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ANOTACE: 

 V předložené bakalářské práci se zabývám sanací uhelné sloje nacházející se v 

jižních svazích lomu Jan Šverma. Postup lomu Jan Šverma musel být zastaven na  

linii, která vycházela z usnesení vlády ČR č. 444 z roku 1991, kdy se stanovilo omezení 

těžby hnědého uhlí v jednotlivých uhelných lokalitách severočeského regionu.  

Ponechané jižní svahy ve směru jižním, k obci Strupčice, jsou sice stabilní, ale obnažená 

uhelná sloj nesplňuje stávající požadavky státních orgánů na sanaci a rekultivaci území po 

opuštění oblasti těžební technologií. Navrhl jsem a posoudil dvě varianty - sanaci 

zeminami s využitím technologického celku TC-2 anebo překrytí sloje zeminami, které by 

těžily lopatová rýpadla s využitím nákladních automobilů na přepravu zemin.  

 

Klíčová slova: uhelná sloj, jižní svah, sanace, technologický celek, lopatová rýpadla, 

zeminy 

 

SUMMARY:  

 In the present thesis deals with remediation of coal seam located in the southern 

slopes of the Jan Šverma open pit mine. Surface working of Jan Šverma mine had to be 

stopped on the line, based on Gevernment Resolution No. 444 of 1991, which determine 

the limits for brown coal mining in various localities of the North Bohemian coal region. 

Left southern slopes, close to village Strupčice, are stable but exposed coal seam does not 

accomplish the current requirements of state authorities on remediation and reclamation of 

the mining area after leaving the mining technology. I suggested and considered two 

variants – soil remediation using technological unit TC-2 or overlaying of the coal seam by 

soils, which would be exploited by the shovel excavators and using trucks to transport the 

soils. 

 

Keywords: coal seam, equipment complex, remediation, shovel excavator, soils, south   

        slope 
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ÚVOD 

 V 70. a 80. létech 20. století dochází k stále většímu rozvoji těžkého průmyslu 

v tehdejším Československu. Zvyšující se výroba v průmyslových závodech po celé 

republice znamenala i větší poptávku po elektrické energii. Po celosvětové krizi začátkem 

70. let se pozornost státu opět soustředila na primární zdroj, kterým republika  

disponuje – uhlí. V mostecké oblasti severočeské hnědouhelné pánve se začala realizovat 

mohutná investiční výstavba nových energetických zařízení, kterými jsou elektrárny, 

teplárny, úpravny uhlí, stroje a zařízení pro těžbu a dopravu v uhelných lomech a dolech. 

Z těch největších můžeme připomenout výstavbu lomu Most s těžbou uhelné sloje pod 

bývalým starým městem, přestavbu a modernizaci lomu Československé armády a 

výstavbu nového lomu Vršany na tzv. „zelené louce“ [11]. 

 Modernizací a novým strojním vybavením prošel i lom Jan Šverma. Na jednom 

z nejstarších lomů v tomto regionu došlo postupně k obnově rýpadel za nové a výkonnější. 

Nasazením nových lokomotiv a vozů prošla modernizací a zkapacitněním i kolejová 

doprava. To vše mělo jediný cíl – extenzivní zvýšení těžby uhlí jako jediné palivo pro 

elektrárny. S vyšší těžbou uhlí se zvýšila i těžba nadložních zemin. To vše mělo dopad 

v rychlejším záboru území a tím i likvidaci malých osad a obcí. V případě lomu Šverma to 

byly obce Nové Sedlo, Pohlody, Kyjice a Holešice. V projekčních organizacích vznikaly 

další projekty nových otvírek lomů s těžbou i méně kvalitního uhlí na výchozu uhelné 

sloje. Zvlášť detailně byly zpracovány otvírky lomů Bylany a Šverma – západ, včetně 

nutné likvidace obcí Strupčice a Havraň vyskytující se v dobývacím prostoru Havraň a 

Holešice. Proto lom Jan Šverma v těchto letech nebyl v postupu jižním směrem omezován 

a měl plynule nastoupit do nového dolového pole Šverma – západ [3,4].  

 S novými změnami ve společnosti začátkem 90. let, kdy se postupně měnila 

struktura průmyslu, a kdy nastal rychlý rozvoj energeticky úsporných technologií včetně 

příklonu k ekologickému myšlení v republice, měl příčinu v postupném omezování těžby 

uhlí. Dobývací prostor Havraň a část dobývacího prostoru Holešice byly zrušeny. Jedním 

z ekonomických rozhodnutí vedení tehdejší Mostecké uhelné společnosti bylo postupné 

utlumení lomu Jan Šverma. Těžba jižním směrem byla skončena na hranici ochranného 

pásma obce Strupčice a omezená těžba se přesunula do otočného bodu v severní části 
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lomu. Prioritu v těžbě uhlí a skrývky dostal lom Vršany, který postupoval od jižních 

výchozů sloje severním směrem a po útlumu lomu Jan Šverma i směrem západním. Při 

propojení obou lomů 1. skrývkovým řezem byla respektována závazná linie omezení těžby 

stanovená usnesením vlády České republiky č. 444 z roku 1991. Ponechané jižní svahy 

jsou sice stabilní, ale obnažená uhelná sloj nesplňuje stávající požadavky státních orgánů 

na sanaci a rekultivaci území po opuštění oblasti těžební technologií [9,10]. 

 Cílem předkládané bakalářské práce je navrhnou způsob sanace těchto svahů tak, 

aby nedošlo k překročení již zmiňované závazné linie a narušení již rekultivovaných ploch 

svrchních řezů.  

1 CHARAKTERISTIKA OBLASTI 

1.1 Obecná charakteristika 

 Privatizací státních podniků Doly a úpravny Komořany, Doly Ležáky a Doly 

Hlubina vznikla v roce 1993 společnost – Mostecká uhelná a.s. Rozsáhlé reorganizace a 

změny ekonomických podmínek znamenaly ukončení provozů na lomech, na kterých 

přestala být výroba uhlí efektivní (lom Most – Ležáky), ale také rychlé ukončení provozu 

na lomu Obránců míru kde došlo k dotěžení uhelných zásob v daných dobývacích 

prostorech. Útlum proběhl i v hlubinných dolech a úpravárenském komplexu. Provoz na 

dole Kohinoor a na Úpravně uhlí Herkules byl zastaven Na hlubinném dole Centrum se 

předpokládá ukončení těžby do konce roku 2012. Nástupnické organizace Mostecké 

uhelné společnosti – Litvínovská uhelná a.s. a Vršanská uhelná a.s. tak provádí hornickou 

činnost již pouze na dvou povrchových lomech tj. na lomu Československé armády 

v oblasti komořanské a na lomu Vršany – Šverma v oblasti slatinicko – bylanské [8]. 

 Komořanskou oblastí je nazývána oblast na úpatí Krušných hor mezi městskými 

aglomeracemi Chomutov – Jirkov a Most. Další rozvoj těžby uhlí v této oblasti je značně 

omezen územními limity, které prakticky zastavily postup lomu Československé armády 

na linii obcí Černice, Horní Jiřetín a chemického komplexu společnosti Orlen Group. 

Pokud nebudou územní limity přehodnoceny, bude ukončena těžba uhlí na lomu 

Československá armáda v roce 2022 [3,4]. 
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 Perspektivní oblastí se jeví pouze oblast slatinicko-bylanská a tedy jediný, na 

dlouhou dobu provozuschopný lom Vršany. 

1.2 Slatinicko-bylanská oblast 

 Slatinicko-bylanská oblast se nachází v jihozápadní části okresu Most a k ní 

přilehlé části bývalých okresů Chomutov a Louny v severočeském regionu. Z východní 

strany sousedí oblast s intravilánem města Mostu, následně Čepirožskou výsypkou a 

zalesněným vrchem Rýzlem.  

 Ze severu je oblast omezena Ervěnickým koridorem inženýrských sítí. Západní 

demarkaci tvoří silnice Otvice – Údlice a jižní silnice Chomutov – Praha. Z hlediska 

báňsko-technologického je oblast omezena na severozápadu a západu konečnými svahy a 

výsypkami lomu Šverma, ze severu až severovýchodu jezersko-rýzelským hřbetem.  

 Od severovýchodu k východu je demarkace oblasti dána výchozem uhelné sloje. 

Z jihu navazuje oblast na neproduktivní území žatecké delty. Terén vytváří ve střední části 

oblasti rozsáhlou plošinu. Směrem k Mostu postupně sklesává do údolí říčky Srpiny. 

Z jihozápadu je oblast ukončena hlubokým údolím říčky Chomutovky.  

 Osu oblasti tvoří silnice Most – Plzeň. Z hlediska průmyslového využití se činnost 

soustřeďuje především v severozápadní až severovýchodní části oblasti, kde jsou těženy 

zásoby hnědého uhlí lomem Vršany. V roce 1986 byl ukončen provoz lomu Slatinice 

(Šmeral), kde těžba uhlí lomovým provozem probíhala od roku 1958 a navazovala na 

otvírky malých lomů Hrabák a Čepirohy ve výchozích partiích uhelné sloje poblíž města 

Most. Zbytková jáma Slatinice byla využita pro ukládání skrývkových zemin z lomu 

Vršany. Po roce 1999, kdy byl provoz na této výsypce ukončen, byly provedeny dočasné 

rekultivační práce [8].  

 Rozhodnutí vlády ČR o stanovení ekologických limitů byla důvodem zrušení 

dobývacího prostoru Havraň, kde měl být otevřen lom Bylany s předpokládanou těžbou 

6 – 6,5 miliónů tun uhlí za rok na celkové ploše 13 km
2
 a část dobývacího prostoru 

Holešice pro pokračující lom Šverma v tzv. křídle Šverma – západ s předpokládanou 

těžbou 7 miliónů tun za rok. Slatinicko-bylanská oblast z hlediska stávající těžby uhlí je 

vymezena dobývacími prostory Vršany, Holešice a Slatinice a to pouze pro rozvoj lomu 

Vršany [3,4]. 
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Obrázek 1 - vymezení  lomu Vršany (zdroj: http://mapy.cz ) 

1.3 Celková geologická situace 

 Oblast stávajícího lomu Vršany představuje svojí polohou na jižním okraji 

severočeské hnědouhelné pánve jednu z geologicky nejsložitějších pánevních lokalit. 

Složitost vývoje má příčinu v terciérní pánevní sedimentaci na poměrně malé ploše. Na 

lomu se od severu k jihu výrazně projevují tato faciální prostředí. 

 Sedimentace žateckého deltového tělesa – charakterizována rozštěpením 

hnědouhelné sloje na lávky oddělené jílovito – písčitým meziložím. Intenzita rozštěpení 

přitom narůstá směrem od severu k jihu až jihozápadu.  

  Jezerně deltová sedimentace – charakterizována přechodem deltového tělesa do 

jezerního vývoje. 

 Jezerní sedimentace – charakterizována jednotným vývojem hnědouhelné sloje. 

 Každá ze tří facií se vyznačuje specifickými podmínkami sedimentace 

produktivních i neproduktivních vrstev, při němž přechody jsou neostré, jen přibližně 

prostorově vymezitelné, se značnou vertikální i horizontální proměnlivostí. Dalším 

výrazným znakem je cykličnost sedimentace, která se v jednotlivých faciích projevila 

s velmi rozdílnou intenzitou. Lze ji však vysledovat v celé ploše ložiska [7,8]. 

http://seznam.cz/
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1.3.1 Krystalinikum 

 Hlubší podloží terciéru v oblasti Vršany je tvořeno metamorfovanými horninami 

krystalinika reprezentovaného převážně muskovitickými až bioticko-muskovitickými 

pararulami až svory. Povrch krystalinika byl sedimentací křídy intenzivně denudován. 

1.3.2 Spodní písčité vrstvy podložního souvrství  

 V období sedimentace podložních vrstev se v českém masivu formovala nová říční 

síť, která se projevila změnou charakteru sedimentace. Zatímco v podložních vrstvách 

sedimentovaly převážně místní materiály, spodní písčito-jílové vrstvy jsou charakteristické 

přínosem materiálu ze vzdálenějších oblastí. Hlavní přítok do pánevní oblasti směřoval od 

jihu až jihozápadu, procházel napříč pánevním prostorem ve směru k městu Jirkov, kde byl 

přes území dnešních Krušných hor odtok, pravděpodobně k severu až severozápadu. 

Značný přínos materiálu způsobil vyrovnání dna sedimentačního prostoru, zpomalení toku, 

jeho meandrování a větvení. V této fázi zasáhla sedimentace i oblast lomu Vršany 

východními rameny pánevního přítoku, který již má charakter delty [3,8].  

1.3.3 Popis ložiskových těles 

4. uhelná sloj  

 reprezentuje nejstarší uhelnou sedimentaci na ložisku v DP Vršany a DP Holešice. 

Čtvrtá sloj má lokální charakter, objevuje se ve východní části dobývacích prostorů a nikde 

nevychází na povrch. K západu přechází do nebilančních poloh. Průměrná mocnost této 

sloje je cca 4 m a představuje nejméně kvalitní uhlí. 

3. uhelná sloj  

 na rozdíl od lokálního charakteru vývoje 4. sloje představuje progresivní rozvoj 

uhelné sedimentace. Báze sloje je většinou neostrá s pozvolným přechodem přes jílovec 

uhelnatý a jílovec s příměsí do spodních písčitých jílů nebo podložních jílů. 

V severozápadní části nasedá přímo na sedimenty křídy přeplavené sedimenty křídového 

původu. Strop sloje je naopak většinou ostře vymezen polohou uhlí jílovitého až jílovce 

uhelnatého. Rozhraní bývá ve spodních meziložních jílech a píscích často lemováno 

několikacentimetrovou, ale místně až 3 m mocnou polohou písčitých jílovců až písků 

s uhelnou příměsí nebo zuhelnatělými úlomky rostlinných těl. Třetí uhelná sloj je vyvinuta 
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v celé ploše území v průměrné mocnosti cca 8,5 m a je charakteristická svými stabilním 

vývojem. 

2. uhelná sloj  

 představuje na ložisku největší část zásob. V území je tato sloj výrazně oddělena od 

třetí sloje spodními meziložními vrstvami tvořenými písčitojílovitými až jílovotopísčitými 

typy s častou variabilní příměsí zuhelnatělé rostlinné drtě, místy až uhelnatými jíly 

s uhelnými polohami. Báze sloje je neostrá a tvoří ji pozvolný přechod ze spodních 

meziložních jílů a písků přes vysokopopelnaté uhelné typy až k uhlí. Také vnitřní stavba 

této sloje je vertikálně i horizontálně značně proměnlivá. V přechodové části, která je 

vymezitelná ve směru severozápadním a jihovýchodním tvoří třetinu území, dochází ke 

sblížení 2. a 3. sloje, přičemž spodní meziložní jíly a písky jsou redukovány na mocnost 

0,2 – 1,0 m. Strop 2. sloje je ostře vymezen stykem s písčitojílovitými sedimenty svrchních 

meziložních vrstev. Celková mocnost i kvalitativní parametry této uhelné sloje je značně 

proměnlivá, přičemž bilanční mocnost dosahuje v průměru 13 m. 

1. uhelná sloj  

 je z hlediska vertikálního členění slojových vrstev nejvýše uloženou uhelnou 

sedimentací na ložisku. Představuje nejčlenitější uhelný vývoj s největší proměnlivostí 

mocnosti i kvality. Báze sloje je neostrá, tvořená pozvolným přechodem z jílovců, 

písčitých jílovců, přes jílovce s uhelnou příměsí až k jílovcům uhelnatým. Svrchní část 

sloje je tvořena detritickým až xyliticko-detritickým uhlím, ve střední a severní části území 

až detriticko-xylitickým uhlím. Strop sloje je většinou reprezentován ostrým přechodem do 

svrchních jílovců a písčitých jílovců. Průměrná mocnost této sloje je cca 7 m. Významným 

strukturním znakem této sloje i meziložních poloh jsou značné úklony. Místy vychází sloj 

až na povrch a je denudována [1,3,8]. 

1.3.5 Meziložní vrstvy  

 jsou zastoupeny prachově písčitými jílovci i mocnými polohami písků. Tento 

horizont tvoří nejvýznamnější polohu skrývkových hornin. Převládajícími minerály 

prachovitých jílovců jsou kaolinit a illit, typický je velmi vysoký podíl křemene. Hlavním 

minerálem písků je jednoznačně křemen. Mocnost sedimentů meziloží je proměnlivá. 

Dosahuje 6 – 22 m, směrem k západu a jihozápadu narůstá. Sedimenty tvoří převážně 
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prachové jílovce, prachově-písčité jílovce, polohy písků a nebilanční uhelné jílovce malých 

mocností. Dále obsahuje šedé jílovce, jílovce s písčitou příměsí, uhelné jílovce i písky. 

Nad hlavou uhelné sloje se vyskytují terciérní nadložní šedé a žluté jíly až jílovce. Jsou 

vyvinuty pouze na části lokality, jejich význam je z hlediska geomechaniky podstatně 

menší než v případě svrchního meziloží.  

1.3.6 Svrchní vrstvy nadložního souvrství 

 Tvoří písčito-jílovité souvrství a představují nejmladší dochované vrstvy 

severočeského neogenu. Jsou charakterizovány jako typické sedimenty jezera, 

v jihozápadní části však mají charakter jezerně deltovité facie, tzn. jíly a jílovce s laminami 

světle šedých jemnozrnných písků. O náhlém ukončení uhelné sedimentace svědčí 

většinou ostré rozhraní ve stropu 1. (svrchní) slojové lávky. Ve svrchní části (pod 

kvartérem) bývají svrchní písčitojílovité vrstvy zvětralé a zbarvené hydroxidy železa do 

žluté, rezavě hnědé až rezavé barvy. Tento horizont, který je ze stabilního hlediska důležitý 

pro lomovou těžbu dosahuje mocnosti okolo 25 m. Jak v těchto vrstvách, tak i 

v meziložích vrstvách mezi jednotlivými slojemi se vyskytují pevné polohy tvořené 

karbonáty. 

1.3.7 Kvartérní vrstvy  

 V oblasti lomu Vršany jsou zastoupeny především eolitickými sedimenty, jako jsou 

sprašové hlíny a spraše, které dosahují maximální mocnosti 8 m. Jedná se o terasové 

(plošinné) spraše a sprašové hlíny žlutohnědé barvy s vápnitými cicváry, roubíkovou 

odlučností, würmského stáří. V severní části území se vyskytují písčité štěrky místy až 

hrubozrnné písky s valouny ruly, křemene, vesměs silně zahliněné. Nejsvrchnější vrstvou 

je kulturní ornice o mocnosti kolem 0,5 m [3,8]. 
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2 HISTORIE VÝVOJE LOMU JAN ŠVERMA 

2.1 Historie hlubinného dobývání 

  Historie lomu Jan Šverma sahá do roku 1860, kdy anglický podnikatel sir John 

Richard Eaton Leader založil důl Robert. Během tří následujících let byly započaty 

přípravné práce na povrchu mezi obcemi Ervěnice, Nové Sedlo, Holešice a Hořany a 

následně se započalo s hloubením prozatímní těžní jámy, vyztužené jen dřevěnými věnci. 

Tato jáma byla vyražena jen do tzv. dvoumetráku což byla nejkvalitnější část svrchní části 

uhelné sloje v hloubce 50 metrů pod povrchem. Ihned po dosažení této sloje se započalo 

s rozrážením chodeb, vybudování náraziště a v roce 1865 bylo započato s těžbou uhlí. 

Těžba byla prováděna ručně bez jakékoliv mechanizace. Na povrch se toto uhlí dostávalo 

vrátkem, ten byl poháněn žentourem. Tato fáze těžby trvala 11 let. 

 Od roku 1875 se přecházelo k hloubení těžní jámy do větších hloubek a to až na 

spodní patu hlavní sloje a na tomto dně bylo umístěno čerpadlo pro odvod důlních vod. 

V roce 1886 začíná na dole Robert zavádění na tehdejší dobu progresivní rozvoj techniky, 

žentour poháněný koňmi byl nahrazen parním těžním strojem o výkonu pětačtyřiceti 

koňských sil. Významným datem v historii dolu byl rok 1890, kdy byla zavedena nová 

metoda dobývání – komorování na zával na plnou mocnost. 

 V témže roce byla zavedena elektřina na povrchu dolu. O deset let později se 

rozšířila elektrifikace i do prostoru hlubiny a tím došlo k nahrazení koňské dopravy 

z prostoru těžených komor k nárazišti důlními elektrickými lokomotivami na stejnosměrný 

proud 240V. V roce 1912 byly instalovány na výdušných jamách elektrické ventilátory, 

které nahradily systém větrání pomocí ohřevu vzduchu ve větrných pecích. S tím byla 

otevřena i nová lampovna pro výdej osvětlení pro práce v hlubině [4]. 

2.2 Historie povrchového dobývání v létech 1920 - 1946 

 V období vzniku samostatné Československé republiky se intenzivně pracovalo na 

modernizaci těžby uhlí a byly zahájeny průzkumné práce na pro otevření povrchového 

lomu. Rok na to již byla zahájena otvírka tzv. jižního pole, které leželo v katastrálním 

území obce Holešice. V těchto místech totiž vybíhala uhelná sloj nejvýše k povrchu. Na 
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skrývkové práce bylo nasazeno parní lopatové rýpadlo typu Menck-hambrock s obsahem 

lopaty 2,5 m
3
 s pojezdem po kolejovém roštu. 

 Odvoz zajišťovaly dvě parní lokomotivy o rozchodu 900 mm s výklopnými vozy o 

obsahu 4,5 m
3
. V roce 1920 bylo na skrývku dodáno korečkové rýpadlo na parní pohon a 

čtyři parní lokomotivy s dvaceti vozy o obsahu 4,5 m
3
. 

 Stále však ještě pokračovala těžba hlubinným i povrchovým způsobem, i když ten 

se ukázal jako efektivnější a byla zde využita vyšší mechanizace práce. Takto souběžně se 

těžilo až do roku 1942, kdy se ustoupilo od hlubinného dobývání. Do 2. světové války se 

důl Robert držel stále na předních příčkách v tabulkách produktivity, protože vedení 

společnosti sledovalo zavádění technických novinek v hornictví. 

 Rok 1943 přinesl jednu významnou technickou novinku. Na svislou dopravu uhlí 

z lomu na povrch byl uveden do provozu skip, což byla nádoba o obsahu asi 4 m
3
 a 

dokázala tak nahradit až čtyři důlní vozíky. Tím se opět zvýšila výkonnost. Tento skip se 

naplnil na nárazišti ze zásobníků a na povrchu se samočinně vysypával. Způsob se 

využíval tři roky, než ho nahradily kolejové výjezdy o šířce 900 mm a tím nasazení 

kolejové dopravy [4]. 

2.3 Historie povrchového dobývání v létech 1946 - 2012 

 Počátkem roku 1946 bylo rozhodnuto přejmenování dolu Robert na důl Jan 

Šverma.  

 

Obrázek 2 - důl Jan Šverma v roce 1947 (zdroj: Komořansko minulost a současnost) 
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 Od roku 1949 dochází k velké výstavbě nových strojů, mezi prvními bylo dodáno 

rýpadlo E7 o objemu lopaty 7 m
3
 závodního čísla R 131. Prvním krokem k velkostrojové 

koncepci lomu Jan Šverma, která byla dána zvýšeným zájmem o uhlí, bylo dokončení 

zakladače Z 51. Od roku 1958 byly za velmi krátké období dodány další zakladače, jedno 

korečkové rypadlo a tři velkostroje typu K 1000. V období let 1962 až 1978 vznikl národní 

podnik Doly V. I. Lenina, který zahrnoval tyto závody: Obránců Míru, Jan Šverma, 

Československé armády, Vrbenský, Úpravna uhlí Komořany a od roku 1976 Úpravna uhlí 

Herkules. Tímto spojením došlo k lepšímu báňskému vývoji a technickému rozvoji. Mezi 

hlavní přednosti celku se projevila především v koordinaci postupu mezi lomy Jan Šverma 

a Československé armády a jejich brzkém propojení. 

 Ve vyuhlené části se měl vytvořit mohutný násep za pomoci zakladačů obou lomů, 

které dal základ tzv. Ervěnickému koridoru. Za základ této stavby byla použita i vnitřní 

výsypka lomu Jan Šverma sypaná zakladačem Z 1800/59. Postupným a cíleným 

směřováním odklizových hmot obou lomů bylo vytvořeno unikátní zemní dílo, které nemá 

v Evropě obdoby. Hlavní těleso této stavby má v nejhlubší části hloubku 170 m 

a délku 4 kilometry.  

 Lom se v této době potýkal s problematickými hydrogeologickými poměry, ty jsou 

známy z podrobného hydrogeologického průzkumu a archivních zpráv o předcházející 

hlubinné těžbě v předpolí. Hlavní opatření spočívala v odvodnění zvodněných horizontů 

pomocí hlubinných odvodňovacích vrtů v předpolí. Toto zvodnění se vyskytovalo 

především v meziloží mezi vrchní a hlavní uhelnou slojí o mocnosti písků až 20 m. 

Z tohoto důvodu bylo zapotřebí udržovat bezpečné snížení hladiny podzemních vod. Proto 

jako první v revíru byla vybudována soustava vrtů v délce 1600 m mezi obcemi Strupčice 

a Vrskmaň ležícími na západní straně lomu. 

 V sedmdesátých letech docházelo k stále častějším poruchám trakčních motorů u 

elektrických lokomotiv. Výrobce Škoda Plzeň navrhl výrobu nových typů lokomotiva 

vyšší váze a s novými spolehlivými trakčními motory tak vznikla lokomotiva typu 26 EM 

o adhezní váze 180 tun. Tím se objevily nové problémy, větší adhezní váha totiž 

způsobovala na železničním svršku lomy kolejnic. Dosud používané kolejnice typu T a 

později S 49, i při hustším kladu pražců nebyly schopné udržet spolehlivost provozu. 

V roce 1976 bylo rozhodnuto přejít na nový tvar kolejnic R 65, které jsou odolnější. 
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Výměna svršku byla časově a finančně nákladná, protože bylo nutno vyměnit až 120 km 

kolejnic.  

 V roce 1978 byla zbourána obec Pohlody a obec Kyjice, ta se nacházela v zálivové 

čáře nově budované nádrže Újezd – Kyjice. Nádrž tvořila ochrana lomu Jan Šverma před 

přívalem povrchových vod pro případ tzv. stoleté vody. V tomto roce došlo i k likvidaci 

obce Holešice. Od přelomu tisíciletí se postupně lom Jan Šverma utlumuje z důvodu 

ekonomické náročnosti provozu kolejové dopravy, která souvisí především s údržbou a 

opravou kolejí, lokomotiv a vozů a výroby uhlí v Úpravně uhlí Komořany. Omezený 

provoz bude pokračovat do konce roku 2012, kdy bude ukončena těžba uhlí a prostor už 

bývalého lomu Jan Šverma bude využíván jen pro zakládání skrývky z pokračujícího lomu 

Vršany [4,7]. 
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3 BÁŇSKO – TECHNICKÉ ŘEŠENÍ SANACE UHELNÉ 

SLOJE 

3.1. Báňské postupy v roce 2012 

 Postup vnitřní výsypky na lomu Vršany je závislý nejen na těžbě skrývky rýpadla 

KU 800/84 na 1. a 2. skrývkovém řezu, ale též na těžbě a postupu uhelných řezů, které 

vyuhlují danou sloj a tím se uvolňuje prostor pro postup zakladače na 1. výsypkové etáži. 

3.1.1 Postup lomu Vršany 

 Porubní fronta lomu Vršany bude pokračovat v postupu severním směrem. Na  

1. a 2. skrývkovém řezu je nasazeno rýpadlo KU 800/84. Rok 2012 začíná na 1. a 2. 

skrývkovém řezu a odtěží jak výškový, tak hloubkový řez na porubní pásové dopravníky 

215 a 214 a s odtahem přes pevné pásové dopravníky 212 a 211, výsuvovou hlavu  

210, pásové dopravníky 231, 232 a 233. Skrývkové zeminy jsou následně zakládány 

z pásových dopravníků 234 a 235 na vnitřní výsypce Vršany. Po transportu na  

2. skrývkový řez těží výškový řez směrem k východní části lomu. Po odtěžení řezu včetně 

části 1. uhelné sloje se provede přestavba pásových dopravníků pásový dopravník 223, 224 

a rýpadlo překráčí na hloubkový řez, který do konce roku také odtěží. V roce 2012 rýpadlo 

K 84 vytěží 8 000 000 m
3
 skrývkových zemin a 500 000 tun uhlí.  

 Na těžbu uhelné sloje jsou nasazena rýpadla KU 300/85 a KU 300/107.  

 KU 300/85 je nasazeno v dobývacím prostoru Vršany na pásových dopravnících 

115 a 114 a v dobývacím prostoru Holešice na porubní dopravník 116 na 1. uhelném řezu. 

Ve druhém čtvrtletí také na pásový dopravník 127 (bude napojen na pásový dopravník 

116) na 2. uhelném řezu. V první čtvrtině roku bude rýpadlo KU 300/85 těžit střídavě na 

pásový dopravník 114 a 115. Po uvolnění výjezdu ve výškovém řezu na pásový dopravník 

116 (po provedených plánovaných transportech) odtěží nejdříve výškový řez i s výjezdem 

a bude následovat v hloubkové těžbě za pásový dopravník 116, kde spolu s pásovým 

vozem zakládacím  PVZ 2500 propojí oba uhelné řezy. Těžba i s pomocí PVZ 2500 bude 

probíhat za VS 127 až na jihozápadní demarkaci tak, aby celý prostor za vratnou stanicí 

127 byl vyuhlen. Těžbou zbylé spodní sloje hloubkovým záběrem podél celého pásového 
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dopravníku 127 ukončí těžbu na 2. uhelném řezu. Rýpadlo přetransportuje k pásovému 

dopravníku 116 a bude těžit výškový řez. V závěru roku bude těžit na rozhraní pásových 

dopravníků 114 a 115. Po dotěžení postupů na pásovém dopravníku 116 se bude porubní 

fronta již jen zkracovat. K prodlužování dojde u pasového dopravníku 113 ve východní 

demarkaci, vždy při dotěžení řezu na pásový dopravník 114 [5,6,]. 

 V roce 2012 rýpadlo KU 300/ 85 vytěží 3 975 000 t uhlí a 275 000 m
3
 skrývkových 

zemin, celkem 3 016 000 m
3
 těžených hmot. 

 Rýpadlo KU 300/107 je nasazeno v dobývacím prostoru Vršany na pásové 

dopravníky 125 a 124 a v dobývacím prostoru Holešice na pásové dopravníky 126 a 127.  

 Do doby, než KU 300/85 vytěží postup u pásového dopravníku 127, bude rýpadlo 

KU 300/107 nasazeno střídavě ve výškovém řezu na pásové dopravníky 124 a 125 a taky v 

hloubkovém řezu ve 4. sloji, kde hned po odkrytí podloží vytěží novou jímku, čímž bude 

možno provést přesun hlavní čerpací stanice Vršany. Od července začne také těžit výškové 

řezy u pásových dopravníků 126 a 127. Za vratnou stanicí 127 bude rýpadlo vytěžovat 

uhelnou sloj až na podloží a bude tak otevírat vyuhlenou plochu mezi jihozápadní 

demarkací a uhelným lomem a vytvářet prostor pro zakládání vnitřní výsypky zakladačem 

ZP 6600/86. Zároveň se bude postupně zkracovat pásový dopravník 127. KU 300/107 bude 

také těžit hloubkovým záběrem ponechanou spodní sloj za pásovými dopravníky  

127 a 126. Po dotěžení na pásový dopravník 127 se tento dopravník zruší a na potřebnou 

délku se prodlouží pásový dopravník 126. Poháněcí stanice 127 bude přetransportována do 

východní demarkace lomu, kde se vystaví nový pasový dopravník 123.  

 Jako u rýpadla K85 zapadá v řezech mírně uhelná sloj k severu a západu. Je stále 

více zvlněná a narušená tektonikou, která se projevuje už nyní větším počtem dislokací 

různých směrů (na obou řezech).  

 V roce 2012 rýpadlo KU 300/107 vytěží 4 025 000 t uhlí a 285 000 m
3
 

skrývkových zemin, celkem 3 061 000 m
3
 těžených hmot [5,6]. 

3.1.2 Postup vnitřní výsypky Vršany 

 Zakladač ZP 6600/Z86 bude zakládat skrývkové zeminy vytěžené rýpadlem KU 

800/84 z 1. a 2. skrývkového řezu, úpadní a dovrchní etáže z pásových dopravníků  

234, 235 a 236. V době střední opravy rýpadla (srpen 2012) se uskuteční přestavby 
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pásových dopravníků na celé vnitřní výsypce, což znamená paralelní přestavba pásového 

dopravníku 234 a prodloužení pásového dopravníku 233. Při zakládání úpadní etáže se 

využívá maximální povolená výška zakládání – 25 m a při zakládání dovrchní  

etáže – 20 m.  

V roce 2012 založí zakladač ZP 6600/86 na vnitřní výsypce 7 150 000 m
3
 

skrývkových zemin.  

Před postupem zakladače ZP 6600/Z86 je nasazen ve východní části výsypky 

Vršany na tzv. předvýsypce pásový vůz zakládací PVZ 2500/301. Zakládání  

výklizů a odklizů z meziloží uhelných slojí bude pokračovat střídavě úpadním a dovrchním 

zakládáním z pásového dopravníku 254 směrem k úpadní etáži výsypky, čímž se vytváří 

ochranný val pro zlepšení stability úpadní etáže zakládané zakladačem ZP 6600/86. Během 

roku se provedou dvě prodloužení pásového dopravníku 253 a 2x posun pásového 

dopravníku 254.  

V roce 2012 založí PVZ 2500/301 na vnitřní výsypce Vršany celkem 560 000 m
3
 

skrývkových a výklizových zemin [5]. 

3.2 Báňské postupy v roce 2013 – 2014 

3.2.1 Postup rýpadel v lomu Vršany 

 V roce 2013 a 2014 bude přecházet porubní fronta lomu z dosud paralelního 

postupu severním směrem do kombinovaného postupu jak paralelního, tak vějířovitého. 

Změna postupu je realizována z několika důvodů. Prvním je budoucí nástup lomu Vršany 

do tzv. hořanského pole tedy z dosavadního postupu jih – sever do směru  

západ – východ, čímž se zlepší báňské a geomechanické těžební podmínky lomu. Druhým 

důvodem je ten, že ve stávajícím postupu se vyskytuje tzv. bezeslojové pásmo zvané 

syngenetický výmol, který se táhne celým lomem z jihovýchodu na severozápad. Změnou 

postupu bude lom tento výmol překonávat pouze v malém plošném záběru a nebude tak 

mít zásadní vliv při těžbě uhlí z lomu Vršany. Třetím důvodem je odlišná kvalita uhlí 

v jižní části lomu, která se projevuje ve výhřevnosti, kde diference činí až 5 MJ.kg
-1

. Takto 

velké rozpětí nevyhovuje elektrárenským a teplárenským provozům, tedy jejich 

spalovacím kotlům, které jsou konstruovány na rozpětí dodávané výhřevnosti paliva  
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2 - 3 MJ.kg
-1

. Změnou postupu porubní fronty je tato disproporce v létech 2022 – 2052 

eliminována souběžnou těžbou v jižních i severních partiích lomu. Vějířovité vytáčení 

porubní fronty již začalo na skrývkových řezech v roce 2011 [5]. 

Rýpadlo KU 800/84 začne v roce 2013 opět na prvním skrývkovém řezu těžbu na 

pásové dopravníky 215 a 214. Zvláště pásový dopravník 215 bude v průběhu roku, tak jak 

bude odtěžován řez, několikrát vějířovitě přestavován. Následně rýpadlo bude podobným 

způsobem těžit na 1. skrývkovém řezu postupným vytáčením pásových dopravníků  

224 a 225.  

V roce 2013 rýpadlo KU 800/84 vytěží 9 000 000 m
3
 skrývkových zemin a 500 000 

tun uhlí.  

Stejným způsobem bude rýpadlo těžit i v roce 2014. Snahou při těžbě KU 800/84 

bude vytáčet porubní frontu od západu k východu a uvolňovat v dostatečném množství 

uhelné zásoby v samotném lomu Vršany, ale i uvolňovat zásoby po ukončené těžbě uhlí na 

lokalitě Šverma. Proto jsou jednotlivé skrývkové řezy propojovány s řezy bývalého lomu 

Šverma. Pouze se zde ponechává výjezd z 2. skrývkového řezu na 1. skrývkový řez pro 

plynulou těžbu rýpadla na obou těžebních horizontech.  

V roce 2014 vytěží 8 900 000 m
3
 skrývkových zemin a 900 000 tun uhlí.  

Na těžbu uhelné sloje budou stále nasazena rýpadla KU300/85 a KU300/107. 

Rýpadlo KU300/85, těžící 2. uhelnou sloj, bude těžit na pásové dopravníky 114, 115 a 116. 

A právě pásový dopravník 116 se začne vějířovitě vytáčet a rýpadlo bude prorážet řez do 

řezu bývalého lomu Šverma i s překonáním, tj. s vytěžením, bývalého výsypkového valu, 

po kterém vedly pásové dopravníky šíře 1800 mm na vnitřní výsypku Šverma.  Stejně jako 

v roce 2012, bude vypomáhat rýpadlo s těžbou rýpadlu KU 300/107 těžícího 3. uhelnou 

sloj. Urychlí se tak prostor pro postup vnitřní výsypky.  

V roce 2013, stejně jako v roce 2014, rýpadlo KU 300/85 vytěží 3 550 000 tun uhlí 

a 350 000 m
3
 skrývkových zemin.  

 Rýpadlo KU 300/107 pokračuje v létech 2013 a 2014 s vyuhlováním sloje až na 

podloží. Rýpadlo těžící 3. a 4. uhelnou sloj, bude těžit na pásové dopravníky 124, 125 

 a 126. Na východní straně porubní fronty vytěžuje 3. a 4. uhelnou sloj, zatímco v západní 

části porubní fronty dotěžuje pouze 3. uhelnou sloj. 4. uhelná sloj se v těchto místech 
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nevyvinula. Snaha při těžbě rýpadla bude jednak úplně vyuhlit zbylé zásoby západní části 

po bývalém lomu Šverma a uvolnit prostor pro pokračující postup vnitřní výsypky Vršany. 

V roce 2013, stejně jako v roce 2014, rýpadlo KU 300/107 vytěží 3 360 000 tun  

uhlí a 450 000 m
3
 skrývkových zemin [6]. 

3.3 Postup zakladačů na vnitřní výsypce Vršany 

 Snahou zakladače ZP 6600/86, nasazeného na 1. výsypkové etáži vnitřní výsypky 

lomu Vršany, bude co nejrychleji prosypat etáž západním směrem, tj. do prostoru bývalého 

lomu Šverma, a propojit etáž s etáží vnitřní výsypky Šverma. Tím dojde vytvoření jednoho 

výsypkového tělesa lomu a následně již bude vnitřní výsypka (teď již pouze pro lom 

Vršany) kopírovat postup uhelného lomu. Takto vytvarovanou vnitřní výsypku je možné 

již podle dané projektové koncepce začít předávat do rekultivace a vytvářet krajinné celky 

zvlášť ve vztahu k blízkým obcím Malé Březno, Strupčice a Vrskmaň. 

 V letech 2013 a 2014 bude zakladač tvarovat jak úpadní, tak dovrchní etáž z pásových 

dopravníků 234, 235 a 236. V průběhu roku 2014 se vymění oba dva pásové zakladače 

ZP 6600, které jsou v majetku Vršanské uhelné a.s. Před nasazením zakladače ZP 6600/93 

bude na tomto stroji provedena generální oprava, tak aby zakladač mohl být v provozu 

dalších 30 let, tj. až do ukončení těžby skrývky na lomu Vršany. 

 V roce 2013, stejně jako v roce 2014 zakladač ZP 6600 založí 8 900 000 m
3
 

skrývkových zemin.  

 Stejně jako v předcházejících létech bude v provozu i tzv. předvýsypka ve východní 

části lomu Vršany, tedy v nejhlubším místě lomu. Na předvýsypce bude nadále nasazen 

zakládací stroj PVZ 2500/301, který zakládá skrývkové zeminy z meziloží  

slojí a proplástků, které se nemůžou již zpracovat do uhelné produkce. 

V roce 2013, stejně jako v roce 2014, zakládací stroj PVZ 2500/301 založí 800 000 

m
3
 skrývkových zemin [5,6]. 
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Tabulka 1 - tabulka těžeb lomu Vršany 

 

3.4 Stávající stav jižního svahu lomu Vršany 

 Jak bylo napsáno dříve linie, na které byly jižní svahy lomu Jan Šverma zastaveny, 

vycházely z usnesení vlády ČR č. 444 z roku 1991, kdy se stanovilo omezení těžby 

hnědého uhlí v jednotlivých uhelných lokalitách severočeského regionu. Byla zrušena část 

dobývacího prostoru Holešice u obce Strupčice, a tím rozhodnuto o zachování obce. 

Znamenalo to následovně stanovit ochranné pásmo kolem obce, kde již žádná báňská 

činnost nesměla být prováděna. Výpočtem byl stanoven generální sklon konečného svahu 

lomu ve směru jižním k obci Strupčice. Takto ukončená jižní část tehdejšího lomu Jan 

Šverma se stala součástí Rozhodnutí o povolení hornické činnosti lomu Jan Šverma státní 

lom VRŠANY 

 
2012 

  

2013 

  

2014 

 

 

skrývka uhlí THM skrývka uhlí THM skrývka uhlí THM 

K-84 8 000 500 8 340 8 900 900 9 520 8 900 900 9 520 

celkem skrývka 8 000 500 8 340 8 900 900 9 520 8 900 900 9 520 

K-85 275 3 975 3 015 350 3 550 2 800 350 3 550 2 800 

K-107 285 4 025 3 060 450 3 360 2 770 450 3 360 2 770 

celkem lom 560 8 000 6 075 800 6 910 5 570 800 6 910 5 570 

těžba 8 560 8 500 14 415 9 700 7 810 15 090 9 700 7 810 15 090 

Z-93 850 

 

850 

   

8 900 

 

8 900 

Z-86 7 150 

 

7 150 8 900 

 

8 900 

   

PVZ 301 560 

 

560 800 

 

800 800 

 

800 

zakládání 8 560 

 

8 560 9 700 

 

9 700 9 700 

 

9 700 
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správou – Obvodním báňským úřadem. Sloučením lomu Jan Šverma s lomem Vršany 

v rámci tehdejší Mostecké uhelné společnosti přebral lom Vršany stanovené konečné jižní 

svahy do plánu otvírky, přípravy a dobývání, podle kterého byla povolena hornická činnost 

lomu Vršany – Šverma v postupu k energetickému koridoru v roce 2002. Na stanovený 

generální sklon byla lomem Vršany vytěžena 1. uhelná sloj rýpadlem KU 300/85 v roce 

2001, 2. uhelná sloj stejným rýpadlem v roce 2009 a 3. uhelná sloj bude vytěžena rýpadlem 

KU300/107 v roce 2012. V roce 2008 začal zakladač ZP 6600/86 svým postupem do  

DP Holešice zasypávat nejspodnější část jižních svahů 1. a 2. etáží výsypky Vršany. Dvě 

dvacetimetrové etáže dokázaly přesypávat 3. a 2. uhelnou sloj obnaženou v konečných 

svazích. V roce 2009 pokračoval postup zakladače ZP 6600/Z86 jak severním směrem 

v DP vršany, tak i západním směrem v DP Holešice. Zakladač zasanoval poslední dvě 

uhelné sloje v dalším úseku cca 300 metrovém. V roce 2010 probíhalo zakládání zemin od 

rýpadla KU 800/84 převážně v DP Vršany a v roce 2011 zase především ve vnitřní 

výsypce Šverma. V roce 2012 se předpokládá intenzivnější postup do DP Holešice 

 a přesypání obou slojí bude prakticky před ukončením. Ukončení sanace hlavní uhelné 

sloje však nezajišťuje požadovanou sanaci celého svahu tj. i 1. uhelnou sloj včetně uvedení 

svahu do trvalého bezpečného stavu připraveného pro následnou rekultivaci [7,10]. 

 

Obrázek 3 - výchozí sloj určená k sanaci (foto: autor, 2012) 

 



Jan Šrédl: Sanace uhelné sloje 

2012  19 

3.5 Výchozí stav jižního svahu lomu Vršany před sanací 1. uhelné 

sloje  

 Při postupu zakladače, který v západní části porubní fronty opírá obě etáže – úpadní 

i dovrchní – o ponechané konečné řezy bývalého lomu Šverma i stávajícího lomu Vršany 

se nedostatečně překrývá i obnažená uhelná sloj. Ponechaný závěrný svah byl ukončen 

tímto způsobem proto, aby se respektovalo ochranné a hygienické pásmo k nedaleké obci 

Strupčice. Před následnou rekultivací těchto ponechaných svahů musí být proto plně 

zasanována uhelná sloj a provozní konečný svah musí být upraven tak, aby mohly začít 

následné terénní úpravy vlastní zbytkové jámy. A právě návrh a způsob sanace uhelné sloje 

a celého svahu ekonomicky co nejefektivnějším způsobem je úkolem řešení mé bakalářské 

práce. 

 Pro stanovení výchozího stavu samotného řešení sanace uhelné sloje v jižním svahu 

lomu Vršany jsem navrhl pokračování postupu zakladače při zakládání úpadní a dovrchní 

etáže tak, aby byla zasanována nejen hlavní uhelná sloj (2. a 3. sloj), ale bylo vytvořeno 

takové stabilní těleso, na kterém by bylo možné vytvarovat etáž, která by již překryla 

 a sanovala i 1. uhelnou sloj. Vytvořila by se tím i další etáž, kterou následně lze 

zesvahovat do potřebného sklonu pro rekultivaci, tj. do sklonu 1 : 5 až 1 : 6 [7,9]. 
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Tabulka 2 -parametry stávajícího svahu 

nadmořská výška vyuhleného podloží 180 – 183 m n.m. 

původní nadmořská výška terénu    296 – 304 m n.m. 

výška svahu    116 – 121 m 

výška horní části již zrekultivovaného 

svahu 
13 – 17 m 

stávající generální sklon jižního svahu 1 : 4,2 – 1 : 5,0 

horizont hlavy 1. uhelné sloje                    

(5 m mocná) 

západní část +238  -  +228 m n.m. 

východní část    +252  -  +238 m n.m. 

horizont hlavy 2. uhelné sloje                  

(12 m mocná) 

západní část +211  -  +204 m n.m. 

východní část    +218  -  +211 m n.m. 

horizont hlavy 3. uhelné sloje                    

(5 m mocná)   

západní část +189  -  +179 m n.m. 

východní část    +196  -   +189 m n.m. 

 

 Výpočet byl proveden v programu KVA Software a vycházel z plánovaného stavu 

konce roku 2012 tak, jak byl zpracován pracovníky báňského rozvoje Vršanské uhelné a.s. 

Navržené etáže – úpadní a dovrchní vycházejí ze stávajícího horizontu +200 m n.m. 

Úpadním zakládáním je vytvořena etáž 20 - 25 m, která je zakládána na vyuhlené podloží. 

Dovrchním zakládáním je vytvořena 22 - 20 metrová etáž, kterou je podsypaný jižní svah 

až na kótu +220 m n. m. 
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Obrázek 4 - postup zakladače ZP 6600 v letech 2013 – 2014  

(zdroj: Střednědobý projekt na roky 2007 – 2017 lokalit Vršany a Šverma)  

 

 Dílčí závěr:  

 Výpočtem bylo zjištěno, že do takto navržených dvou nejnižších etáží, kterou 

založí zakladač ZP 6600/86, je třeba založit 15 800 000 m
3
 zemin, což představuje  

cca 1,5 – 2 roky provozu zakladače. Samotnou sanaci 1. uhelné sloje lze zahájit v roce 

2015. 

3.6 Varianty řešení sanace 1. uhelné sloje jižního svahu lomu 

Vršany  

 Sanaci uhelné sloje v konečných jižních svazích lomu Vršany navrhuji řešit dvěma 

způsoby. 

 Stávající těžební technologií – těžba skrývkových zemin rýpadlem KU 800 přes 

dálkovou pásovou dopravu šíře 1800 mm, vytvoření etáže a tím sanaci uhelné sloje 

zakladačem ZP 6600/86. 
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 Nasazení lopatových rýpadel – těžba výsypkových zemin pomocí hydraulických 

rýpadel s využitím zemníku ze stávající etáže založené zakladačem, převoz zemin 

nákladními automobily a vytvoření etáže a tím sanaci uhelné sloje tzv. autovýsypkou. 

 Obě varianty jsou technicky možné a o rozhodnutí jakou zvolit variantu rozhodne 

ekonomická zhodnocení variant a následně jejich porovnání. 

3.6.1. Varianta č. 1 – využití technologického celku TC-2 

 Varianta vychází z dosahovaných možností zakladače ZP 6600. Znamená  

to, že založením dovrchní etáže lze zasanovat 1. uhelnou sloj a připravit i svah do budoucí 

rekultivace. 

Popis řešení: 

 Před samotnou sanací je třeba vystavět pásové dopravníky šíře 1800 na etáži 

stávající dovrchní etáže zakladače ZP 6600/86. 

 

Obrázek 5 - zakladač ZP 6600/86 (foto: Ing. Tomáš Knotek 2009, lom ČSA) 
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 V předstihu musí být vytvořen pomocnou mechanizací zářez pro nový pásový 

dopravník, kterým se překoná cca 20 metrové převýšení mezi horizontem stávajícího 

pásového dopravníku PD 233 (+190 m. n. m.) a horizontem stávající etáže vnitřní výsypky 

Vršany (+210 m n. m.). Následně bude vystavěn pásový dopravník š. 1800 mm (pracovní 

název PD 234.1) ze zásob Vršanské uhelné a.s. a pásový dopravník š. 1800 mm v délce 

1050 m (pracovní název PD 235.1) ze stávajícího pásového dopravníku PD 236, z kterého 

se na konci roku 2014 již nebude zakládat. V roce 2015 přetransportuje zakladač  

ZP 6600/86 podél nově vystavěných PD 234.1 a PD 235.1 a začne vytvářet dovrchním 

zakládáním etáž, kterou se přesypává 1. uhelná sloj. Dopředním postupem je postupně 

sanován celý jižní svah podél 235.1 a následně i z nově vystavěného pásového dopravníku 

(pracovní název PD 236.1). Ten by byl vystavěn ze stávajícího pásového dopravníku  

PD 235. Sanace jižního svahu lomu Vršany bude ukončena propojením etáže s etáží vnitřní 

výsypky Šverma [7] 

Předpokládaná doba sanace – 1 rok. 

Výpočet: 

Výpočet byl proveden v programu KVA Software. 

Sanační těleso podél 235.1 a PD 236.1……. 6 100 000 m
3 

Zářez pro PD 234.1…………………………    230 000 m
3
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Obrázek 6 - sanace jižního svahu zakladačem ZP 6600  

(zdroj: Střednědobý projekt na roky 2007 – 2017 lokalit Vršany a Šverma) 

3.6.2. Varianta 2 – nasazení lopatových rýpadel v návaznosti na automobilovou 

dopravu 

 Varianta vyhází z možnosti využití diskontinuální technologie, která nebude závislá 

na těžební, dopravní a zakládací provozní technologii lomu Vršany a bude ji možno nasadit 

i na základě klimatických podmínek v delším časovém horizontu. 

Popis řešení: 

 Jako zemník pro sanaci jižního svahu lomu Vršany by byla využita dovrchní etáž 

podél stávajícího pásového dopravníku 234. Vytěžený prostor by byl opět zasypán 

plynulým postupem zakladače ZP 6600/93 zakládající nepřetržitě na vnitřní výsypce 

Vršany z pásových dopravníků 234, 235 a 236. 

 Těžba, doprava a zakládání těžených hmot by bylo prováděno výhradně 

diskontinuální technologii, tj. těžba dieselhydraulickými rýpadly, přeprava pomocí 
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velkokapacitních demprů a zakládání pomocí dozeru. Lopatová dieselhydraulická rýpadla 

patří dnes mezi nejrozšířenější stroje pro zemní práce. V některých oborech jsou tato 

zařízení hlavním těžebním mechanismem. Z technologického hlediska jsou výhodné pro 

poměrně jednoduchou konstrukci a nízkou poruchovost. 

 

 

Obrázek 7 - rypadlo Caterpillar 365 C (foto: Ing. Tomáš Knotek 2009, lom ČSA) 

 Pro přepravu hmot je využíváno velkoprostorových kolových demprů se zadním 

sypáním a odvozem natěženého materiálu do prostoru sanovaného jižního svahu bývalého 

lomu Jan Šverma. Pohon obstarává dieselmotor, přenos síly na hnanou nápravu je přes 

hydroměnič a automatickou převodovku. V nábojích hnacích kol jsou umístěny planetové 

převodovky a brzdy. Brzdy jsou na všech kolech. Řízení je s posilovačem. Pérování 

vozidel je provedeno pomocí speciálních hydropneumatických tlumičů se snímáním 

zatížení korby. Korba je provedená jako ocelová z protiabrazivních materiálů. Pro 

zakládání a úpravu etáží bude využíváno klasických známých dozerů na housenicových 

podvozcích [1,2,7]. 
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Obrázek 8 - dempr CAT 740 (foto: Ing. Tomáš Knotek 2009, lom ČSA) 

 V roce 2015 začne sanování jižního svahu (dnes lomu Vršany) vytvořením 1. dílčí 

etáže o mocnosti 10 m podél celých jižních svahů. Dopředným postupem je postupně 

sanován celý jižní svah v této mocnosti a v potřebné šíři. Následně je vytvarována 2. dílčí 

etáž o mocnosti 10 m, kterou se již přesypává 1. uhelná sloj. Sanace jižního svahu lomu 

Vršany bude ukončena propojením etáže s etáží vnitřní výsypky Šverma. Využitím 

operativnosti diskontinuální technologie a se sníží i potřebné množství těžených hmot na 

samotnou sanaci. Předpokládaná doba sanace jsou 2 roky [7]. 

 Na této výsypce se materiál bude zakládat a dále upravovat pomocí dozeru. 

Výpočet: 

Výpočet byl proveden v programu KVA Software. 

 Sanační těleso podél jižních svahů lomu Vršany…………. 2 500 000 m
3
.  
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Obrázek 9 - sanace jižního svahu pomocí diskontinuální technologie  

(zdroj: Střednědobý projekt na roky 2007 – 2017 lokalit Vršany a Šverma) 
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4 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ NAVRŽENÝCH ZPŮSOBŮ 

SANACE 

 Z ekonomického hlediska se u zvolených variant zaměříme pouze na jeden aspekt 

ekonomického hodnocení tj. těžbu skrývkových hmot a jejich dopravu z lomu Vršany na 

zakládací stranu, kde musíme sanovat odkrytou část uhelné sloje. Počítáním všech dalších 

aspektů této problematiky - výstavba pásových dopravníků, skrytí kulturní vrstvy z již 

provedené rekultivace, počet zainteresovaných zaměstnanců, údržba technologie, časové 

hledisko atd. – bychom se dostali nad rámec bakalářské práce.  

 V této práci se pokusím na základě zkušeností z báňského provozu zohlednit 

především problematiku využití technologického celku TC-2, případně nasazení 

lopatových rýpadel a jejich prvotní náklady.  

4.1 Varianta č. 1 – využití technologického celku TC-2 

 Pro sanaci jižních svahů lomu Vršany - varianta č. 1 - byl navržen provoz a využití 

stávají celku TC-2, kde těžená skrývka rýpadlem KU 800/84 prochází přes pásové 

dopravníky š. 1800 mm na zakládací stranu k zakladači ZP 6600/86. Mezi výhody této 

technologie bych zmínil především její výkonnost, kontinuálnost sanačních prací a 

zejména rychlost samotné sanace, ke které se žádná jiná technologie ani nepřibližuje i při 

nasazení reálné a optimální technologie. Na druhé straně jsou zde však i negativní aspekty, 

které nejde opomenout a to především nákladný provoz této technologie, jiné zaměření 

technologie než je sanace svahů, dodržení plánovaného postupu ve vztahu k uvolňování 

uhelné sloje a nutnost většího množství založených zemin vzhledem k rozměrům 

technologie a dodržování bezpečnostních předpisů [6,7]. 
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Tabulka 3 - náklady na provoz [3] 

Položka 
Měrná 

jednotka 

Náklad na 

provoz 

rýpadla 

Náklad na 

provoz DPD 

Náklad na 

provoz 

zakladače 

Vytěžené a založené 

skrývkové hmoty za rok 
m

3 
6 100 000 *) 

Náklady za uložení 

skrývkových hmot 
tis. Kč 87 500 108 300 35 000 

Celkové náklady za 

uložení skrývkových 

hmot 
tis. Kč 230 800 

Měrný náklad za uložení 

skrývkových hmot Kč/m
3
 14,30 17,75 5,75 

Celkový měrný náklad 

za uložení skrývkových 

hmot 

Kč/m
3
 

 

37,80 

*) sanační práce by probíhaly 10 měsíců 

4.2 Varianta č. 2 - nasazení lopatových rýpadel v návaznosti na 

automobilovou dopravu 

 Tato varianta využívá dieselhydralických lopatových rýpadel a je vhodná 

především pro její mobilitu a její bezporuchový provoz a tím snížení potřebného množství 

přepravených a založených m
3
 sanačních zemin. Nevýhodou této technologie je její 

diskontinuita, nižší výkonnost, nutnost udržovat příjezdové komunikace i v nepříznivých 

klimatických podmínkách a časové hledisko [7]. 
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Tabulka 4 - náklady na provoz 

Položka 
Měrná 

jednotka 

Náklad na 

provoz 

rýpadla 

Náklad na 

provoz 

automobilové 

dopravy 

Náklad 

na 

údržbu 

cest 

Náklad na 

provoz 

dozeru na 

výsypce 

Vytěžené a založené 

skrývkové hmoty za 

rok*) 

m
3 

1 250 000 

Náklady za uložení 

skrývkových hmot 
tis. Kč 11 200 70 050 12 120 9 600 

Celkové náklady za 

uložení skrývkových 

hmot 
tis. Kč 102 970 x 2 = 205 940 

Měrný náklad za uložení 

skrývkových hmot 
Kč/m

3
 9,00 56,00 9,70 7,70 

Celkový měrný náklad 

za uložení skrývkových 

hmot 

Kč/m
3
 82,4 

*) Tabulka udává náklady pro 1 rok. Protože však sanace jižních svahů touto technologií 

bude probíhat 2 roky, budou náklady uvedené v tabulce dvojnásobné. 
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ZÁVĚR 

 Obě varianty, se kterými bylo pracováno v předkládané bakalářské práci, mohou 

být použity pro sanování uhelné sloje v jižním svahu lomu Vršany.  

 Z porovnání variant vyplývá, že celkové sanační náklady jsou nižší u varianty  

č. 2, ale měrné náklady vztažené na založený 1 m
3
 sanační zeminy vychází výhodněji u 

varianty č. 1.  

 Přes vyšší celkové náklady upřednostňuji variantu č. 1, a to z důvodu rychlosti 

sanace, použité technologie, která je v lomu dlouhodobě využívaná a tedy jsou s ní větší 

zkušenosti a též příznivější sklonové poměry sanovaného svahu pro budoucí rekultivační 

práce.  

 Technický plán sanačních a rekultivačních prací zájmového území rekultivace 

zahrnuje dvě propojené těžební lokality – bývalý lom Jan Šverma a lom Vršany. Do řešené 

lokality je zahrnuta společná zbytková jáma, vnitřní výsypka Šverma a vnitřní výsypka 

Vršany. Celková koncepce základního využití území z pohledu krajinotvorby vytváří 

ucelený celek s cílem vytvoření vyvážené kulturní krajiny s vodní plochou ve zbytkové 

jámě. Prostorové členěním jednotlivých druhů rekultivací (zemědělská, lesní, ostatní a 

vodní) je navrženo se zásadou účelnosti a funkčnosti celého budoucího systému. Do této 

koncepce spadají i rekultivované konečné jižní svahy lomu s vytvořením mírnějšího sklonu 

svahu směrem k obci Strupčice.  

 Při respektování této zásady je tak vhodnější využít pro sanaci svahu technologický 

celek TC-2 i za cenu většího množství založených zemin. 
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