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Summary 

The Bachelor thesis focuses on the open-pit mine Vršany. At first, its general 

characteristics, its geological and hydrogeological conditions, and the current state 

of mining and transport operations are provided. Furthermore, different excavation 

schemes for the 1st overburden bench using the large-scale excavators KU 

800/84 and KU 300S/97 are discussed. Finally, all excavation schemes are 

assessed from the economic point of view in order to choose the optimal way of 

mining the bench. 

Keywords: mine Vršany, overburden bench, wheel excavator 

 

 Anotace  

 V předloţené bakalářské práci je popsána všeobecná charakteristika lomu 

Vršany, geologické sloţení zájmové oblasti, hydrogeologické poměry, současný 

stav dobývání a dopravy. Dále následují návrhy moţného odtěţení 1. skrývkového 

řezu lomu Vršany velkostroji KU 800/84 a KU 300S/97, ekonomické vyhodnocení 

navrhovaných variant odtěţení a v závěru výběr optimálního odtěţení daného 

řezu. 

 Klíčová slova: lom Vršany, skrývkový řez, kolesové rýpadlo  
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1 Úvod 

Česká republika je díky těţbě loţiska hnědého uhlí v Podkrušnohoří jednou 

z mála zemí v Evropě, která je soběstačná ve výrobě elektrické a tepelné energie. 

Tato situace nebude trvat dlouho. Stanovené dobývací prostory jsou postupně 

těţebními organizacemi vyuhlovány, nebo jsou administrativně ovlivněny územním 

a ekologickým omezením daným usnesením vlády ČR č. 444/91.  

Po první vlně sniţování těţeb uhlí začátkem 90. let minulého století, která 

byla způsobena restrukturalizací těţkého průmyslu a tím sníţení energetické 

náročnosti národního hospodářství, dojde k dalšímu zlomu po roce 2020, kdy 

bude ukončena těţba uhlí ve stávajících lomech Československé armády těţařské 

skupiny Czech Coal a lomu Jiří Sokolovské uhelné a.s. Z ostatních činných lomů 

Vršany, Bílina, Libouš a Druţba je nejperspektivnějším hnědouhelným lomem lom 

Vršany. Přístup k ekonomicky vytěţitelným zásobám uhlí lze zajistit, při těţbách 

pohybujících se okolo 7 miliónů tun ročně, do roku 2052, čímţ zůstane lom Vršany 

dalších 40 let významnou sloţkou energetické bilance státu. 

Pro zajištění bezproblémové těţby uhlí přispívá i bezproblémová těţba 

nadloţních zemin. Je proto nutné projekčně zajistit a zrealizovat i odtěţení tzv. 

odlehčovacího řezu (1. skrývkového řezu), kde se vyskytují takové zeminy, které 

je ve vztahu k hornímu zákonu nutno separátně odtěţit a deponovat nebo jsou 

naopak nevhodné, vzhledem ke svým geomechanickým vlastnostem, pro těţbu 

velkostrojovou technologií. 

Cílem mé bakalářské práce je nalezení optimálního způsobu dotěţení 

zbytkových zásob skrývkových hmot z 1. skrývkového řezu tak, aby nebyl narušen 

postup rýpadel KU 300S technologického celku řady 1, které zajišťují těţbu uhlí na 

lomu Vršany. 
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2 Geografické, geologické a hydrogeologické poměry na 

lomu Vršany 

2.1 Geografická charakteristika oblasti 

Lom Vršany se nachází ve slatinicko – bylanské oblasti mezi městy Most 

a Chomutov v severočeském regionu. Na východě sousedí oblast s okrajovou 

částí města Mostu - Čepirohy, následně s rekultivovanou čepiroţskou výsypkou 

a zalesněným vrchem Ressel. Ze severní části je oblast omezena Ervěnickým 

koridorem, coţ je soubor inţenýrských sítí umístěných na mohutném valu 

propojující města Most a Chomutov. Tento val byl vytvořen jako výsypkové těleso 

ve vyuhlené části povrchového lomu. Západní demarkaci tvoří silnice Otvice – 

Údlice a jiţní demarkaci silnice Chomutov – Louny. 

Z hlediska báňsko – technického je oblast omezena ze severozápadu 

a západu vnitřní výsypkou bývalého lomu Jan Šverma, ze severu aţ 

severovýchodu jezersko – resselským hřbetem. Od severovýchodu k východu 

vymezuje demarkaci výchoz uhelné sloje. Z jihu navazuje oblast na neproduktivní 

území ţatecké delty. V jihozápadní části je oblast omezena pásmem hygienické 

ochrany, které je stanoveno pro obce Strupčice a Vrskmaň.  

V zájmové oblasti lomu Vršany se nachází několik katastrálních území 

Holešice, Hořany, Vršany, Malé Březno, Vysoké Březno, Hošnice, Slatinice, 

Bylany, Čepirohy, Strupčice a Vrskmaň. V části území bylo osídlení jiţ v minulosti 

likvidováno - obce Vršany, Holešice, Hořany, Slatinice a Bylany. Dnes jsou 

jedinými sídelními celky v oblasti obce Malé Březno, Okořín, Strupčice a Vrskmaň, 

které leţí v jiţní části zájmové oblasti.  

Lom Vršany provádí hornickou činnost na základě povolení hornické činnosti 

Obvodním báňským úřadem v Mostě ve stanovených dobývacích prostorech 

Vršany, Holešice, Slatinice a Okořín podle Plánu otvírky, přípravy a dobývání lomu 

Vršany se vstupem do DP Slatinice z roku 2010. 

Hornická činnost lomu Vršany probíhá v severozápadní aţ severovýchodní 

části oblasti. Z historického hlediska probíhala hornická činnost především ve 

východní části slatinicko – bylanské oblasti, a to v létech 50.tých aţ 



 Doboš Libor: Optimalizace odtěţení I. skrývkového řezu lomu Vršany  

2012  11 

80.tých minulého století. Postupně se zde otvíraly a následně zasypávaly malé 

lomy Hrabák I. aţ VIII. a lom Slatinice (Šmeral). Po ukončení těţby hnědého uhlí 

na lomu Slatinice byla zbytková jáma vyuţita pro ukládání skrývkových zemin 

z lomu Vršany. Po ukončení provozu výsypky Slatinice v roce 1999 byla výsypka 

dočasně zrekultivována. V současné době probíhají na výsypce Slatinice 

přípravné práce pro budoucí otvírku lomu Vršany v tomto křídle. V západní části 

oblasti probíhala povrchová těţba uhlí na lomu Jan Šverma, který byl koncem 

90.tých let minulého století spojen s lomem Vršany. Dnes je jiţ lokalita Jan 

Šverma v útlumu.  

Rozhodnutí vlády ČR o stanovení ekologických limitů se dotklo nejen lomu 

ČSA v komořanské oblasti, ale také oblasti slatinicko – blanské, a to zrušením 

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

těţbou kolem 6 miliónů tun uhlí ročně a dotčeného prostoru Šverma – západ pro 

lom Jan Šverma, zasahujícího do katastru obce Strupčice a Malé Březno. 

Dnes je slatinicko – bylanská oblast perspektivně vymezena pouze pro 

rozvoj povrchového hnědouhelného lomu Vršany. 

2.2 Geologická stavba zájmového území 

2.2.1 Všeobecná charakteristika ložiska 

Lom Vršany se nachází na hranicích mostecké a chomutovské části 

Mostecké pánve. Tato část pánve je jednou z geologicky nejvíce sloţitých 

pánevních lokalit. Příčinou obtíţného vývoje loţiska je jeho poloha při okraji 

ţateckého deltového tělesa. Z jiţních oblastí, zejména Rakovnicka a Ţatecka bylo 

vodním tokem naplavováno velké mnoţství anorganického klastického materiálu, 

který sedimentoval do poměrně mocných komplexů slojových sedimentů a štěpil 

hlavní uhelnou sloj na tři, místy čtyři uhelné lávky. Tyto lávky jsou od sebe 

odděleny třemi vrstvami písčitojílového meziloţí.  

V daném loţisku se od jihu k severu značně projevují tři faciální prostředí 

a to sedimentace ţateckého deltového tělesa, jezerně deltová sedimentace 

a jezerní sedimentace. Všechny tři faciace se projevují svými zvláštními 
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podmínkami sedimentace, i kdyţ faciální hranice mezi nimi jsou neostré a jen 

omezeně prostorově vymezitelné.  

Jiným charakteristickým znakem je cykličnost sedimentace. Ta se 

v individuálních faciích projevila odlišnou intenzitou, přesto ţe se dá vypozorovat 

v celé ploše loţiska.  

Terciérní sedimentace se uskutečňovala na členitém, různorodém podloţí, 

které bylo tvořeno horninami krystalinika a svrchní křídy, tvarovanými intenzivní 

denudací v předtercierním a spodnotercierním období. Reliéf dna byl ještě 

formován výstupy neovulkanitů. 

Usazování v loţisku má povahu postupného vyplňování deprese, na počátku 

osamocených nebo místně propojených jezírkách. Materiál tvořily převáţně 

sedimenty svrchní křídy a krystalinika. Poté následovala uhelná sedimentace. 

Uhelná sedimentace byla přerušována přínosem klastického materiálu 

a kolísáním hladiny vody v deltě. Nakonec byla tvorba uhlí ukončena zvýšením 

hladiny vody a tím písčitojílovou sedimentací v jezerním prostředí. Úplná mocnost 

svrchních písčitojílových vrstev není zcela dochována vlivem denudace ve 

svrchním miocenu a pliocenu. V kvartéru byl denudační tercierní paleoreliéf 

překryt aluviálními a eolickými sedimenty. 

2.2.2 Geologická stavba ložiska 

Krystalinikum – hlubší podloţí je vytvořeno metamorfovanými horninami 

krušnohorského krystalinika sloţeného výhradně muskovitickými aţ biotiticko – 

muskovitickými pararulami a lokálně svory. Svrchní součást krystalinika je 

postiţena kaolinizací a chloritizací. Krystalinikum bylo zastiţeno pouze několika 

vrty, které byly ukončeny těsně po jeho navrtání. 

Svrchní křída – maximální mocnost křídových sedimentů je v jihovýchodní 

části a to aţ osmdesát metrů. Svrchní křída je převáţně tvořena vápnitým jílovcem 

tmavě šedé, bělošedé, místy i zelenošedé barvy s kolísavým podílem prachovité 

a písčité sloţky.  

Podloţní vrstvy – podloţí v blízkosti uhelných loţisek je tvořeno většinou 

sedimenty s obsahem vulkanogenního materiálu (tufitické jílovce). Zřídka se 
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v podloţí objevují svrchnokřídové horniny (zelené prachovité jílovce). V jiţní části 

území byly objeveny silně zjílověné vulkanity cihlově červených odstínů. 

V severovýchodním prostoru loţiska bylo ověřeno bazaltové těleso, formované 

pozicemi bělošedého silně zjílovatěného čediče, který se střídá s polohami 

pevného, nezvětralého čediče. Ten obsahuje jemné olivíny, augity a biotity. 

Souvrství hnědouhelných slojí – sedimentace uhelných slojí se vyvíjela ve 

dvou faciálně odlišných prostředích. První z nich byla oblast uhlotvorného močálu, 

kde byly přijatelné podmínky pro vytvoření jednotné uhelné sloje o mocnosti aţ 

třicet pět metrů. Druhou je jezerně deltovitá oblast, která se na loţisku vyskytuje 

převáţně. Negativní vlivy působící v deltě zapříčinily rozštěpení uhelné sloje místy 

aţ do čtyř slojí.  

Čtvrtá uhelná sloj se vytvořila ve východní části dobývacího prostoru Vršany. 

Tato sloj patří do nejstarší uhelné sedimentace a dosahuje bilanční mocnosti dvou 

aţ šesti metrů. Směrem k západu se sloj dostává do nebilančních poloh, aţ zcela 

mizí. 

Třetí uhelnou sloj lze pozorovat ve všech dobývacích prostorech (Holešice, 

Vršany a Slatinice) a dosahuje bilanční mocnosti čtyř aţ šesti metrů. Ve sloji 

převládá xyliticko – detritické uhlí. 

Největší zásoby na loţisku reprezentuje druhá uhelná sloj. Její maximální 

mocnost dosahuje aţ dvaceti šesti metrů. Střídavá kvalita uhelné sloje se mění od 

xyliticko – detritického uhlí aţ po uhelné jílovce. 

Uhelná sedimentace je ukončena vytvořením první uhelné sloje. Její bilanční 

mocnost dosahuje dvou aţ deseti metrů. Je tvořena převáţně jílovitým uhlím, 

které se střídá s detritickými polohami a vloţkami jílovce uhelnatého. První uhelná 

sloj místy vychází na povrch a je denudována. V místech výchozu uhelná sloj 

zvětrává v oxyhumolity. 

Meziloţní vrstvy – usazeniny těchto vrstev jsou většinou tvořeny prachovými 

jílovci, prachově – písčitými jílovci a někde jsou vyvinuty i mohutné pískové čočky. 

Meziloţí mezi třetí a čtvrtou uhelnou slojí dosahuje mocnosti od nuly do deseti 

metrů. Tato vrstva je značně nestálá a je tvořena šedým jílovcem i jílovcem 

s písčitou příměsí. Další meziloţí, které je mezi druhou a třetí slojí, je opět značně 
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nestálé a jeho mocnost kolísá od nuly do dvaceti dvou metrů. Nejsilnější vrstva 

meziloţí je mezi první a druhou uhelnou slojí. Mocnost této vrstvy je opět značně 

proměnlivá a to od nuly do padesáti metrů. Vrstva je formována převáţně 

z prachových jílovců a místy z pískových čoček. 

Svrchní vrstvy – jsou zástupci nejmladší dochované vrstvy severočeského 

neogenu. Jsou sloţeny z jílů a jílovců s náznaky písčité sedimentace světle 

šedých jemnozrnných písků a bez uhelné substance. Nadloţní svrchní písčito – 

jílovité vrstvy jsou málo vytvořeny a tím jejich mocnost dosahuje od nuly metrů do 

čtyřiceti pěti metrů. Obsahují ţlutohnědé plastické kaolinicko – illitické jíly a jílovce 

s nízkým zastoupením křemene. Ihned pod kvartérem jsou svrchní písčitojílové 

vrstvy kryogenně zvětralé a zbarvené hydroxidy ţeleza do ţluté, rezavě hnědé aţ 

rezavé barvy. Mocnost vrstvy dosahuje aţ dvaceti metrů. Místy se v této vrstvě 

objevují zpevněné sideritické polohy o mocnosti 0,1 m aţ 0,2 m. 

Kvartér – je sloţen v této oblasti ze sprašových hlín ţlutohnědé barvy 

s nestálým podílem písčité a jílovité sloţky obsahující drobné vápenité konkrece. 

V předpolí lomu Vršany jsou lokálně na bázi kvartérních vrstev vytvořeny polohy 

štěrkopísků dosahující mocnosti aţ pěti metrů. Dále je zde poslední vrstva a tou je 

ornice půdního typu – černozem, o mocnosti 0,2 m aţ 0,6 m. 

V zájmovém území se nachází jedna velmi významná geologická struktura - 

koryto fosilního toku. V minulosti byla označována jako bezeslojné pásmo, výmol, 

vymýtina a podobně. V souladu s novějšími poznatky ze zájmových prostorů 

Severočeských dolů a.s., kde byly podobné struktury obnaţeny lomem a podrobně 

studovány, pouţíváme označení koryto fosilního toku. 

Koryto fosilního toku - je pozůstatkem fosilního vodního toku. Jedná se 

o lineární strukturu, protínající zájmové území směrem JV - SZ. V jihovýchodní 

části je nejvýraznější, na severozápadě, poté co se stočí více k západu, postupně 

zaniká. 

V důsledku akumulační činnosti vodního toku byla část vrstev, včetně uhelné 

sloje, nahrazena písčitě - jílovitými sedimenty. Větší specifická hmotnost těchto 

hornin zapříčinila jejich zaboření do nekonsolidované spodní části sloje, která byla 
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částečně vytlačena do okrajů struktury. Důsledkem je lokální zvýšení mocnosti 

částí sloje v těsné blízkosti koryta a redukce mocnosti a deformace spodních částí 

sloje. Vyloučena není ani lokální eroze. Vlivem menší kompakce písčitých 

a jílovitých hornin oproti uhelným došlo v průběhu diageneze ke klenbovitému 

prohnutí nadloţí koryta. Výplň koryta je tvořena sedimenty charakteristickými pro 

vodní tok o malém spádu. Typické jsou světle šedé, subhorizontálně laminované 

písčité jíly aţ jílovité písky, které vytvářejí nepravidelná tělesa v prachovitých 

hnědošedých jílovcích s příměsí rozptýlené uhelné hmoty a četnými 

prouhelněnými rostlinnými zbytky. Nehojná jsou jazykovitá tělesa písků. Struktura 

v současné době není v lomu odkrytá. [3, 4] 

2.2.3 Geologická stavba 1. skrývkového řezu 

Nejsvrchnější vrstvou 1. skrývkového řezu je kulturní vrstva půdy, která je 

vegetačním prostředím rostlinstva a její mocnost dosahuje aţ 0,6 m. Pod touto 

tenkou vrstvou se nacházejí sprašové hlíny, které jsou místy nahrazeny polohami 

štěrkopísků. Spraše, případně štěrkopísky, dosahují mocnosti aţ pěti metrů. 

Sprašové hlíny jsou sloţené z písčitých a jílovitých sloţek, které obsahují drobné 

vápenité konkrece - cicváry. Štěrkopísky jsou tvořeny opracovanými valouny ruly 

a křemene o průměru aţ 10 cm. Obsah písčité a jílovité sloţky je nepravidelný 

a tvoří více neţ polovinu objemu. Následují polohy rozvětraných jílovců. Dále 

geologická stavba 1. skrývkového řezu končí, jelikoţ je řez ukončen nadmořskou 

výškou 255 metrů. 

2.3 Hydrogeologické poměry na lomu Vršany 

Hydrologicky spadá širší prostor zájmového území do povodí řeky Bíliny. 

Severní část území je odvodňována Hutním potokem, který ústí v Komořanech do 

řeky Bíliny z pravé strany. Střední a jiţní část území je odvodňována zbytkovým 

tokem Slatinického potoka, který ústí u Čepiroh z pravé strany do Lučního potoka 

a ten je dále levostranným přítokem říčky Srpiny. Horní úsek toku Slatinického 

potoka byl jiţ zcela odtěţen postupem lomu Vršany. 

Hydrologické poměry širšího okolí zájmového prostoru do značné míry 

ovlivňují vodohospodářská opatření, která byla a jsou realizována v souvislosti 
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s rozvojem povrchové těţby a zakládáním výsypek. Postup lomů Slatinice 

a Vršany si vyţádal překládání toků Lučního a Slatinického potoka. K jistým 

změnám docházelo i na toku Hutního potoka. Jeho zbytkové koryto probíhá 

v současné době pod jiţním svahem Hořanské výsypky. 

Sráţkové vody spadlé na území lomů a vnitřních výsypek jsou systémem 

odvodňovacích příkopů sváděny gravitačně k retenčním jímkám na dně lomů 

a odtud čerpány do úpraven důlních vod. Po úpravě jsou vypouštěny do vodotečí. 

Severní část zájmového území je odvodňována odvodňovacím příkopem, 

který ústí do Hutního potoka. Střední část zájmového území je odvodňována 

příkopy svedenými do retenční nádrţe. Tato nádrţ je situována v nejníţe poloţené 

části území. Odtud je voda přečerpávána do zbytkového koryta Slatinického 

potoka. Jiţní část zájmového území je odvodňována příkopy zaústěnými přímo do 

koryta Slatinického potoka. 

2.3.1 Kolektor kvartérních písků a štěrků 

V zájmovém území se v nadloţí svrchní uhelné sloje nachází kolektor 

kvartérních písků a štěrků. Stratigraficky jsou tyto sedimenty součástí kvartérního 

pokryvu. V celém zájmovém prostoru jsou překryty vrstvou ornice o mocnosti 

řádově desítek centimetrů a vrstvou písčité hlíny o mocnosti desítek centimetrů aţ 

metrů.  

Údaje o zvodnění nejsou v převáţné většině průzkumných vrtů známé. Na 

základě měření v nově realizovaných hydrogeologických vrtech HY 390/NP1, 

HY 391/NP2, HY 392/NP3 a HY 393/NP4, situovaných do kolektoru kvartérních 

písků, je moţno konstatovat, ţe hladina podzemní vody se nachází mělce pod 

úrovní terénu (2,5 aţ 6,0 metrů). Zaznamenané kolísání hladiny vody v těchto 

vrtech naznačuje přímou závislost zvodnění na sráţkových úhrnech. Z mapových 

příloh je patrné, ţe těleso kvartérních písků a štěrků je ze západní a jihozápadní 

části omezeno výchozy a v severozápadní části také postupem lomu Vršany. 

Východní aţ severovýchodní část tohoto tělesa pak byla odtěţena bývalým lomem 

Slatinice.  
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Mocnost kolektoru kvartérních písků a štěrků se pohybuje v rozmezí 0,1 m aţ 

6,00 m a ojediněle aţ 8,00 m (vrt HY 133). V jihozápadní části území dochází 

k nárůstu mocnosti na 6,10 m (vrt VRS 49). V centrální části území dosahuje 

kolektor průměrné mocnosti 1,00 m. 

2.3.2 Kolektor podložních písků 

Nejrozsáhlejším kolektorem v zájmové oblasti těţby jsou podloţní písky 

uloţené pod bází uhelné sloje. V některých místech doléhá uhelná sloj přímo na 

tento podloţní zásobník, někde je oddělena nestejně mocnou dělící vrstvou hornin 

různého sloţení a vzhledem k tomu i různého stupně propustnosti. 

Kolektor podloţních písků je tvořen navzájem propojeným komplexem 

psamitů obsahujících bazální hornokřídová klastika, písky a pískovce podloţního 

souvrství a podloţní písky spodních jílově – písčitých vrstev. Tvoří tak 

komplikovanou podloţní zvodeň s rozmanitými hydraulickými vlastnostmi. [3, 4] 
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3 Současný stav dobývání, dopravy a úpravy 

skrývkových a uhelných řezů 

3.1 Všeobecný přehled použité technologie na lomu Vršany 

Výhradní loţisko, které je vyvinuto ve 4 slojích, bylo donedávna dobýváno 

lomovým způsobem se sedmi velkostroji. Tento stav se změnil v minulém roce, 

kdy bylo odstaveno z provozu rýpadlo KU 800/92. Současný lom Vršany vznikal 

postupným propojením dvou lomů a to lomu Jan Šverma a Vršany.  

Z tohoto důvodu se na lomu Vršany vyuţívají dva různé systémy dopravy 

těţených hornin a to DPD a kolejovou dopravu. Dále jsou zde vyuţívány dva 

druhy technologických celků (TC 1 a TC 2). Také je zde značné vyuţití pomocné 

dopravy pro zajišťování transportu všech materiálů pro provoz, údrţbu, opravy 

a dopravy lidí na pracoviště. 

Pro exploataci loţiska je pouţita jedno aţ dvouřezová technologie dobývání 

a to je dáno báňsko - geologickými podmínkami a technologickými parametry 

nasazené technologie. Na lomu jsou nasazeny dva zakladače kolejové, dva 

pasové a lţícové rýpadlo, které zakládá aglomerátové směsi. Dále je zde 

nasazen pasový vůz v DP Vršany zakládající výkliz a odkliz. Všechny zakladače 

zakládají na vnitřní výsypku současného lomu Vršany.  

3.2 Stručný popis dobývací technologie na jednotlivých řezech  

3.2.1 Lokalita Vršany 

Na 1. skrývkovém řezu lomu Vršany těţilo rýpadlo K 800/54, které bylo 

nasazeno v součinnosti s kolejovou dopravou o rozchodu 1 435 mm zakladačem 

ZD 2100/Z73 a ZD 1800/Z59. Skrývkové hmoty byly zakládány na vnitřní výsypce 

lokality Šverma. Velkostroj byl ale koncem roku 2011staţen a začal jeho transport 

na montáţní místo Vršany, kde byl odstaven do generální opravy (GO). Po 

dokončení GO bude rýpadlo transportovat přes Hořanský koridor do DP Slatinice, 

kde bude nasazeno na 1. skrývkový řez. Zde by měl v roce 2012 odtěţit 

500 000 m3 zeminy.  
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Na 2. a 3. skrývkovém řezu byly nasazeny rýpadla KU 800/84 a KU 800/92. 

To se změnilo po generální opravě K 84 závodového čísla, kdy mu byl vyměněn 

krátký výloţník za dlouhý z velkostroje K 92. Tímto zásahem bylo rýpadlo K 92 

odstaveno z provozu. Po této výměně jiţ na 2. a 3. skrývkovém řezu těţí jen K 84 

s dálkovou pasovou dopravou o šířce dopravníku 1 800 mm. Skrývané horniny 

jsou z 2. řezu transportovány DPD s označením PD 215, PD 214, PD 212, 

PD 211, VH 210 a PD 231 – PD 235 na vnitřní výsypku lokality Vršany. Zde jsou 

zakládány zakladačem ZP 6600/Z86. Ve 2. řezu se nachází 1. uhelná sloj a z ní 

bude v roce 2012 odtěţeno 500 000 tun uhlí. Uhlí bude také transportováno DPD 

s tím rozdílem, ţe dojde na výsuvných hlavách k odklonění na úpravnu uhlí 

Hrabák. Třetí skrývkový řez bude velkostroj těţit opět na DPD o šířce 1 800 mm, 

ale jinou DPD s označením PD 223 – PD 227. Skrývkový materiál z tohoto řezu 

bude zakládán na vnitřní výsypku lokality Šverma zakladačem ZP 6600/Z93. 

Předpokládaný objem těţby v roce 2012 je 8 342 000 m3 hmot. 

Na 4. a 5. řezu (1. a 2. uhelný) je nasazeno rýpadlo KU 300S/85. Těţba 

probíhá v DP Vršany a Holešice. Velkostroj K 85 je řazen do technologického 

celku 1 a tím pádem je jeho těţba uhlí transportována DPD o šířce 1 200 mm. 

Z prvního a druhého uhelného řezu je uhlí odtahováno přes PD 116 – PD 111 a na 

VH 110 kde je odkloněno na úpravnu uhlí Hrabák. K tomuto rýpadlu je také 

přiřazen pásový vůz PVZ 2500, který dovoluje překonávat maximální dosah 

velkostroje nebo niţší a vyšší horizont. V roce 2012 by mělo rýpadlo vytěţit 

3 975 000 tun uhlí a 275 000 m3 skrývkových zemin. 

Na 5. a 5a. řezu (2. a 2a. uhelný) těţí KU 300S/107. Rýpadlo exploatuje 

v DP Vršany a Holešice. Velkostroj má k sobě opět přiřazen pasový vůz PVZ 2500 

a těţí na PD 127 – PD 124, PD 122, PD 121 a na VH 120 a odtud je dále vedeno 

do úpravny uhlí Hrabák. Dálková pasová doprava je opět o šířce 1 200 mm. 

Rýpadlo v roce 2012 vytěţí z 3. a 4. uhelné sloje 4 025 000 tun uhlí a 285 000 m3 

skrývkových zemin. 
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3.2.2 Lokalita Šverma 

Jelikoţ je lokalita Šverma v útlumu, tak jsou zde nasazena jen dvě rýpadla 

a to KU 300S/97 a KU 300S/96. Oba velkostroje dobývají v DP Holešice a mají 

k sobě přiřazené pasové vozy PVZ 2500.  

První zmíněný velkostroj K 97 bude těţit na 7. skrývkovém řezu v součinnosti 

s kolejovou dopravou o rozchodu 1 435 mm a kolejovými vozy o teoretickém 

objemu 40 m3. Skrývkové hmoty budou zakládány na vnitřní výsypku Šverma a to 

zakladačem ZD 2100/Z73 a ZD 1800/Z59. Objem materiálu, které rypadlo v roce 

2012 vytěţí, činí celkem 1 541 000 m3 z toho je 60 000 tun uhlí.  

Velkostroj KU 300/96 bude těţit na 8. skrývkovém řezu, kde bude těţit na 

13. kolej. Dále bude dobývat 1. a 3. uhelný řez, kde by měl vytěţit 900 000 tun 

uhlí. Jak jiţ bylo zmíněno, vše bude transportováno kolejovou dopravou 

o rozchodu 1 435 mm a přepravováno kolejovými vozy o teoretickém objemu 

40 m3. [3, 4] 

Předpokládané objemy těţby na lomu Vršany jsou v tabulce č. 1. 

V následující tabulce č. 2 jsou uvedeny počáteční horizonty rýpadel. 

Tabulka č. 1 Předpokládané těţební výkony rýpadel na rok 2012 

Název rýpadla 
Těžba 

skrývkových 
hmot (m3) 

Těžba uhlí (t) 
Celková roční 

těžba hmot (m3) 

K 800/54    500 000 -    500 000 

KU 800/84 8 000 000    500 000 8 342 000 

KU 800/92 - - - 

KU 300S/85    275 000 3 975 000 3 016 000 

KU 300S/107    285 000 4 025 000 3 061 000 

KU 300S/97 1 500 000      60 000 1 541 000 

KU 300S/96      55 000    900 000    670 000 

Celkem 10 615 000 9 460 000 17 130 000 
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Tabulka č. 2 Výška pracovních horizontů rýpadel 

Název rýpadla Horizont (m n. m.) 

K 800/54 280 

KU 800/84 230 

KU 300S/85 185 

KU 300S/107 165 

KU 300S/97 220 

KU 300S/96 204 

3.3 Trhací práce 

3.3.1 Lokalita Vršany 

V postupu rýpadla KU 800/84 se budou vyskytovat na 3. skrývkovém řezu 

pevné polohy, které bude nutno rozrušit trhacími pracemi. Na 3. skrývkovém 

výškovém řezu jsou navrţeny trhací práce v objemu 1 462 000 m3 a na 

hloubkovém řezu v objemu 255 000 m3, všechny objemy jsou vyčísleny v tabulce 

č. 3. 

Dále jsou navrţeny trhací práce pro velkostroj KU 300S/85 v prostoru 

otočného bodu kde se nachází koryto fosilního toku. Trhací práce jsou v objemu 

13 000 m3. Potom pro KU 300S/107 jsou v prostoru budoucí hlavní čerpací stanice 

Vršany navrţeny trhací práce v objemu 40 000 m3. 

3.3.2 Lokalita Šverma 

Na této lokalitě jsou v postupu rýpadla KU 300S/97 na 7. skrývkovém řezu 

navrţeny trhací práce o objemu 33 000 m3. [4] 
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Tabulka č. 3 Trhací práce pro rok 2012 na lomu Vršany 

Název rýpadla Plocha (m2) Objem (m3) 

KU 800/84 85 347 1 717 000 

KU 300S/85 4 244 13 000 

KU 300S/107 8 964 40 000 

KU 300S/97 5 538 33 000 

Celkem 104 093 1 803 000 

3.4 Stručný popis zakládací technologie na lomu Vršany 

3.4.1 Lokalita Vršany 

Jak jiţ bylo zmíněno v kapitole 3.2, tak na vnitřní výsypce dané lokality bude 

nasazen zakladač ZP 6600/Z86 a bude zakládat skrývkové zeminy od rýpadla 

K 84. V roce 2012 by měl zakladač zaloţit 7 150 000 m3 skrývkových zemin. 

Všechny objemy zaloţené na lomu Vršany v roce 2012 jsou zapsány v tabulce 

č. 4 a v následující tabulce č. 5 jsou počáteční horizonty jednotlivých zakladačů. 

Dále je zde nasazen jako samostatná zakládací jednotka pasový vůz 

PVZ 2500/301. Ten by měl zakládat výkliz a odkliz z meziloţí uhelných slojí od 

velkostrojů K 85 a K 107. Skrývkový materiál je přepravován od výsuvných hlav 

přes PD 251 – PD 254 o šířce DPD 1 200 mm. PVZ 301 zakládá na nejniţším 

bodě lokality Vršany. Povětšinou úpadním zasypáváním překrývá bývalou hlavní 

čerpací stanici, která se posouvá s porubní frontou. Předpokládaný objem 

zaloţených zemin na vnitřní výsypce činí 560 000 m3. 

3.4.2 Lokalita Šverma 

Zakládání na lokalitě Šverma bude pokračovat na vnitřní výsypce směrem na 

jihovýchod. Zakládat by zde měl zakladač ZP 6600/Z93, který bude ukládat 

zeminy od rýpadla K 84. Během roku bude vyčerpána kapacita vnitřní výsypky 

Šverma pro tento zakladač. V roce 2012 zaloţí zakladač 850 000 m3 skrývkových 

zemin. 
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Dalšími zakládacími stroji jsou ZD 1800/Z59 a ZD 2100/Z73, které zakládají 

skrývkový materiál od velkostrojů K 96 a K 97. Materiál je dopravován kolejovými 

vozy o teoretickém objemu 40 m3. Zakladač Z 59 zaloţí celkem 1 380 000 m3 

zemin a aglomerovaných směsí. Druhý zakladač Z 73 uloţí v roce 2012 

1 310 000 m3 skrývkových zemin a aglomerovaných směsí. 

Ještě zde zakládá na 3. etáţi lţícové rýpadlo E 7/R152. Zakládá povětšinou 

aglomerované směsi, které jsou přiváţeny po koleji 2c. V roce 2012 by mělo 

rýpadlo R 152 zaloţit 540 000 m3 zemin a aglomerovaných směsí. 

3.4.2.1 Zakládání aglomerovaných směsí 

V roce 2012 je smluvně dojednáno zaloţení 1 175 000 m3 aglomerovaných 

směsí pevných produktů po spalování hnědého uhlí a záměsové vody. Tento 

materiál pochází ze společností ČEZ – Elektrárna Počerady a Unipetrol RPA s.r.o. 

Veškeré tyto sloţky budou zakládány na vnitřní výsypku Šverma. [4] 

 

Tabulka č. 4 Předpokládané mnoţství zaloţeného materiálu v roce 2012 

Název zakladače Množství založených hmot (m3) 

ZP 6600/Z86 7 150 000 

PVZ 2500/301    560 000 

ZP 6600/Z93    850 000 

ZD 1800/Z59 1 380 000 

ZD 2100/Z73 1 310 000 

E 7/R152    540 000 

Celkem 11 790 000 
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Tabulka č. 5 Výška pracovních horizontů zakladačů 

Název rýpadla Horizont (m n.m.) 

ZP 6600/Z86 190 

PVZ 2500/301 165 

ZP 6600/Z93 220 

ZD 1800/Z59 280 

ZD 2100/Z73 280 

E 7/R152 219 

3.5 Odvodnění lomu Vršany 

3.5.1 Odvodnění skrývkových a uhelných řezů DP Vršany 

Skrývkové a uhelné řezy jsou odvodňovány pomocí gravitačních příkopů, 

které jsou vytvořeny podle potřeby a postupů velkostrojů. Důlní voda z nich je 

sváděna na podloţí k hlavní čerpací stanici, která je umístěna na dně lomu ve 

východní části porubní fronty. Do úpravny důlních vod Vršany je voda 

přečerpávána buď z HČS nebo z pomocné čerpací stanice, která je umístěna 

západně od výsuvné hlavy VH 130. Upravená voda z ÚDV se nechá gravitačním 

způsobem odtéct do dosazovacího rybníka a následně do Slatinického potoka. 

3.5.2 Odvodnění podloží lomu a výsypek v DP Vršany 

Jiţ v 80. letech minulého století začala probíhat výstavba drenáţních 

systémů, které odvodňují podloţí pod vnitřní výsypkou lomu Vršany. Drén je 

tvořen z perforovaných trubek, které jsou uloţeny ve štěrkovém loţi. Drén bude 

postupně prodluţován před vnitřní výsypkou a voda z něho je svedena do PČS 

a odtud přečerpávána do HČS. Odvodnění podloţí v linii západ – východ je 

problematické z důvodu úklonu sloje. Jelikoţ v západní i východní části lomu 

zůstávají prostory, které nelze gravitačně odvodnit. Z tohoto důvodu zde zůstanou 

i nadále PČS a vody z nich budou přečerpány do odvodňovacích příkopů. 
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3.5.3 Odvodnění skrývkových, uhelných řezů a výsypkových etáží 

v DP Holešice 

Na lokalitě Šverma jsou skrývkové a uhelné řezy odvodňovány také pomocí 

příkopů a ty jsou svedeny do PČS Šverma, která je poblíţ otočného bodu Šverma. 

Další PČS je u bývalé koleje číslo 84 a do ní gravitačně přitéká voda z etáţí vnitřní 

výsypky, ze závěrečných svahů a stařinné vody. Veškerá voda z pomocných 

čerpacích stanic je přečerpávána do HČS Šverma a dále do ÚDV ČSA – JŠ. 

Upravená voda z ÚDV je vypouštěna do řeky Bíliny. Kdyby došlo na ÚDV 

k havárii, tak se můţe voda z ÚDV čerpat do koryta Hutního potoka. 

3.5.4 Odvodnění zvodněného podzemního kolektoru 

Odčerpávání vody z kolektoru provádí pět odvodňovacích vrtů (STE 781/4, 

STE 782/3a, STE 789/5, STE 790/6 a STE 791/7). Voda z nich je čerpána přes 

přečerpávací stanici Šverma, která je v konečných jiţních svazích bývalého lomu 

Jan Šverma. Dále do svodového příkopu k bývalé jihozápadní bariéře a odtud do 

říčky Srpiny. Tím, jak postupuje vnitřní výsypka Vršany, dojde k přesypání vrtu 

STE 790/6. Proto bude realizován nový odvodňovací vrt v podloţí lomu Vršany 

tak, aby se zajistil bezpečný postup uhelných řezů v následujících letech. [3, 4] 
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4 Návrh optimálního řešení odtěžení I. skrývkového řezu 

lomu Vršany 

4.1 Historie těžby I. skrývkového řezu 

Lom Vršany vznikl na základě poţadavku tehdejšího vedení GŘ SHD 

zintenzivnit těţbu uhlí z dobývacího prostoru Holešice, kde uhlí bylo těţeno pouze 

z lomu Jan Šverma. Bylo rozhodnuto, ţe část dobývacího prostoru pod názvem 

DP Vršany bude vyčleněna pro nový lom Vršany s plánovaným výkonem 7,5 aţ 

8 miliónů tun uhlí ročně. Tento nový lom byl vyprojektován jako tzv. generální 

dodavatel paliva pro nově postavenou elektrárnu Počerady. 

Otvírka lomu začala v roce 1978 a první uhlí o objemu 790 000 tun bylo 

vytěţeno v roce 1982. Způsob otvírky lomu byl shodný s koncepcí otvírky 

malolomů, tedy otvírka vnějším zářezem za pouţití lopatových rypadel E 2,5 ve 

spojení s normálně rozchodnou elektrickou trakcí 1 435 mm. Šikmý otvírkový 

zářez byl směrován severně podél Hořanského energetického koridoru k bývalé 

obci Hořany. Byl tvořen tak, aby vznikl dostatečný prostor pro budoucí skrývkové 

a uhelné výtahy a dopravní cesty do lomu. Po dosaţení hlavy 1. uhelné sloje se 

porubní fronta stočila o zhruba 90° směrem na západ, coţ byl základ k budoucímu 

paralelnímu postupu všech těţebních řezů severním směrem. 

Otvírka lomu probíhala na území, které bylo do té doby intenzivně 

zemědělsky vyuţívané. Na území se vyskytovala nejen vrstva ornice, ale 

i několikametrové podorniční vrstvy sprašových zemin.  

V této 1. etapě rozvoje se spraše a ornice separátně odtěţovaly a odváţely 

automobily na deponie zúrodnitelných zemin poblíţ dnešního montáţního místa 

Vršany. Po dostatečném otevření lomu došlo k přechodu skrývky na bázi 

technologického celku TC 2 s kontinuální pasovou dopravou šíře 1 800 mm. 

Skrývání ornice a částečně sprašových zemin pokračovalo i v dalších letech. Po 

naplnění vymezené deponie u montáţního místa Vršany a zajištění dostatečného 

předstihu před postupem technologického celku byla kolejová doprava v předpolí 

lomu zrušena.  
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Poté začala 2. etapa odlehčovacího řezu, kdy se skrývala pouze orniční 

vrstva, v předstihu shrnutá a těţená rýpadlem E 2,5. Kolejovou dopravu nahradila 

automobilová doprava, kterou se ornice dopravovala na deponii do vymezeného 

prostoru na výsypce Slatinice. Převýšená výsypka Slatinice vznikla zasypáním 

zbytkové jámy po lomu Slatinice (Šmeral) skrývkou z prvních dvou řezů lomu 

Vršany, které těţily obě rýpadla KU 800 technologických celků řady TC 2. 

V první polovině 90. let minulého století došlo k přehodnocení bilance 

zúrodnitelných zemin pro následnou rekultivaci jak samotného lomu včetně 

vznikající vnitřní výsypky Vršany, tak i pro rekultivaci výsypky Slatinice 

a především výsypky Šverma. S rozhodnutím o útlumu lomu Šverma 

a zastavením jeho 1. skrývkového řezu na linii ochranného pásma obcí Strupčice 

a Vrskmaň totiţ vznikl deficit deponovaných zúrodnitelných zemin pro budoucí 

rekultivaci vnitřní výsypky Šverma. Proto bylo vedením společnosti rozhodnuto 

vyuţít pro naplnění bilance i sprašových zemin v předpolí lomu Vršany. Po krátké 

době, kdy spraše těţilo rýpadlo KU 300, a kdy se potvrdila jeho nevhodnost pro 

těţbu lepivých, sprašových zemin, došlo v roce 1995 k jednorázovému odtěţení 

sprašových zemin ve výši 1 245 000 m3 rypadlem KU 800/84. Před samotným 

odtěţením byl vystavěn z paty řezu aţ na povrch pasový dopravník o šířce 

1 800 mm, aby následně rýpadlo vytěţilo spraše v území o délce cca 1 000 metrů 

a šířce cca 300 metrů. Pomocí dopravní pasové linky byly spraše přemístěny na 

Slatinickou výsypku a zakladačem ZP 6600/88 zaloţeny na samostatné deponii na 

hlavě výsypky.  

Propojení lomů Vršany a Šverma v roce 1995 rypadlem KU 800/84 

jednorázovým odtěţením sprašových hlín se otevřel prostor mezi 2. skrývkovým 

řezem lomu Šverma a odlehčovacím řezem lomu Vršany na horizontu 280 m n. m. 

a tím vznikly podmínky pro těţbu sprašových zemin rýpadly lomu Šverma na 

odlehčovacím řezu v součinnosti s kolejovou dopravou. Nastala poslední etapa 

rozvoje odlehčovacího řezu. 

 Těţba 3. etapy odlehčovacího řezu rýpadly z lomu Šverma začala v roce 

1997, kdy bylo do řezu nasazeno rypadlo K 1000/27. Postupným prodluţováním 

kolejí do předpolí lomu Vršany východním směrem začal vznikat řez o mocnosti 
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5 – 8 m. Vytěţené sprašové zeminy byly zakládány u kolejového zakladače 

ZD 2100/73 a lopatového rypadla E 2,5/480 do poslední 6. etáţe vnitřní výsypky 

Šverma. 

Postup rýpadla K 1000/27 jak na řezu lomu Šverma, kde těţilo skrývkové 

zeminy, tak na odlehčovacím řezu lomu Vršany, kde těţilo zúrodnitelné zeminy, 

pokračoval aţ do roku 1999. V tomto roce ukončilo rypadlo svojí ţivotnost. Na 

řezu jej nahradilo rýpadlo K 800/54. Postup rýpadla pokračoval severním směrem, 

pouze v roce 2001 a 2004 bylo rýpadlo nasazeno na skrývkových řezech lomu 

Šverma. Výška řezu se jiţ stabilně pohybovala v rozmezí 8 – 12 m. K ukončení 

těţby na odlehčovacím řezu došlo v roce 2011, kdy rýpadlo K 800/54 

odtransportovalo na montáţní místo ke generální opravě, aby po ní mohlo 

i v dalších létech plnit stanovené úkoly, ale uţ v novém místě nasazení – odtěţení 

dvou etáţí Slatinické výsypky. 

4.2 Varianta A – odtěžení velkostrojem KU 800/84 

Jak je jiţ patrné z názvu, tak pro odtěţení 1. skrývkového řezu bych vyuţil 

rýpadlo KU 800, závodového čísla K 84, které je na obrázku č. 1. Toto rýpadlo těţí 

v současné době 2. a 3. skrývkový řez na lokalitě Vršany. Před samotným 

nasazením velkostroje K 84 na 1. skrývkový řez je zapotřebí s dostatečným 

předstihem rozebrat stávající pasový dopravník PD 214 a nově ho vystavět u paty 

1. řezu. Délka nového pasového dopravníku bude 1 143 m. Dále je potřeba 

stávající pasovku PD 213 prodlouţit o 200 m a zároveň na této vzdálenosti 

vystoupat z kóty 246,0 m n. m. na kótu 266,6 m n. m. Pro tento výjezd je navrţeno 

stoupání cca 0,1 m na 1,0 m. Po vytvoření tohoto výjezdu bude přeměřen důlně 

měřickou sluţbou pro zjištění skutečného sklonu. Během budování nových 

pasových dopravníků je ještě zapotřebí odstranit zbytek ornice, která je uţ 

připravena na deponovaných hromadách. Objem zbytkových hromad činí 

23 000 m3 nasypané ornice. Tato kulturní vrstva půdy bude odvezena nákladními 

automobily na vnitřní výsypku lomu Vršany, kde bude probíhat rekultivace č. VI. 

a VII. o celkové rozloze 101,81 ha. 

Při dokončování přípravných prací můţe začít velkostroj K 84 transportovat 

z 3. skrývkového řezu po bývalé transportní trase K 800/54 na své nové postavení 



 Doboš Libor: Optimalizace odtěţení I. skrývkového řezu lomu Vršany  

2012  29 

u vratné stanice VS 214/1. Zde začne dobývání jednořezovou technologií celého 

1. skrývkový řezu. Objem zbytkového řezu je spočítán na 3 015 000 m3 rostlých 

zemin. Daný stav bude odtěţen šesti výškovými postupy aţ do závěrečného 

svahu. Předpokládaný čas strávený velkostrojem na odtěţení 1. skrývkového řezu 

je cca čtyři měsíce. Veškeré skrývkové materiály bude zakládat zakladač 

ZP 6600/86 na vnitřní výsypce lomu Vršany. 

 

Obrázek č. 1 Velkostroj KU 800/84 

Všechny postupy jsou detailně zakresleny v mapové příloze č. 2 a v příloze 

č. 5 jsou zapsány základní technologické parametry rýpadel typu KU 800. 

První postup začne velkostroj K 84 těţit od VS 214/1 na horizontu 

263,0 m n. m. a dále pokračuje směrem k závěrečnému svahu. Jiţ od začátku 

musí rýpadlo postupně zaklesávat a to s rozdílným výškovým horizontem při pravé 

straně postupu a při levé straně. Tento stav bude trvat aţ do staničení 220 m, kde 

by se mělo rýpadlo K 84 dostat na kótu cca 258,0 m n. m. Od tohoto staničení 

začne nastoupávat aţ na výškový horizont daného závěrečného svahu a dotěţí 
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řez aţ do jeho konce. Objem prvního postupu je spočítán na 1 005 000 m3 

skrývkových hmot. Všechny objemy postupů jsou zapsány v tabulce č. 6.  

Neţ začne druhý postup, musí velkostroj K 84 vyčkat na staničení 150 m na 

přestavbu PD 214/1. Přestavba proběhne vějířem o vzdálenosti 110 m a vznikne 

tím nové postavení pasového dopravníku PD 214/2. Jakmile je přestavba 

dokončena, začne rýpadlo K 84 těţit druhý postup od závěrečného svahu směrem 

k VS 214/2. Velkostroj se začne ihned od závěrečného svahu zahlubovat a to aţ 

po staničení 220 m, kde bude mít horizont cca 258,5 m. Od tohoto staničení začne 

nastoupávat a to aţ do konce postupu, kde bude mít horizont cca 265 m n. m. 

Objem druhého postupu je spočítán na 938 000 m3 skrývkových materiálů. 

Třetí postup začne aţ po další přestavbě PD 214, která proběhne opět 

vějířem a to o vzdálenost 102 m. Délka pasového dopravníku se nemění 

a zůstává 1 143 m. Po této přestavbě začne velkostroj K 84 u VS 214/3 těţit třetí 

postup směrem k závěrečnému svahu. Celý postup se opět mírně svaţuje od paty 

řezu směrem k pasovému dopravníku. Dále se bude rýpadlo zahlubovat od 

staničení 1 143 m aţ po staničení 300 m. Odtud začne stoupat aţ na horizont 

závěrečného svahu. Objem skrývkových hmot v tomto postupu je 582 000 m3. 

Čtvrtý postup můţe začít aţ po další přestavbě PD 214. Tato přestavba bude 

provedena vějířem o vzdálenosti 103 m a délka pasového dopravníku je znovu 

konstantní. Postup začíná u demarkace a směřuje k VS 214/4, celý postup je 

znovu mírně nakloněn k pasovému dopravníku. Čtvrtý postup od staničení 460 m 

jiţ nevytváří řez, ale odtěţuje zbytek 1. skrývkového řezu na čistou pláň. Postup je 

zakončen na staničení 1 100 m a to na horizontu 266,0 m n. m. Rýpadlo K 84 

vytěţí v tomto postupu 218 000 m3 skrývkových hmot. 

Pátý postup bude zahájen transportem rýpadla z postavení 1 100 m na 

staničení 550 m, kde vyčká na přestavbu PD 214/5. Přestavba bude opět vějířem 

o 84 m, ale dojde k vykrácení pasového dopravníku o 620 m. Nová PD 214/5 bude 

mít nyní délku 523 m. Velkostroj K 84 bude těţit řez směrem od VS 214/5 

k závěrečnému svahu. Objem odtěţených materiálů by měl činit 206 000 m3 hmot. 

Šestý a tím i poslední postup bude zahájen aţ po přestavbě PD 214/6, která 

proběhne vějířem o vzdálenost 67 m. Pasový dopravník bude mít stejnou délku 
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jako u předchozího postupu. V tomto postupu dojde k úplnému odtěţení 

1. skrývkového řezu a tím proběhne vytvoření projektovaného závěrečného svahu. 

Objem šestého postupu je spočítán na 66 000 m3 skrývkových zemin. 

 Tabulka č. 6 Předpokládané těţební výkony rýpadla KU 800/84 

Postup 
Těžba skrývkových 

hmot (m3) 
DPD 

Délka DPD 
(m) 

Vějíř / Vykrácení 
(m) 

1 1 005 000 PD 214/1 1 143 nová výstavba 

2    938 000 PD 214/2 1 143 110 / - 

3    582 000 PD 214/3 1 143 102 / - 

4    218 000 PD 214/4 1 143 103 / - 

5    206 000 PD 214/5 523       84 / 620 

6      66 000 PD 214/6 523   67 / - 

Celkem 3 015 000    

4.3 Varianta B - odtěžení velkostrojem KU 300S/97 

Ve variantě B je navrţeno odtěţení 1. skrývkového řezu rýpadlem 

KU 300S/97 (obrázek č. 2) v součinnosti s PVZ 2500 pro zvýšení dosahu záběru. 

Velkostroj K 97 nyní těţí skrývkové zeminy na 7. skrývkovém řezu na lokalitě 

Šverma. Před nasazením velkostroje na 1. skrývkový řez je potřeba 

s dostatečným předstihem odstranit hromady jiţ shrnuté ornice. Vypočtený objem 

hromad je 23 000 m3 nasypané ornice. Tato ornice se bude odváţet nákladními 

automobily na vnitřní výsypku lomu Vršany, kde bude probíhat rekultivace č. VI. 

a VII. o celkové rozloze 101,81 ha. Při dokončování této činnosti můţe začít 

rýpadlo K 97 transportovat po bývalé transportní trase K 800/54 na své nové 

postavení u 1. skrývkového řezu a to u konce koleje č. 31. 

Po dokončení transportu můţe začít velkostroj K 97 odtěţovat jednořezovou 

technologií daný skrývkový řez. V této variantě bude řez odtěţen devíti výškovými 

postupy o celkovém objemu 3 015 000 m3 skrývkových materiálů. Předpokládaný 

čas strávený velkostroje na odtěţení 1. skrývkového řezu je cca deset měsíců. 

Všechny skrývkové hmoty z tohoto řezu budou dopravovány kolejovou dopravou 

o rozchodu 1 435 mm k zakladači ZD 1800/59, který zakládá na vnitřní výsypce 

lomu Vršany (lokalita Šverma). 
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Obrázek č. 2 Velkostroj KU 300S/97 

Všechny postupy jsou detailně zakresleny v mapové příloze č. 3 a v příloze 

č. 6 jsou zapsány základní technologické parametry rýpadel typu KU 300. 

První postup nebude zatíţen přestavbou koleje, jelikoţ byla vybudována pro 

předchozí postupy rýpadla K 54. Exploatace začne na horizontu 266,0 m n. m. od 

konce koleje č. 31 s postupným zahlubováním, aţ do staničení 100 m, kde bude 

mít kótu 260,0 m n. m. Odtud začne s postupným stoupáním na kótu demarkace 

a dotěţí řez aţ k její hraně. Celý postup je téţ mírně nakloněn od severu k jihu 

a to z důvodu rozdílné výšky severní a jiţní paty řezu. Objem skrývkových hmot je 

spočítán na 353 000 m3. Všechny objemy postupů jsou zapsány v tabulce č. 7. 

Druhý postup začne aţ po přestavbě části koleje č. 31, kdy délka koleje bude 

858 m. Po tomto přestavění koleje se bude postup vyvíjet směrem od 

závěrečného svahu ke konci koleje č. 31. V postupu se bude opět od staničení 

200 m mírně stoupat aţ na konec koleje, kde bude horizont 265,0 m n. m. Rýpadlo 

K 97 vytěţí ve druhém postupu 803 000 m3 skrývkových hmot. 

Třetí postup začne opět aţ po přestavbě koleje č. 31, která po tomto 

přebudování bude mít délku 1 082 m. Postup začne od konce koleje s postupným 
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zahlubováním aţ do jeho konce. Záběr nedosáhne aţ na závěrečný svah, jelikoţ 

nemůţe být kolej vystavena v dostatečné blízkosti z důvodu severní hrany 

demarkace a dopustného poloměru oblouku kolejí, který činí 180 m. 

Čtvrtý postup bude moci být aktuální aţ po další přestavbě koleje č. 31, která 

potom bude mít délku 1 195 m. Tento postup bude mít směr od východu k západu 

a ve stejném směru bude i nakloněn. V prostřední části postupu od staničení 

300 m do 700 m bude řez zcela odtěţen. Objem čtvrtého postupu je spočítán na 

522 000 m3. 

Pro pátý postup proběhne další přestavba koleje č. 31, která získá novou 

délku 1 273 m. Pátý postup začne odtěţením zbytku zanechaného řezu a tím 

vznikne závěrečná pláň. Poté rýpadlo transportuje 800 m na staničení 350 m 

a dotěţí zbytek postupu. Velkostroj odtěţí 107 000 m3 skrývkových hmot. 

Šestý postup rýpadla K 97 bude jiţ probíhat od severu k jihu a to z důvodu, 

aby se velkostroj mohl začít přibliţovat k závěrečné demarkaci. Jelikoţ se změní 

směr postupu, tak dojde k přebudování koleje č. 31 do stavu z prvního postupu. 

Z této pozice koleje bude vystavěn zpětný výjezd koleje aţ k patě zbytkového 

řezu. Kolej bude mít nyní délku od zpětného výjezdu 520 m. Celý postup bude od 

severu k jihu mírně klesat, tak jako budoucí pláň. Objem postupu je spočítán na 

96 000 m3 skrývkových hmot. 

Sedmý postup bude probíhat od jihu k severu a bude zde muset proběhnout 

další přestavba koleje č. 31, kdy získá vzdálenost 508 m. Rýpadlo K 97 bude 

mírně stoupat ve směru postupu a taky od západu k východu, aby se dostalo na 

horizont závěrečného svahu. Objem odtěţených materiálů by měl činit 185 000 m3 

hmot. 

V osmém postupu se jiţ rýpadlo dostane aţ na závěrečný svah a od něj 

bude postupně zaklesávat aţ na výšku pláně. Pro osmý postup proběhne další 

z řad přestaveb a kolej dostane délku 580 m. Rýpadlo K 97 vytěţí v osmém 

postupu 104 000 m3 skrývkových hmot. 

V devátém a jiţ posledním postupu dotěţí velkostroj zbytek 1. skrývkového 

řezu a vytvoří tím kompletní závěrečný svah. Neţ začne poslední postup, bude 
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potřeba přestavět kolej č. 31 blíţe k řezu. Po této přestavbě bude mít kolej délku 

670 m. Objem devátého postupu je spočítán na 46 000 m3. [1, 2, 6, 7] 

Tabulka č. 7 Předpokládané těţební výkony rýpadla KU 300S/97 

Postup 
Těžba skrývkových 

hmot (m3) 
Přestavba koleje (m) 

1 353 000 stávající kolej 

2 803 000 898 

3 799 000 1 082 

4 522 000 1 195 

5 107 000 1 273 

6   96 000 520 

7 185 000 508 

8 104 000 580 

9   46 000 670 

Celkem 3 015 000 6 726 

4.4 Měřická a geologická dokumentace 

4.4.1 Vliv hlubinné těžby 

Na základě dochované hlubinné situace je zjištěno, ţe část hrany 

závěrečného svahu bude okrajově procházet nad závalovými slojemi dolu 

Washington. I přesto by následná těţba velkostroji neměla být ohroţena, jelikoţ 

pata závěrečného svahu se bude nacházet cca 46 m nad hlavou první uhelné 

sloje.   

4.4.2 Vrty se zanechanou ocelovou výztuží 

Podle dochované geologické dokumentace je v postupech velkostrojů osm 

geologických vrtů s moţným výskytem ocelové výztuţe. Proto je nutné je před 

postupy vytyčit a řádně označit, aby nedošlo k nahrábnutí rýpadlem. Vrty, které je 

zapotřebí vytyčit, jsou 38, 37, 80, 21, HY 35, HO 15, HO 15A.  
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5 Technicko-ekonomické a ekologické vyhodnocení 

navrženého řešení 

5.1 Ekonomické vyhodnocení varianty A 

Pro ekonomické zhodnocení varianty A jsem bral v úvahu veškeré moţné 

náklady spojené s těţbou 1. skrývkového řezu. Do této bilance jsem především 

započítal energetické náklady na vlastní provoz TC 2. Dále pomocnou 

mechanizaci, do které například patří malý dozer (C6, kom65), překládací hlava 

P10 (D250), traktor kolový, střední dozer (C8, 155), jeřáb AD28. Nedílnou součástí 

ekonomického zhodnocení musí být náklady na osádku velkostrojů, měřické 

práce, přestavbářské práce, zámečníky, elektrikáře a gumařské práce. Další 

významnou částkou jsou náklady na rozebrání pasového dopravníku PD 214 

a následně novou výstavbu PD 214 o řez výše. Přestoţe se v bakalářské práci 

detailně zabývám především samotnou těţbou 1. skrývkového řezu, tak se musím 

zmínit o zakládací straně, kde je nutnost přetransportovat zakladač ZP 6600/86 

z horizontu 190 m n. m. na novou kótu 220 m n. m., kde bude zakládat skrývkové 

hmoty z daného řezu. Dále je s tímto transportem spojena přestavba pasového 

dopravníku PD 234, který je zapotřebí vystavět na novém horizontu pro sypání. 

Tím jsem dospěl k odhadovaným nákladům na odtěţení 1. skrývkového řezu a ty 

jsou 37 milionů Kč. 

5.2 Ekonomické vyhodnocení varianty B 

V ekonomickém zhodnocení varianty B jsem opět bral především v úvahu 

energetické náklady na provoz KU 300S/97, PVZ 2500 a zakladač ZD 1800/59. 

Další významnou částkou jsou náklady na odvoz 1 tuny skrývkových hmot na 

1 km. Dále jsem započítal veškeré práce spojené s přestavbami kolejí a k nim 

spjatou pomocnou mechanizaci. Na zakládací straně by při této variantě nedošlo 

k ţádným velkým přestavbářským ani terénním úpravám, jelikoţ je kolej vystavěna 

aţ na zakládací stranu a zakladač je zde připraven na horizontu 280 m n. m. Pro 

variantu B jsou odhadnuty náklady na odtěţení 1. skrývkového řezu na 

64 milionů Kč. 
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5.3 Ekologické vyhodnocení 

Při zahájení těţby v jarních měsících bude zapotřebí zkontrolovat řez 

z důvodů moţného zahnízdění určitých druhů ptactva. Pro obě varianty z hlediska 

hlučnosti není zapotřebí provádět jakékoli opatření ani měřit intenzitu hluku, jelikoţ 

v blízkosti 1. skrývkového řezu nejsou ţádná obydlená sídla. Dále se na řezu 

vyskytuje zbytek deponované ornice, která bude odvezena nákladními automobily 

na vnitřní výsypku Vršany, kde bude probíhat rekultivace. Zde by se mohl projevit 

problém s prašností, a proto bude zapotřebí provádět zkrápění cest, aby se tento 

neţádoucí jev, co nejvíce eliminoval.  
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6 Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout optimální odtěţení 1. skrývkového 

řezu lomu Vršany. Proto jsem v bakalářské práci navrhl dvě varianty odtěţení řezu 

pomocí velkostrojů KU 800/84 a KU 300S/97. Z ekonomického hlediska vychází 

jako optimální varianta odtěţení pomocí rýpadla K 84. Ale jelikoţ velkostroj K 84 

těţí v současné době 2. a 3. skrývkový řez, byl by jeho transportem na čtyři 

měsíce ohroţen postup rýpadel KU 300S/85 a KU 300S/107, které zajišťují těţbu 

uhlí na lomu Vršany. Proto navrhuji nasadit na dotěţení 1. skrývkového řezu 

velkostroj KU 300S/97, který těţí střídavě 6. a 7. skrývkový řez na lokalitě Šverma. 

Tato lokalita je v dnešní době jiţ v útlumu a proto by jeho transportem z těchto 

řezů neměl být ohroţen ţádný další vývoj na lomu Vršany.  
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Příloha č. 5 Základní technologické parametry rýpadel typu KU 800 

Parametr 
Měrná 

jednotka 
Hodnota 

Průměr kolesa m 12,5 

Počet korečků ks 15 

Objem korečků m3 3,2 

Objem mezikruţí m3 2,2 

Počet otáček kolesa ot. min-1 6,2/7,44 

Příkon pohonu kW 2*800 

Obvodová rychlost kolesa m.s-1 4,06/4,87 

Počet výsypů min-1 49,6/59,5 

Teoretická výkonnost m s.z.h-1 

12800/1235

0 

Výkonnost dle výrobce m s.z.h-1 4500/5400 

Měrná rozpojovací síla kN.m-1 120 

Čelní úhel kolesa º 57 

Obvodová rypná síla kN 355/296 

Poloměr zaoblení korečku m 0,4 

Max. vodorovný dosah středu kolesa od osy stroje m 51,9 

Úhel kolesového výloţníku s horizontální rovinou při 

max. zdvihu 
º 19 

Úhel kolesového výloţníku s horizontální rovinou při 

spuštění kolesa na pláň (při úplném zasunutí) 
º 21,5 

Délka výsuvu kolesového výloţníku m 15,8 

Max. výškový dosah středu kolesa m 29,8 

Max. hloubkový dosah středu kolesa m 0,245 

Výška čepu kolesového výloţníku m 14,7 

Excentricita osy kolesa vůči ose čepu kolesového 

výloţníku 
m 1,2 
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Excentricita osy čepu kolesového výloţníku vůči ose 

rýpadla 
m 6,0 

Rychlost vysouvání kolesa m.min-1 3,1 

Rychlost zdvihu kolesa m.min-1 4,1 

Otočná rychlost horní stavby m.min-1 21,6-63,6 

Max. výška řezu (teoretická) m 32 

Max. hloubka řezu při práci na rovině m 6 

Max. stoupání při práci % 10,5 

Max. stoupání při transportu % 7 

Délka nakládacího výloţníku m 90 

Délka předávacího pásku m 12,7 

Délka kroku m 3 

Střední měrný tlak na podloţku MPa 0,125 

Rychlost kráčení m.min-1 3 

Délka přívodního kabelu na kabelovém voze 

zavěšeném na rýpadle 
m 

1600 

1900 

Přívodní napětí kV 35 

Zdvih výsypky nakládacího výloţníku nad terén m 9,6 

Celková hmotnost rýpadla t 3900 
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Příloha č. 6 Základní technologické parametry rýpadel typu KU 300 

Parametr 
Měrná 

jednotka 
Hodnota 

Průměr kolesa m 7,5 

Počet korečků ks 13 

Objem korečků m3 0,365 

Objem výpočtový m3 0,390 

Počet otáček kolesa ot. min-1 4,1/5,9 

Příkon pohonu kW 315 

Obvodová rychlost kolesa m.s-1 1,6/2,3 

Počet výsypů min-1 52,9/76,1 

Teoretická výkonnost m s.z.h-1 1238/1780 

Výkonnost dle výrobce m s.z.h-1 950/1800 

Měrná rozpojovací síla kN.m-1 120 

Obvodová rypná síla kN 177,2/123,3 

Poloměr zaoblení korečku m 0,26 

Čelní úhel kolesa º 60 

Max. vodorovný dosah středu kolesa od osy stroje m 26 

Úhel kolesového výloţníku s horizontální rovinou při 

max. zdvihu 
º 20 

Úhel kolesového výloţníku s horizontální rovinou při 

max. zdvihu 
º 21,5 

Úhel kolesového výloţníku s horizontální rovinou při 

spuštění kolesa na pláň (při úplném zasunutí) 
º 21,5 

Délka výsuvu kolesového výloţníku m 8,2 

Min. úhel mezi kolesovým a nakládacím výloţníku  81 

Max. výškový dosah středu kolesa m 18,3 

Max. hloubkový dosah středu kolesa m 0,7 

Výška čepu kolesového výloţníku m 8,42 
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Excentricita osy kolesa vůči ose čepu kolesového 

výloţníku 
m 0,877 

Excentricita osy čepu kolesového výloţníku vůči ose 

rýpadla 
m 1,1 

Rychlost vysouvání kolesa m.min-1 4 

Rychlost zdvihu kolesa m.min-1 2,7 

Otočná rychlost horní stavby m.min-1 8,4/32,4 

Max. výška řezu (teoretická) m 19,6 

Max. hloubka řezu při práci na rovině m 3,05 

Délka nakládacího výloţníku (bez předního pásu) m 25,7 

Otočnost otočného svršku º 360 

Otáčení nakládacího výloţníku vzhledem ke spodní 

stavbě 
º 360 

Rychlost otáčení nakládacího výloţníku vztaţená 

k ose výsypky 
m.min-1 8 

Max. dovolený sklon pojíţděcí roviny při transportu 1:x 1:20 

Max. dovolený sklon pojíţděcí roviny při rýpání 1:x 1:10 

Min. poloměr zatáčení m 48 

Pojíţděcí rychlost m.min-1 6 

Střední měrný tlak na podloţku MPa 0,12 

Počet podvozkových dvojic n 3 

Max. moţné natočení řiditelné housenice º ±16 

Šířka housenicových pasů mm 2100 

Délka housenice mm 9500 

Délka přívodního kabelu na kabelovém bubnu na 

rýpadle 
m 1500 

Přívodní napětí kV 6 

Zdvih výsypky nakládacího výloţníku nad terén m 9,6 

Celková hmotnost rýpadla t 1125 

 


