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Anotace 

 

Předkládaná práce řeší jednu z mnoha přípravných prací, které je nutné provést 

před následným přechodem těžební technologie Vršanské uhelné do prostoru Hořanského 

energetického koridoru tj. prostoru, ve kterém jsou položeny produktovody s proudícími 

surovinami strategicky důležitými pro celou ČR, linky vysokého napětí, silnice Třebušice 

– Bylany a kolejová vlečka v majetku Vršanské uhelné a.s. 

Po přeložce části inženýrských sítí do nového postavení je nutné ve stávajícím 

území zlikvidovat staré sítě a území přetěžit. Způsob přetěžení, navržená doprava a místo 

zakládání těžených zemin včetně ekonomické rozvahy navrženého řešení je náplní této 

práce. 

 

Klíčová slova: Hořanský energetický koridor, inženýrské sítě, Vršanská uhelná a.s., 

produktovod, uhelné zásoby 

 

 

Summary 

 

This work solves one of the much preparatory work which is necessary to do before the 

subsequent transition of the mining technology of the Vršanská coal into the Hořanský 

energy corridor. It is the area in which pipelines with streaming raw materials strategically 

important for the whole our country are laid, the high-voltage cables, the road Trebusice - 

Bylany and the railway siding owned by the Vršanská coal. 

After moving of utilities to the new position it is necessary to annihilate the old 

network in the existing area and to do the remining of this area. The way of remining, the 

designed transport and the area with moved mined soils including the economic balance 

sheet of the proposed solution is the focus of this work. 

 

Keywords: Horanský energy corridor, utilities, and Vršanská coal, pipeline, coal reserves 
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Seznam použitých zkratek 

 

 

ČEPRO České produktovou a ropovody  

ČSA  Československé armády 

DN  Průměr normalizovaný 

DP  Dobývací prostor 

DPD  Dálková pásová doprava 

HČS Hlavní čerpací stanice 

HK    Hořanský koridor 

KU  Kolesové univerzální 

OBÚ   Obvodní báňský úřad 

PD  Pásový dopravník 

POPD   Plán otvírky přípravy a dobývání 

PVN Průmyslový vodovod Nechranice 

PVZ  Pásový vůz zakládací 

LH Linke Hofmann 

TC   Technologický celek 

ÚDV  Úprava důlních vod 

ÚUK  Úpravna uhlí Komořany 

VH   Výsuvová  hlava 

VN   Vysoké napětí 

VVN  Velmi vysoké napětí 

ZD   Zakladač dvouvozový 

ZP   Zakladač pásový 
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Úvod 

Vršanská uhelná akciová společnost je těžební společnost zaměřená na těžbu  

hnědého uhlí. Vznikla v roce 2008 rozdělením zaniklé Mostecké uhelné společnosti na dva 

samostatné těžební subjekty, na Litvínovskou uhelnou akciovou společnost a na Vršanskou 

uhelnou akciovou společnost. Obě firmy patří do skupiny Czech Coal, sídlící v Praze. 

Vršanská uhelná a.s. realizuje svůj těžební program na povrchovém lomu Vršany. 

Ten vznikl v roce 1999 spojením povrchového lomu Vršany s lomem Důl Jan Šverma. 

Jeho hornická činnost probíhá v dobývacích prostorech Holešice, Okořín  

a Vršany, od září 2012 i v dobývacím prostoru Slatinice. Disponuje uhelnými zásobami ve 

výši cca 295 miliónu tun uhlí a patří mezi lomy s nejdelší životností v České republice, a to 

přibližně do roku 2052. 

Finální produkce z Vršanské uhelné akciové společnosti je především energetické 

uhlí, které je přednostně dodáváno vlečkou do nedaleké elektrárny Počerady společnosti  

ČEZ a.s.   

Postupem těžby se lom Vršany v následujících letech bude přibližovat 

k Hořanskému energetickému koridoru, který leží v dobývacím prostoru Slatinice. Proto se 

musí v dostatečném předstihu připravit území pro těžbu, tj. provést přeložení  

energetických produktovodů, skrýt zúrodnitelné zeminy, provést archeologický průzkum, 

odvodnění a další přípravné práce. 

Předkládaná práce je věnována jednomu z dílčích úkolů, tedy přípravě  

a následnému přetěžení tohoto území při přechodu těžební technologie z dobývacího  

prostoru Holešice do dobývacího prostoru Slatinice přes Hořanský energetický koridor 

[10].        
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1 Charakteristika zájmové oblasti lomu Vršany 

1.1 Geologické podmínky na lomu Vršany 

Ložisko Vršany se nachází v prostoru mezi obcemi Čepirohy, Malé Březno, 

Vysoké Březno, Vrskmaň, Okořín, Strupčice, městem Most a průmyslovým komplexem 

Třebušice - Komořany Na severu sousedí s územím hnědouhelného dolu ČSA. 

Geomorfologicky lokalita náleží do Mostecké pánve. Krajina má charakter ploché 

pahorkatiny s nevýraznými protáhlými hřbety, které převyšují údolí toků o desítky metrů. 

Na východě je zájmové území ohraničeno prudce se zvedajícími svahy Českého středohoří. 

Nadmořská výška ložiska kolísá mezi 170 - 300 m, nejvyšším bodem v bližším okolí je 

vrch Ressl s nadmořskou výškou 413 m n. m. Nevytěžená část ložiska je pokryta 

zemědělsky nevyužívanou plochou - průmyslové areály, dopravní koridor, výsypky. 

Vytěžená část ložiska je postupně zaplňována vnitřní výsypkou lomu. V místech, kde již 

výsypka dosáhla plánované úrovně, probíhá rekultivace. V okolí zájmového území jsou 

vnější výsypky uhelných lomů, vytvořené v prvních fázích těžby. Tyto výsypky jsou již 

rekultivované a zcela začleněné do krajiny. Zájmové území náleží do povodí Ohře, jižně 

od něj protéká několik potoků (Otvický, Srpina, Luční) s několika rybníky. Západně se 

nacházejí vyrovnávací nádrže Kyjice a Zaječice, zapojené do soustavy Podkrušnohorský 

přivaděč – Bílina. 

 Sedimenty mosteckého souvrství vznikaly v tektonicky predispodovaném 

sedimentačním bazénu, hrazeném na severu „prahem“ krystalinika (v prostoru dnešních 

Krušných hor), na západě vulkanity Doupovských hor a střezovského hřbetu  

na jihovýchodě vulkanity Českého středohoří. Sedimentace vrstev byla zpočátku ovlivněna 

primárně členitým dnem bazénu, ze kterého vyčnívaly elevace hornin krystalinika, křídy  

a vulkanitů. 

Při sedimentaci mosteckého souvrství docházelo k postupnému zaplňování 

sedimentačního bazénu, proto je usazování jejich nejstarších částí „chaotické“ a jejich 

petrografický charakter se místo od místa mění. Postupně dochází k uklidnění sedimentace 

a hlavní sloj má již v celém zájmovém území velmi pravidelnou vertikální stavbu. 

Uhelná sedimentace byla v celé oblasti silně ovlivňována periodicky se měnícím 

přínosem klastického materiálu od jihu až jihozápadu z prostoru tzv. žatecké delty. Díky 

tomuto přínosu došlo ke štěpení uhelné sloje, na polohy lišící se navzájem obsahem  
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klastického materiálu. Směrem k severozápadu přínos klastického materiálu slábnul, až 

postupně zanikl. Konečným důsledkem tohoto trendu je tzv. jednotná uhelná sloj. 

Holešické vrstvy na lomu Vršany představují vlastní ložisko hnědého uhlí a jsou  

v praxi označovány jako hlavní sloj. Jsou předmětem zájmu všech složek geologického 

průzkumu i těžby. Dělíme je na dílčí sloje a meziložní  polohy. Výjimkou je 

severovýchodní část, kde je mocnost jednotlivých poloh redukována nad tělesem 

vulkanitu. Spodní polohy postupně vykliňují (v období tvorby spodních částí sloje 

vyčnívalo těleso z uhelného močálu), ostatní polohy mají redukovanou mocnost a meziloží 

prakticky neexistují. Jednotlivé polohy nedosahují limitní hodnoty 2 m, sloj se jeví jako 

jednotná. 

Nadloží ložiska je v zájmovém prostoru tvořeno převážně prachovitými  

a písčitými jílovci. Jedná se o slabě zpevněné sedimentární horniny zřetelně 

subhorizontálně zvrstvené. Celý komplex je poměrně homogenní. Z geotechnického 

hlediska je významná rezavě zbarvená fosilně zvětralá zóna zvaná regulační, zasahující do 

hloubky cca 30 m, vyznačující se odlišnými fyzikálně mechanickými  

vlastnostmi – sníženou pevností v prostém tlaku, zvýšenou lepivostí, a vyšším podílem 

fyzikálního jílu. Ve vrstvách se sporadicky vyskytují pevné polohy. Jedná se  

o karbonatické jílovce až pelokarbonáty, vytvářející pásky, nebo bochníkovité konkrece. 

Jejich výskyt je poměrně nepravidelný, mocnost obvykle nepřesahuje první desítky 

centimetrů. 

Meziloží je tvořeno petrograficky velmi proměnlivým komplexem sedimentů  

o mocnosti až několika desítek metrů. Z geotechnického hlediska má značný význam 

výskyt jemnozrnných tekutých písků. Pokud nejsou v předstihu odvodněny, dochází při 

těžbě k jejich živelnému výtoku na pláň skrývkového řezu [2], [8]. 

1.2 Historie lomu Vršany 

Lom Vršany vznikl, po schválení dobývacího prostoru, v roce 1976. Je 

pokračovatelem lomu Slatinice, který těžil v oblasti dobývacích prostorů Slatinice  

a Holešice, energetické uhlí pro elektrárny. Lom Slatinice byl na západní straně omezen 

silnicí na obec Komořany a pokračující na Chemické závody v Litvínově, ale především 

Hořanským energetickým koridorem. Pro omezený prostor a ekonomickou náročnost 

přeložek energetického koridoru bylo rozhodnuto, že postup lomu bude ukončen a místo 
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něj vybudován nový lom. Ten vznikl směrem na západ od Hořanského energetického 

koridoru. 

Otvírka lomu Vršany probíhala vnějším zářezem, kdy byly nasazeny elektrická 

lopatová rýpadla E 2,5 v součinnosti s automobilovou dopravu. Natěžená ornice a následně 

spraše byly odváženy na deponii poblíž obce Malé Březno. Po dostatečném zářezu byly 

postupně nahrazovány elektrické lopatové rýpadla kolesovými rýpadly  

K 800 a technologických celků TC 2 s kontinuální pasovou dopravou šíře 1 800 mm  

a s ukládáním vytěžených skrývkových hmot pomocí dvou zakladačů ZP 6600 na vnější 

výsypku. 

Otvírkový zářez byl směrován proti bývalé obci Hořany, na pravé straně byl 

vymezen energetickým koridorem a na levé straně západní demarkací u obcí Malé Březno 

a Strupčice. Vznikl tak prostor pro budoucí dopravní cesty a skrývkové i uhelné výtahy. 

Porubní fronta postupovala nejdříve severním směrem a po dosažení první uhelné sloje se 

celá stočila západním směrem. Vznikl tak paralelní způsob těžby všech řezů. Na těžení 

třech uhelných slojí byly postupně nasazeny tři kolesová rýpadla KU 300 technologických 

celků TC1 s kontinuální pasovou dopravou šíře 1 200 mm. Těžba energetického uhlí na 

lomu Vršany začala po dostatečném odkrytí zeminy v roce 1982 [3], [9]. 

1.3 Současný provoz na lomu Vršany 

1.3.1 Dobývací strana 

K 800/84 rýpadlo je střídavě nasazeno na 1. a 2. skrývkový řez a těží výškový  

i hloubkový řez na PD východním a západním směrem, stále zčišťuje hlavu 2. uhelné sloje 

pro KU 300/85.Ve východní části lomu dochází ke změně vývoje 1. uhelné sloje, kdy 

vytváří s 2. uhelnou slojí jednotné uhelné souvrství. Postup rypadla se zastaví před uhelnou 

slojí a bude pokračovat pouze v těžbě skrývky v západní části řezu. Po zprovoznění 

odtahové linky na výsuvovou hlavu VH 210 se následně odtěží uhlí z východní strany 

řezu. K 800/54 je do srpna 2012 odstavena na montážním místě Vršany a prochází 

generální opravou před nasazením na Slatinice. 

Kolesové rýpadlo KU 300/85 těží 2. uhelnou sloj (3. řez) na paralelně 

přestavované pásové dopravníky šíře 1 200 mm PD 114, PD 115, PD 116 a následné 

prodlužování PD 113 ve východních svazích lomu. Postupu dobývání je severním směrem. 

Postupným propojováním 3. řezu lomu Vršany a 3. řezu bývalého lomu Jan Šverma se 
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zkracuje porubní fronta. Rýpadlo KU 300/107 těží ve 3. uhelné sloji výškovým způsobem  

a v místech výskytu i ve 4. uhelné sloji hloubkovým způsobem. Těží na porubní pásové 

dopravníky o šíři 1 200 mm PD 124, PD 125, PD 126 a PD 127 s postupným 

prodlužováním PD 122. Jak se postupně bude propojovat poslední uhelný řez lomu Vršany 

s řezem bývalého lomu Jan Šverma v západní demarkaci lomu, tak postupně se bude krátit 

PD 127, až se vyruší. Poháněcí stanice PS 127 se vsadí do pevného odtahu a vznikne  

PD 123. Rýpadlo postupuje v paralelním postupu severním směrem. KU 300/96 těží 

smíšené řezy na 3 uhelných řezech a jednom skrývkovém řezu. Veškeré vytěžené uhlí 

směřuje po kolejích do Úpravny uhlí Komořany, kde se většinou využívá k třídění  

a následnému prodeji. Rýpadlo KU 300/97 v době generální opravy K 800/54 těží  

na 6. a 7. skrývkovém řezu výškově a hloubkově. Vytěžené m
3 
skrývky slouží k překrývání 

aglomerátů v oblasti zakládání na výsypce lomu Jan Šverma [6]. 

1.3.2 Zakládací strana 

Pásový zakladač ZP 6600/Z86 na vnitřní výsypce Vršany zakládá skrývku od 

rýpadla KU 800/84 úpadním a dovrchním způsobem z PD 234, PD 235, PD 236  

1. a 2. výsypkovou etáž. Zakladač postupuje po uvolněném podloží stále proti výsypce 

Šverma, kdy následně propojí 1. etáž výsypky Vršany s 1. etáží výsypky Šverma. 

Zakládání výklizů a odklizů od KU 300/85 a KU 300/107 pokračuje po DPD šíře  

1 200 mm na koncový pasový dopravník PD 254, kdy vytváří předvýsypku pro pásový 

zakladač ZP 6600/Z86 a také v severním postupu zasypává jímky postupně se 

přesouvajících se hlavních čerpacích jímek (HČS). 

Na vnitřní výsypce lomu Jan Šverma se odstavil po dosypání výsypného prostoru 

pásový zakladač ZP 6600/93 a ukončil tak svojí činnost. Je odstaven na montážním místě 

v západní části výsypky lomu Jan Šverma. Kolejový zakladač ZD 1800/59 na 6. etáži 

tvaruje úpadním a dovrchním sypáním 6. výsypkovou etáž pro budoucí proces rekultivace 

výsypky lomu Jan Šverma a ZD 2100/73 na 5. etáži zakládá vedlejší energetické produkty 

a skrývkové zeminy [6], [7]. 
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2 Postup lomu Vršany do DP Slatinice  

Životnost lomu Vršany lze rozdělit na 2 charakteristické územní fáze. V 1. fázi 

postupuje lom severním směrem a je totožný s postupem schváleným OBÚ v rámci 

předcházejícího POPD v postupu k energetickému koridoru. Hranice stávajícího povolení 

hornické činnosti budou dosaženy skrývkovými řezy v roce 2021 - 2023 a uhelnými řezy 

v roce 2029. 1. fáze končí rokem 2032, tj. nástupem těžební technologie na skrývkových  

i uhelných řezech do DP Slatinice (viz příloha 1- Přehledná mapa oblasti).  

Zájmové území 1. fáze je ve všech směrech vymezeno dobývacími prostory, dále 

pak severními bočními svahy vyuhleného otočného bodu bývalého lomu Jan Šverma  

a hranicí konečných východních bočních svahů v oblasti bývalého lomu Slatinice, 

zasypaného vnitřní výsypkou Slatinice koncem minulého století.  

2. územní fází rozumíme postup a dokončení těžby lomu Vršany v zájmovém 

území tj. do vyuhlení ložiska cca do roku 2052. Tato fáze představuje výhled a vývoj lomu 

včetně rekultivace dotčeného území i zbytkové jámy [6]. 

2.1 Báňský postup 1. fáze 2012 – 2032 

V této fázi lom Vršany postupuje severním směrem a navazuje na postup, který je 

v rámci stávajícího POPD  schválen OBÚ .Lom Vršany je omezen hranicemi dobývacích 

prostorů, navrhnutými hranicemi čelních svahů této fáze a bočními svahy již vyuhlenému 

otočnému bodu lomu Jan Šverma. Ze západní části je lom ohraničen prostorem vnitřní 

výsypky lomu Vršany a Jan Šverma s ochrannými hygienickými pásmy obcí Vrskmaň  

a Strupčice. V severní a východní části lomu bude pokračovat těžba v  území, kde bude 

v roce 2025 ukončena těžba a deponie spraší a zúrodnitelných zemin odlehčovacím řezem. 

Respektuje hornickou činnost a závaznou linii těžeb podle vládního usnesení č.444/1991 ze 

dne 31.10 1991 [5]. 

2.1.1 Dobývací strana 

KU 800 - 1. a 2. skrývkový řez těžba v letech 2012 - 2025 

Rýpadlo bude střídavě nasazeno na 1. a 2. skrývkovém řezu, kde bude těžit 

hloubkový a výškový řez, a bude uvolňovat uhelné zásoby lomu Vršany. Postupovat bude 

paralelním severním směrem a vějířovitým východním směrem s postupným vytáčením 

pásových dopravníků směrem k severovýchodu. Tímto postupem se bude navyšovat 
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zásoba uhlí k těžení na obou skrývkových řezech. Stávající hranice Hořanského 

energetickému koridoru rýpadlo překročí po roce 2023. 

KU 300 -1. uhelný řez (3. řez) 

Rýpadlo KU 300 bude těžit plynule 2. uhelnou sloj na 3. řezu postupně severním 

směrem. Od roku 2013 se začne měnit postup v celé délce porubní fronty. Dosavadní  

paralelní v postup kombinovaný. V západní části vějířovitý a ve východní paralelní nadále 

prozatím zůstanou. Rýpadlo bude kopírovat postup skrývkových řezů. Vytáčení porubní 

fronty řezu se bude realizovat z důvodu co možno nejmenšího prostorového záběru při 

překonávání bez slojového syngenetického výmolu. Tato anomálie prochází šikmo  

z východní strany lomu k severní v celé délce porubní fronty. Stávající hranice 

energetickému koridoru rýpadlo překročí cca na přelomu let 2028 a 2029. 

KU 300 - 2. a 3. uhelný řez (4., 4a. řez) 

Rýpadla, které budou těžit 3. a 4. uhelnou sloj na podloží, začnou propojovat 

Všanské řezy s posledními nejspodnějšími řezy bývalého lomu Jan Šverma. Tím se začnou 

uvolňovat území pro postup vnitřní výsypky lomu Vršany směrem k  výsypce lomu Jan 

Šverma. V následujících letech dojde k jejich propojení. Těžené řezy 4. a 4 a. budou 

kopírovat postup 3. řezu v západní části vějířovitým postupem a ve východní části 

paralelním postupem severním směrem.  

Lopatové rypadlo a kolová technologie (zčišťovací řez) 

Lopatové rypadlo bude v letech 2023 - 2028 zajišťovat zčištění hlavy  

1. skrývkového řezu od zbytků původních inženýrských sítí Hořanského koridoru 

(betonové patky, stavební objekty.) na automobilovou dopravu a materiály budou ukládány 

do tělesa vnitřní výsypky v prostoru otočného bodu lomu Jan Šverma. 

2.1.2 Zakládací strana 

Výsypka Vršany - ZP 6600 a PVZ 2500 

Zakladač ZP 6600 bude pokračovat v zakládání dovrchní a úpadní etáže a vytvářet 

tak výsypkovou etáž, které již bude navazovat na etáže výsypky lomu Jan Šverma.  

V letech 2029 - 2032 se postup na výsypce soustředí na zakládání v bývalém otočném 

bodě lomu Jan Šverma. Svým postupem bude v počátečním období PVZ 2500 postupně 

zasypávat nefunkční jímky HČS Vršany a vytvářet předvýsypku k zajištění stability 

výsypkového tělesa [5]. 
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2.2 Báňský postup 2. fáze 2033 – 2052 

Postup lomu bude paralelní i vějířovitý. Postupně se budou těžit řezy i do 

východních hranic s odtěžováním stávající výsypky Slatinice. Postup lomu bude omezen  

v severní části hranicí DP Holešice, a ve východní části generálním sklonem skrývkových 

řezů lomu. Uhelné sloje se při propojování uhelných řezů do řezů bývalého lomu Slatinice  

a v jižní části musí řádně vytěžit [5]. 

2.2.1 Dobývací strana 

KU 800 - 2. a 3. skrývkový řez (2. a 3. řez) 

Rýpadlo od roku 2033 bude plynule pokračovat v navrženém způsobu otvírky 

lomu Vršany při vstupu do II. fáze rozvoje lomu. Paralelním a vějířovitým postupem obou 

skrývkových řezů bude rýpadlo zčišťovat uhelné zásoby v celé porubní délce ve směru 

sever - jih. Těžba skrývky bude stále probíhat na pásové dopravníky šířky 1 800 mm. Řezy 

jsou těženy stejně jako v I. fázi hloubkovým a výškovým způsobem. 

Těžba uhlí 

KU 300 -1., 2., a 3. uhelný řez (4., 5. a 5a. řez) 

V letech 2033 - 2052 budou dvě rýpadla KU 300 na 3 řezech plynule postupovat 

za skrývkovými řezy. Bude to kombinace paralelního a vějířovitého postupu z důvodu 

odlišné kvality uhlí v jižní a severní části lomu. Takto se v obou částech lomu optimalizuje 

dodávka s pohledu výhřevnosti uhlí pro odběratele. Přibližně od roku 2044 se těžba uhlí 

soustředí již jen na dotěžení uhelných řezů do konečných východních a jižních hranic,  

na těžbu uhlí pod DPD a přetěžení skládky uhlí. Rýpadla na uhelných řezech překonávají 

částečně i bez slojové pásmo syngenetického výmolu. Kvalita uhlí tak, jak sloje vykliňují  

k výchozu uhelné pánve, se zhoršuje a homogenizace na uhelné skládce bude nezbytná.  

V předpokládaném roce 2052 končí provoz obou uhelných rýpadel (viz příloha 2 – Lom 

Vršany postup v roce 2023). 
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2.2.2 Zakládací strana 

Výsypka Vršany - ZP 6600 

K dispozici budou dva zakladače ZP 6600, které budou střídavě v provozu tak, jak 

budou v provozu linky DPD š. 1 800 mm od rýpadla K 800 na skrývkových řezech.  

V následném období se vnitřní výsypka Vršany bude vytáčet především vějířovitě za 

uhelnými řezy a bude postupně vytvářet konečné těleso výsypky pro následnou rekultivaci. 

Zakladač ZP 6600 zakládá úpadně a dovrchně již jen z 1. výsypkové etáže. Provoz 

zakladače bude ukončen cca v roce 2044 s ukončením provozu rýpadla K 800. 

Výsypka Vršany - PVZ 2500 

Vytěžené množství odklizů a výklizů z  uhelných slojí rýpadly KU 300 bude  

PVZ 2500 zasypávat bývalé jímky postupně přesouvající se HČS a tím bude vytvářet před 

výsypný  prostor po vytěžení spodní uhelné sloje. Tento postup bude ukončen v letech 

2045 až 2052, kdy PVZ 2500 dotvaruje výsypkovou etáž po zakladači ZP 6600 a vytvoří 

tak konečný tvar zbytkové jámy lomu Vršany pro následnou rekultivaci [5]. 
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3 Hořanský energetický koridor  

Hořanský energetický koridor je tepna regionu, mezi kterou patří síť 

produktovodů, horkovodu, užitkové vody, nadzemní vedení vysokého napětí (VN) a velmi 

vysokého napětí (VVN), silnice II/255 mezi Komořany a Bylany a důlní dráhy. 

Samotná výstavba energetického koridoru začala v polovině 60. let, kdy byla 

větev ropovodu „Družba“ prodloužena do tehdejších Chemických závodů v Záluží  

a vybudována byla i potrubní větev průmyslového vodovodu Nechranice. Zpětně do 

Kralup nad Vltavou byla vystavěna etylbenzenová potrubní větev. Následovala výstavba 

větve plynovodu „Bratrství“ v roce 1967 a pak již přibývaly další potrubní další větve 

průmyslového vodovodu Nechranice, etylénovodu a C4 frakce ze 70 a 80. let 20. století  

a ropovodu z Ingolstadtu z 90. let 20. století.  

Hořanský energetický koridor se nachází mimo intravilán obcí a prochází  

DP Holešice, Vršany a Slatinice. V převážné části je trasa vedena v rostlé zemině pod 

terénem, pouze v severní části území trasa přechází na nadzemní vedení produktovodů a to 

na tělese Hořanské výsypky západně od plaviště Saxonie. Pouze vedení potrubí 

průmyslového vodovodu Nechranice (PVN) zůstává v podzemním vedení. Nadzemní 

provedení mají linky VN a VVN.   

Již v počáteční fázi projektování lomu Vršany bylo uvažováno, že v budoucnosti 

se území Hořanského energetického koridoru bude muset přetěžit, protože váže uhelné 

zásoby, se kterými disponuje a ve svých těžebních plánech počítá Vršanská uhelná, a.s., 

člen skupiny Czech Coal [4]. 

3.1 Umístění Hořanského energetického koridoru 

Hořanský energetický koridor je situován mezi bývalou obcí Hořany a obcí  

Čepirohy ve směru jih – sever. 

Území této stavby bylo již dříve zasaženo intenzivní průmyslovou činností. 

V severní části se stavba nachází v prostoru bývalého hnědouhelného lomu Vrbenský  

(Matylda), na který z jižní strany navazuje bývalý lom Slatinice (Šmeral) zasypaný  

slatinickou výsypkou. Severní část území je též postižena dřívější hlubinou činností dolů 

Saxonie a Washington (viz obrázek 1).  
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Vzhledem k tomu, že na západní straně od koridoru je činný hnědouhelný lom 

Vršany a zbytková jáma bývalého lomu Šverma, bude nutné přeložit inženýrské sítě 

východním směrem na slatinickou výsypku. 

Samotná přeložka se týká jak potrubních sítí, tak sítí elektrického vedení 

vysokého napětí. V severní části území, bude trasa přeložky navazovat na nadzemní vedení 

produktovodů západně od plaviště Saxonie a na podzemní vedení potrubí průmyslového 

vodovodu Nechranice (PVN). V severní části území bude provedena i přeložka 

nadzemního vedení horkovodu United Energy a.s. V jižní části území stavby, bude trasa 

přeložek napojena na stávající podzemní vedení produktovodů v prostoru uhelných odtahů 

z lomu Vršany. Potrubí PVN bude napojeno na stávající potrubí u sedimentační nádrže. Se 

stávající silnicí II/255 Komořany - Bylany a důlní dráhou spojující povrchový závod 

Hrabák lomu Vršany s úpravnou uhlí v Komořanech se již v novém postavení koridoru 

nepočítá. 

Stavba je v souladu s územním plánem města Mostu a se „Souhrnným plánem 

sanací a rekultivací lomu Vršany-Šverma – těžba v Hořanském koridoru“ z 12/2009. 

 

 

Obrázek 1 Hořanský energetický koridor [foto: autor, 2012] 
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3.1.1 Inženýrské sítě Hořanského koridoru 

Tak, jak již bylo řečeno, je Hořanský energetický koridor zařazen mezi strategické 

stavby naší republiky a k jakékoliv změně či zásahu do stávajícího položení jednotlivých 

sítí musí být dán souhlas majitelů sítí, tedy soukromých subjektů i státních organizací 

provozující tyto sítě. Souhlasné stanovisko musí dát i státní správa, tedy ministerstvo 

průmyslu a obchodu a ministerstvo životního prostředí. Proto přípravné a projektové práce 

intenzivně probíhají již nyní v roce 2012, i když samotná přeložka Hořanského 

energetického koridoru je plánovaná až na roky 2019 – 2021.   

Veškeré akce spojené s projekční, legislativní i realizační činností samotných 

přeložek sítí Hořanského koridoru financuje Vršanská uhelná, a.s.  

Budoucím postupem lomu v dané oblasti budou likvidovány a znovu vystavěny  

v novém postavení následující inženýrské sítě. 

Likvidace se týká následujících sítí: 

 Horkovod – 2 x DN 500 + 2 x DN 600 

 Etylbenzenovod – 1 x DN 150 

 Autobenzín/motorová nafta – 2 x DN 300 

 Ropovod – 1 x DN 500 

 Plynovod – 2 x DN 500 

 Etylenovod – 1 x DN 250 

 Frakce C4 – 1 x DN 250 

 Průmyslový vodovod Nechranice – 2 x DN 1200 

 Venkovní vedení linek VN a VVN 

Dále musí dojít k likvidaci doprovodných, obslužných kabelů. 

Likvidované (bez náhradní výstavby) budou také: 

 Silnice II/255 Bylany - Komořany 

 Důlní dvoukolejná železniční vlečka š. 1435 mm Hrabák – Úpravna 

uhlí Komořany 
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Rozvoj lomu Vršany ve schváleném dobývacím prostoru Vršany, Holešice  

a Slatinice vyžaduje zajištění přeložek zařízení zde situovaných v rámci tzv. „Hořanského 

koridoru“. Provedení přeložek musí být provedeno v předstihu, aby byla zajištěna 

plynulost provozu všech inženýrských sítí, které byly v minulosti do tohoto koridoru 

umístěny. 

K tomuto POPD lomu Vršany se vstupem do DP Slatinice jsou v současné době 

vyřešeny střety zájmů s jednotlivými vlastníky tak, jak je uvedeno v předchozí části POPD. 

Ve vazbě na příslušné dohody bude dále postupováno [4]. 

3.2 Základní technická data nadzemních sítí v Hořanském 

energetickém koridoru 

Linky velmi vysokého napětí (VVN) 

V rámci přeložek Hořanského energetického koridoru dojde k  likvidaci a nové 

výstavbě stávajících linek VVN a VN. 

Provozovatel linek velmi vysokého napětí     ČEZ Distribuce, a.s.  

Provozovatel má v daném území Hořanského koridoru následující vedení 

 Dvojité venkovní vedení 110 kV  V1527/V1530 Výškov – Komořany - 

Líšnice 

 Dvojité venkovní vedení 110 kV         V141/V142 Výškov – Unipetrol RPA 

 Dvojité venkovní vedení 110 kV         V148/V151 Výškov – Komořany 

 Dvojité venkovní vedení 110 kV         V1529/V1530 

 Jednoduché vedení 110kV                   V144 

Linky vysokého napětí (VN) 

Provozovatel linek vysokého napětí     ČEZ Distribuce, a.s.  

 Jednoduché vedení 22 kV           Most - Bylany    

Provozovatel linek vysokého napětí     Coal Service, a.s.  

 Nadzemní vedení 35 kV       V3508/V3510  Líšnice – Vršany - Šverma 

 Nadzemní vedení 35 kV      V3506/V3508 

 Nadzemní vedení 35 kV       V3515/V3516 
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 Nadzemní vedení 35 kV     V3510/V3511 

 Nadzemní vedení 35 kV      V4/V309 

3.3 Objekty likvidované bez náhrady v prostoru Hořanského 

energetického koridoru 

3.3.1 Silnice II/255 Bylany – Komořany 

Likvidovaný úsek dnešní silnice II/255 Komořany - Bylany, která ústí na silnici 

I/27 Most - Žatec, je v jižní části cca mezi odbočkou silnice na obec Malé Březno  

a odbočkou na montážní místo Vršany až po stávající trasu v Třebušicích mezi úpravnou 

důlních vod (ÚDV) a plavištěm Saxonie v severní části území. Délka likvidované trasy je 

6,40 km (viz obrázek 3). 

Šířkové uspořádání je dvoupruhové, směrově nerozdělené silnice. Základní šířka 

jízdních pruhů je 2 x 3,0 m s vodícími proužky 2 x 0,25 m. Po obou stranách je zpevněná 

část vozovky lemována nezpevněnou krajnicí v min šířce 0,75 m. Povrch vozovky je 

odvodněn do podélných nezpevněných příkopů. 

Konstrukce vozovky: 

 asfaltový koberec 40 mm 

 obalované kamenivo 50 mm 

 mechanicky zpevněné kamenivo 170 mm 

 štěrkodrť 250 mm 

3.3.2 Kolejová vlečka Hrabák - Úpravna uhlí Komořany 

Kolejová vlečka š. 1435 mm slouží pro zásobování Úpravny uhlí v Komořanech 

(ÚUK) uhlím z lomu Vršany o nižší výhřevnosti. V mixu s výhřevným uhlím z lomu ČSA 

jsou následně vyráběny v ÚUK potřebné druhy pro odběratele. Po kolejové vlečce jsou 

převáženy i granulátové směsi z elektrárny Počerady jako zbytkový produkt po spalování 

mosteckého uhlí, které jsou následně zakládány na výsypkách lomu Vršany. Celkem lze 

konstatovat, že roční přepravní výkon vlečky je cca 2 mil. tun uhlí a 1,5 mil. m
3
 granulátů. 

V létech 2012 – 2022 bude po kolejové vlečce přepraveno dalších 22,25 mil. m
3
 skrývky 

z otvírky lomu v DP Slatinice. 
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Likvidovaný úsek dnešní kolejové vlečky Hrabák – Úpravna uhlí Komořany je 

plánován od hradla Š1 bývalého lomu Jan Šverma po přejezd poblíž závodu Hrabák, již 

mimo DP Vršany (viz obrázek 2). V daném úseku budou likvidovány i čtyři výhybny letos 

vybudované v rámci investiční výstavby koleje k odtěžení zemin z prostoru Slatinické 

výsypky. Kolejová vlečka je dvoukolejná trať o rozchodu kolejí 1435 mm. Trať je 

vytvořena pevnou konstrukcí železničního svršku a částečně i pohyblivou konstrukcí 

používané na povrchových lomech. Pražce jsou dřevěné. Součástí vlečky je trakční vedení 

řetězovkové s výškovými výložníky i příchytkové s bočními výložníky. Pro napájení 

trakčního vedení je vedena v kolejišti napájecí vedení na sloupech. Součástí vlečky je  

i signalizační a zabezpečovací zařízení. Kolejiště je odvodněno do podélných 

nezpevněných příkopů. Délka likvidované trasy je 4,20 km. 

 

 

 

 
Obrázek 2 Výsypka Slatinice a kolejová vlečka Hrabák – ÚUK [foto: autor, 2012] 
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3.3.3 Délky likvidovaných objektů  

Délky likvidovaných dálkovodů: 

 Horkovod – 2 x DN500 + 1 x DN600  délka likvidované trasy     – 1 620 m 

 Etylbenzenovod – 1 x DN150  délka likvidované trasy     – 4 990 m 

 Autobenzín/motorová nafta – 2 x DN300 délka 1. likvidované trasy – 4 900 m 

                                    délka 2. likvidované trasy – 4 970 m 

 Ropovod – 1 x DN500   délka likvidované trasy     – 4 885 m 

 Plynovod – 2 x DN500   délka 1. likvidované trasy – 4 880 m 

                                                        délka 1. likvidované trasy – 4 200 m 

 Etylenovod – 1 x DN250   délka likvidované trasy     – 4 940 m 

 Frakce C4 – 1 x DN250   délka likvidované trasy     – 4 910 m 

 Průmyslový vodovod Nechranice – 2 x DN1400 

                                                      délka 1. likvidované trasy – 4 735 m 

                                                                  délka 2. likvidované trasy – 4 410 m 

Délky likvidovaných venkovních vedení VVN a VN: 

 22 kV- Most – Bylany (ČEZ a.s.)  délka likvidované trasy - 5 450 m  

 likvidace 54 stožárů 

 Dvojité vedení 110 kV   – V1527 a V1530 (ČEZ a.s.) 

délka likvidované trasy - 5 450 m 

likvidace 21 stožárů 

 Dvojité vedení 110 kV   – V141 a V142 (ČEZ a.s.) 

       délka likvidované trasy - 5 230 m 

                                                                    likvidace 22 stožárů 

 Dvojité vedení 110 kV   – V148 a V151 (ČEZ a.s.) 35 kV 

 délka likvidované trasy - 1 150 m 

 likvidace 19 stožárů 

 35 kV  – V3508/V3510 Líšnice – Vršany - Šverma (CS a.s.)  

 délka likvidované trasy - 5 010 m  

 likvidace 21 stožárů 
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 Délka likvidované silnice II/255 Bylany - Komořany 

                                                       délka likvidované trasy 6 400 m 

 Délky likvidované kolejové vlečky Hrabák - Úpravna uhlí Komořany: 

                                                                   délka likvidované trasy 4 200 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 Pohled na silnici Bylany – Komořany a vlečku do ÚUK [foto: autor, 2012] 
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4 Báňsko – technické řešení těžby území pod 

Hořanským koridorem 

Těžba pod Hořanským koridorem bude komplikovaná z  důvodu častého výskytu 

cizích předmětů. Většinou to budou betonové patky bývalých sloupů elektrického vedení, 

pozůstatky po hlubinné těžbě a po bývalé obytné a průmyslové zástavbě. Na základě 

výpočtu v programu báňský model v2010 KVASoft Karlovy Vary bude pod Hořanským 

koridorem 3,9 miliónu m
3
 skrývkových hmot (viz obrázek 4). Z toho bude  

300 000 m
3
 ornice a 1 000 000 m

3
 sprašových zemin, které je nutno separátně uložit na 

deponiích pro následnou rekultivaci. Vzhledem k náročnosti přetěžení území pod 

Hořanským energetickým koridorem jsem si vybral dvě varianty vhodné pro tuto těžbu. 

První varianta je přetěžení kolesovým rýpadlem na kolejovou dopravu a druhá varianta je 

nasazení lopatových rýpadel s těžbou na automobilovou dopravu (viz příloha 3 Lom 

Vršany- Přetěžení Hořanského koridoru, variantní řešení). 

 

 

 

4.1 Varianta těžby kolesovým rýpadlem na kolejovou dopravu 

Kolesové rýpadlo patří mezi nejrozšířenější dobývací stroje. Především se 

využívají na hnědouhelných lomech při těžbě užitkových nerostů i při těžbě skrývky. 

Obrázek 4 Mapa území k přetěžení [ foto: Ing. Knotek Tomáš, 2011] 
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Rozpojovacím orgánem je koleso s 6 - 20 korečky, na kterých jsou upevněny břity nebo 

zuby. Výkonnost závisí na fyzikálně mechanických vlastnostech rozpojované horniny,  

na obsahu korečků a na obvodové rychlosti otáčení kolesa (viz obrázek 5). Výkonnost se 

pohybuje od 700 do 10 000 m
3
 sypané horniny za hodinu. Podle tohoto parametru se dělí 

do technologických celků (TC), který se skládá z dobývacího stroje, dálkové pasové 

dopravy, kolejové dopravy a pásovým nebo kolejovým zakladačem [1]. 

 Při variantě „A“ – odtěžení kolesovým rypadlem se předpokládá nasazení 

velkostroje K 800/54 v součinnosti na kolejovou dopravu. 

Tabulka 1 – Parametry K 800/54 [11] 

 

Jeho případné nasazení si vyžádá v dostatečném předstihu vybudovat novou 

provozní kolej s obslužným hradlem s napojením na stávající pevnou kolejovou trať 

k hradlu Š1. Po zahájení těžby musí vytvořit rýpadlo K 800/54 zářez pod kolejí v hloubce  

cca 3,5 – 4 m. Těžba bude probíhat po jednotlivých přestavbách provozní koleje postupně 

od severu k jihu s tím, že zbytky betonových patek elektrického nadzemního vedení budou 

likvidovány před postupem rýpadla pomocnou mechanizací.  

Délka rýpadla 75 m 

Výška rýpadla 32 m 

Průměr kolesa 8,3 m 

Počet korečků 10 ks 

Objem korečku 0,8 m
3 

Maximální dovolená rypná síla 125,2 kN
 .
 m

-1 

Maximální výkonnost stroje 1 870 m
3
.s.z . h

-1 

Maximální výška horního řezu 22,8 m 

Maximální hloubka spodního řezu 4,97 m 

Rychlost pojezdu rýpadla 0-6 m
 .  

min
-1 

Maximální stoupání při transportu 3° 

Měrný tlak na podložku 0,107 MPa 

Průjezdný profil rýpadla 22 m 

Hmotnost rýpadla 1 443 t 
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Výhodou této varianty je výkonnost rýpadla, možnost selektivní těžby 

zúrodnitelných zemin – ornice a sprašových zemin – a možnost okamžitého založení 

zúrodnitelných zemin na vytvarované etáže výsypky lomu Jan Šverma a tím snížit náklady 

na samotnou rekultivaci (viz tabulka 1). 

Nevýhodou je nasazení pomocné mechanizace před rypadlem na odstraňování 

cizích předmětů. Tyto práce musí proběhnout v létech 2022 – 2024. 

  Mezi další nevýhody tohoto stroje patří omezený rypný odpor a těžba v horninách 

a zeminách s výskytem těžko rozpojitelných poloh a proplástků, jako jsou pelokarbonáty, 

pískovcové vrstvy v jílech nebo valouny [1]. 

4.2 Varianta těžby lopatovými rýpadly na automobilovou 

dopravu 

Hydraulická lopatová rýpadla patří mezi nejrozšířenější stroje na zemní práce. 

Největší stroje mají obsahy lopat až 10 m
3
. Na lomech plní funkci jako hlavní dobývací 

stroje, nebo se využívají pro pomocné ostatní práce. Z technologického hlediska jsou 

výhodné pro svojí jednoduchou konstrukci a možností těžby různorodého materiálu.  

U lopatových rýpadel rozlišujeme tři druhy podvozků. Mezi nejrozšířenější patří podvozek 

Obrázek 5 Kolesové rýpadlo K 800/54 [foto: Ing. Tomáš Knotek, 2011] 
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housenicový, dále známe podvozek kráčivý, který je určen pro velmi měkké a bažinaté 

terény. Kolové podvozky se používají u malých lopatových rýpadel, které jsou většinou 

branné jako pomocné [1].  

Při variantě „B“ – nasazení hydraulických lopatových rýpadel v součinnosti  

s automobilovou dopravou se přetěží a vyčistí prostor od betonových patek stožárů,  

 sloupů. V daném území se bude také částečně skrývat ornice a sprašové zeminy  

a separátně ukládat na deponie, z kterých se zeminy budou využívat pro následnou 

rekultivaci převážně výsypkových etáží.  

 Pro tuto variantu se předpokládá provoz  lopatového dieselhydraulického rýpadla 

CAT 349 EL (viz obrázek 6). Lopatová rýpadla jsou na pásovém podvozku, dieselový 

motor je hnacím agregátem a pomocí hydraulických systémů se přenáší síly pro pracovní 

agregáty [11], [12]. 

Těžba bude diskontinuální. Rypadla budou těžit skrývkový řez o mocnosti  

3,5 m – 4 m na automobily se zadním sypáním a odvozem natěženého materiálu do 

otočného bodu bývalého lomu Jan Šverma. Na této výsypce se materiál bude zakládat  

a dále upravovat pomocí dozeru. 

Czech Coal Power, s.r.o., který pro Vršanskou uhelnou, a.s. zajišťuje veškerou 

pomocnou mechanizaci a automobilovou dopravu, disponuje těmito stroji pro 

předpokládanou těžbu. Veškeré informace o parametrech pomocné mechanizace, se 

nacházejí v sestavené tabulce (viz tabulka 2,3). 

 

Tabulka 2 – Parametry rýpadla CAT 349 EL [12] 

Parametr CAT 349 EL 

Hmotnost 47,7 t 

Rypná síla na lopatě 338 kW 

Objem lžíce 1,9 m
3
 

Výškový dosah 11,7 m 

Hloubkový dosah 7,5 m 

Výkon motoru 317 kW 
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Tabulka 3 – Parametry nákladního automobilu Volvo FM 12 [2] 

Parametr Volvo FM 12  8 x 4 

Výkon motoru 324 kW 

Nostnost 14,4 t 

Objem korby 20 m
3
 

Celková hmotnost 32 t 

Délka 7,65 m 

Šířka 2,55 m 
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5 Ekonomické zhodnocení navržených způsobů těžby 

U každé ze zvolených variant jsem se zaměřil na ekonomické zhodnocení 

přetěžení zájmového území. K tomuto zhodnocení patří také vybrání vhodného způsobu 

dopravy vytěženého materiálu a zvolení místa na ukládání.  

Připravil jsem porovnání mezi nasazením kolesového rýpadla a vhodným typem 

lopatového hydraulického rýpadla. V první variantě je počítáno s provozem na kolejovou 

dopravu a v druhé variantě je počítáno s provozem na automobilovou dopravu.  

V navržených variantách se počítá pouze s provozem do 22 hodin z důvodu hygienického 

ochranného pásma pro lokalitu Pod Koňským vrchem, který leží v blízkosti budoucí těžby 

[5]. 

5.1 Varianta „A“- ekonomické náklady 

Pro přetěžení území bývalého Hořanského energetického koridoru jsem ve 

variantě „A“ navrhl provoz kolesového rýpadla K 800/54 na kolejovou dopravu. Mezi 

nesporné výhody této technologie je výkonnost tohoto rýpadla, rychlost samotného těžení, 

ke které se žádná jiná technologie nepřibližuje. Natěžený materiál velkostrojem K 800 se 

bude nakládat na LH vozy. Každá souprava kolejové vlečky určená pro těžbu skrývku má 

stanovenou svojí kolejovou délku, ta je v počtu 12 LH vozů a tažené elektrické 

lokomotivy. 

Pořizovací náklady na provoz kolesového rýpadla K 800/54 a kolejové dopravy se 

skládají z prvotních nákladů, mezi které patří mzdové náklady, použitý materiál pro 

přípravné práce, na spotřebovanou energii, sociální pojištění zaměstnanců, pro odpisy 

likvidovaných budov a zařízení v místě budoucí těžby a částek pro zemní a přípravné práce 

pomocné mechanizace. Další jsou vnitronákladové investice, mezi které patří náklady na 

přestavby kolejí, náklady na provoz samotné kolejové dopravy a na náklady správy a řízení 

samostatného podniku (viz tabulka 4). 
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Časový fond: 

Rok  365 dní 

Svátky a dny pracovního klidu 14 dní 

Celkový časový fond  351 dní  

 

Celkové množství skrývkových hmot  3 900 000 m
3
  

Počet LH vozů v 1 soupravě 12 

Objem 1 LH vozu 22 m
3
 

Přepravní vzdálenost  5,5 km 

1 souprava  12 x 22= 264 m
3
 

Celková doba jízdy soupravy nakládka-vyložení 30 min 

Počet souprav k rýpadlu K800/54 4  

Počet nasypaných LH vozů za 18 hod 16  

Celkem odtěženo za 18 hod 4 224 m
3
 

Celkem odtěženo za 1 týden 29 568 m
3
 

Celkem odtěženo za 1 měsíc 118 272 m
3
 

Celkem odtěženo za 1 rok 1 482 624 m
3
 

Doba potřebná k odtěžení 3 900 000 m
3
 32 měsíců 

 

Varianta odtěžení zájmového území kolesovým rýpadlem K800/54  by byla 

připravena za 32 měsíců. 
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Tabulka 4 Náklady na provoz K 800/54 a kolejovou dopravu  

Položka 
Měrná 

jednotka 

Zakladač 

ZD 2100/73 

Kolej 

k rypadlu 

a  zakladači 

Rypadlo 

K 800/54 

Kolejová 

doprava 

Materiál tis.Kč 1 800 1 500 1 400  

Energie tis.Kč 3 800 - 2 000  

Mzdové náklady tis.Kč 6 200 - 4 200  

Sociální pojištění tis.Kč 2 100 - 1 500  

Odpisy tis.Kč 600 - 1 000  

Údržba tis.Kč 2 600 - 3 000  

Ostatní náklady tis.Kč 300 800 800  

Zemní práce tis.Kč 2 800 3 200 4 100  

Prvotní náklady celkem tis.Kč 20 200 5 500 18 000  

      

Náklady na přestavby kolejí tis.Kč - 3 700 -  

Náklady správy a řízení tis.Kč 3 400 - 1 800  

Náklady na provoz kolejové 

dopravy 
tis.Kč    27 170 

Vnitronáklady celkem tis.Kč 3 400 3 700 1 800 27 170 

Náklady celkem tis.Kč 23 600 9 200 19 800 27 170 

      

Skrývka tis.m3 1 300 1 300 1 300 1 300 

Měrný náklad za 

uložení skrývkových 

hmot 
Kč/m3 18,10 7,10 15,20 20,90 

Měrný náklad za 

uložení skrývkových 

hmot celkem 
Kč/m3                      61,30 

 

* náklady na kolejovou dopravu se transformovaly na cenu za 1 tunokilometr (pro těžbu skrývky je to 

1,9 Kč). 

 

 

Výpočet nákladů varianty ,A“ 

Prvotní náklady + vnitronáklady = 79 770 000 Kč 

Měrný náklad Kč/m
3
(61,30 Kč)

 
 x 3 900 000 m

3 
= 239 070 000 Kč/m

3
 

79 770 000 + 239 070 000 = 318 840 000 Kč 
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Celkové náklady na odtěžení 3,9 mil.m
3
skrývkových  hmot kolesovým rýpadlem 

na kolejovou dopravu za 32 měsíců je 318  840  000 Kč. 

 

5.2 Varianta „B“- ekonomické náklady 

Mezi pořizovací náklady na provoz lopatového rýpadla a na provoz automobilové 

dopravy patří vybudování napojení příjezdové komunikace k místu těžby. Dále na další její 

úpravy, jako je udržování cest v letních suchých obdobích pomocí grejdrů a skrejprů kvůli 

udržení limitů prašnosti a v zimním období pro udržování sjízdnosti. Mezi další pořizovací 

náklady bude patřit pronájem dobývacích strojů a nákladních automobilů od společnosti 

Czech Coal Power, s.r.o. Na automobilové výsypce v otočném bodu lomu Jan Šverma 

bude potřeba k provozu buldozer pro hrnutí natěženého materiálu a pro srovnávání 

budoucího výsypného tělesa (viz tabulka 5). 

Ve variantě „B“ jsem využil nasazení dieselhydraulických lopatových rýpadel 

s provozem na automobilovou dopravu. Výhodou této varianty je jednoduchost, mobilní 

nasazení na potřebná místa, provoz bez vlivu na těžební provoz samotného lomu Vršany  

a nezatěžování provozních nákladů na další pomocnou mechanizaci. 

Nevýhodou je nutnost udržování příjezdových cest, zajištění zkrápění a také 

dodržování limitních hodnot hlučnosti. Množství nasazených zemních strojů  

a potřebných dopravních prostředků je dáno potřebným množstvím odtěžené zeminy, tedy 

3,9 mil. m
3
 v létech 2022 – 2024. 

 

Časový fond: 

Rok  365 dní 

Svátky a dny pracovního klidu 14 dní 

Celkový časový fond       351 dní 

 

Jízdní doba vozidel: 

V celém objektu Vršanské uhelné, a.s. je povolená maximální rychlost 40 km.h
-1

. 

Přepravní vzdálenost 6 400 m 

Celková doba cyklu lopatového rýpadla 15 s  
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Celkové množství skrývkových hmot 3 900 000 m
3
  

Objem lžíce 1,9 m
3
 

Objem nákladního auta Volvo  20 m
3
 

Počet lžic na 1 auto 10  

Čas na naložení 1 auta  2 min 

Rychlost vozidel na VU a.s 40 km.h
-1

 

Počet aut na lopatové rýpadlo  2 

Počet otoček na 1 auto/1 hod 2 

Doba cyklu nakládání 45 s 

Doba cyklu naložení –jízda –vysypání 30 min 

Odvezený počet m
3
/hod na 1 auto 40 m

3
 

Celkem naloženo na 1 auto za 16 hod 540 m
3
 

4 auta na 1 LR/16 hod  4 x 540 = 2 160 m
3
 

8 aut na 2 LR /16 hod 4320 m
3
 

Odtěžení za 1 rok 1 516 320 m
3 

Varianta odtěžení zájmového území lopatovým rýpadlem CAT 349 EL by byla 

připravena za 31 měsíců. 

Celkové náklady na pronájem : 

 

Pronájem CAT 349 EL 1 188 Kč/hod 

Pronájem CAT 349 EL za 16 hod 19 008 Kč 

Pronájem 1 měsíc 570 240 Kč 

Pronájem 1 rok 6 671 808 Kč 

Pronájem 2 ks CAT 349 EL/rok 13 343 616 Kč 

Pronájem CAT 349 EL na 31 měsíců 35 354 880 Kč 

 

Pronájem 1 Volvo FM 12  711 Kč /hod 

Pronájem 1 Volvo /16 hod 11 376 Kč 

Pronájem 1 měsíc  341 280 Kč 

Pronájem Volvo na 31 měsíců 10 579 680 Kč 

Pronájem 8 x Volvo na 31 měsíců 84 637 440 Kč 

Celkem pronájem 2 Ks CAT 349 a 8 ks Volvo FM 12 119 992 320 Kč 
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Tabulka 5 Náklady na provoz lopatového rýpadla a dopravu  

 jednotka 
Průměrné měrné roční provozní 

náklady 

vytěžené skrývkové hmoty 
 

1 300 000  m
3 
. rok

-1
 

rýpadlo Caterpillar 349 EL 2 8,7 Kč/m
3
 = 11 310 000 Kč 

Automobilová doprava 8 53,9 Kč/m
3
 = 70 070 000 Kč 

Komunikace 1 12,5 Kč/m
3
 = 16 250 000 Kč  

Buldozer CAT D8 1 7,4 Kč/m
3
 = 9 610 000 Kč 

CELKEM  82,50 Kč/m
3
 = 107 240 000 Kč 

 

Výpočet nákladů varianty ,, B “ 

Provozní náklady 107 240 000 x 3 = 321 720 000 Kč 

Pronájem lopatové rýpadlo 2 ks + 8 ks Volvo na 3 roky = 119 992 320 Kč. 

Celkové náklady na odtěžení 3,9 mil.m
3
skrývkových hmot lopatovými rýpadly na 

automobilovou dopravu za 31 měsíců je 441 712 320 Kč. 

 

 

Obrázek 6 Lopatové rýpadlo CAT 349 EL a Volvo FM 12 [foto: autor, 2012] 
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6 Závěr 

V této bakalářské práci jsem porovnával dvě varianty k přetěžení Hořanského 

energetického koridoru. První varianta byla přetěžení kolesovým rýpadlem K 800/54 na 

kolejovou dopravu a druhá lopatovým rýpadlem CAT 349 EL na automobilovou dopravu. 

Z ekonomického hlediska mi nejlépe vyšla první varianta s přetěžením území kolesovým 

rýpadlem na kolejovou dopravu. Tato varianta mi vyšla levnější především v provozních 

nákladech na kolejovou dopravu a v nákladech na provoz kolesového rýpadla, kde se 

promítne v budoucnu nejvíce generální oprava K 800/54,která bude končit v závěru roku 

2012. Další výhodou je využití stávající kolejové dopravy s možností snadného napojení 

na zájmové území. Druhá varianta je vyšší zejména o  náklady na pronájem pomocné 

mechanizace od dceřiné společnosti Czech Coal Power, s.r.o., a také na výstavbu 

dostačující komunikace a její údržbu pro nákladní automobily. Proto navrhuji variantu 

přetěžení území kolesovým rýpadlem K 800/54. Vystaví se pouze úsek pohyblivých kolejí 

s napojením na pevné koleje výsypky Slatinice. Tím dojde ke spojení výsypného prostoru 

pro ukládání natěžené zeminy na lomu Jan Šverma s  místem přetěžení Hořanského 

energetického koridoru kolesovým rýpadlem K 800/54.  
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