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Anotace 

Cílem předkládané diplomové práce je návrh báňského řešení kolejového zakladače ZD 

2100/ Z 73, který bude po celou dobu své životnosti tj. do roku 2022 zakládat skrývkové 

hmoty od rypadla K – 800 / K54, jenž bude v dobývacím prostoru Slatinice uvolňovat 

uhelné zásoby pro další lomovou technologii a vytvářet stavební připravenost pro stavbu 

inženýrských sítí, které jsou spojeny s problematikou, kterou je vstup lomu Vršany do 

území Hořanského energetického koridoru. Řešení těžebních postupů zakladače je 

rozděleno do tří etap v rozmezí let 2013 – 2022. 

Klíčová slova: 

Slatinická výsypka, energetický koridor, inženýrské sítě, kolejový zakladač, etáže, EIA 

Summary 

The aim of this thesis is to design a solution of mining track loaders ZD 2100/ Z 73 that 

will throughout its lifetime till 2022 post overburden materials of wheel excavator K – 800 

/ K54. It will be releasing coal reserves for future quarry technology in the mining area 

Slatinice and will be developing a construction readiness for the construction of 

engineering networks that are connected to the issue which is the entrance of the quarry 

Vršany to area of Hořanského energy corridor. The solution of mining process stackers is 

divided into three periods between the years 2013 and 2022. 
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Úvod 

Vršanská uhelná akciová společnost je jednou ze tří sesterských společností 

spadající do skupiny Czech Coal Group, která se soustředí na těžbu hnědého uhlí. Vznikla 

v roce 2008 postupnou reorganizací akciové společnosti MUS. Vršanská uhelná a.s. 

zajišťuje těžbu hnědého uhlí v lokalitách Vršany a Šverma v centrální části Severočeské 

hnědouhelné pánve. Lokalita Vršany je dlouhodobě perspektivní, zatímco lokalita Šverma 

postupně ukončuje svou těžební činnost. 

Lokalita Vršany disponuje v rámci platných těžebních limitů zásobami s nejdelší 

životností v České republice. Odhad životnosti při stávajícím plánu objemu těžby je do 

roku 2052. K vytěžení je zde přibližně 295,5 milionu tun uhlí, z čehož na lokalitě Vršany 

289,8 mil. tun a na lokalitě Šverma 5,7 mil. tun uhlí. Hrubá těžba Vršanské uhelné a.s. v 

roce 2011 dosáhla úrovně 9 717 tisíc tun. V lokalitách Vršany a Šverma probíhá těžba 

uvnitř dobývacích prostorů Holešice a Vršany. 

Pro další postup lomu Vršany bylo OBÚ v Mostě vydáno rozhodnutí o povolení 

hornické činnosti podle dokumentace POPD lomu Vršany se vstupem do dobývacího 

prostoru Slatinice od roku 2012. Záměr postupu lomu Vršany byl koncipován v 

dlouhodobém předstihu a potvrzen platnou státní energetickou koncepcí z roku 2004, v níž 

je také uvažováno s těžbou lomu Vršany v tzv. koridoru inženýrských sítí. 

S tímto záměrem souvisí i má diplomová práce, ve které řeším postup kolejového 

zakladače ZD 2100 s návazností na kolesové rypadlo K 800 v DP Slatinice v letech 2013 – 

2022, a s tím také spojenou problematiku vstupu hornické činnosti do hořanského 

koridoru, geologickými a hydrogeologickými podmínky, vlivy na životní prostředí a 

nasazení další lomové technologie.   
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1 Problematika postupu lomu Vršany 

1.1 Historie lomu Vršany – Šverma  

Lom Vršany vznikl v 70. letech minulého století náhradou za douhlovaný lom 

Třískolupy a lom Slatinice, který byl účelově vybudován pro těžbu energetického uhlí pro 

elektrárnu Mělník. Pokračování hornické činnosti lomu Slatinice bylo omezeno na západní 

straně silnicí směřující do Komořan a Chemických závodů v Záluží a rovněž Hořanským 

energetickým koridorem, na východní straně poté Čepirožskou výsypkou. Z tehdejší 

ekonomické náročnosti přeložky energetického koridoru a omezeného prostoru bylo 

rozhodnuto o ukončení lomu.[5,15] 

Pro těžební účely lomu Vršany byl dobývací prostor vyčleněn z dobývacího 

prostoru Holešice lomu Jan Šverma. Lom měl být hlavním dodavatelem energetického 

paliva pro elektrárnu Počerady. Dobývací prostor lomu Vršany, byl schválen obvodním 

báňským úřadem v Mostě v roce 1976, čímž byly odstartovány přípravné práce pro otvírku 

lomu. [5] 

Otvírka lomu Vršany byla zahájena lopatovými rypadly E 2,5 v součinnosti 

s automobilovou dopravou. Při uvolnění prostoru byla lopatová rypadla nahrazena 

kontinuální technologií, konkrétně TC 2 s DPD o šířce 1800 mm. Otvírkový zářez byl 

směrován proti bývalé obci Hořany, kde byl po pravé straně vymezen energetickým 

koridorem a na opačné straně demarkací u obcí Malé Březno a Strupčice. Porubní fronta 

nejprve postupovala severním směrem, kdy po dosažení uhelné sloje se celá stáčela 

směrem západním. Paralelním způsob se pak uplatňoval u všech řezů. Pro ukládání 

skrývky byly určeny dva výsypné prostory, prvním z nich byl vyuhlený lom Slatinice a 

druhým vnější výsypka Malé Březno.  

Lokalita Šverma patří mezi starší lokality patřící do Slatinicko – Bylanské oblasti, 

kde hornická činnost začala již v roce 1918 a to založením povrchového lomu Robert II, 

který byl v roce 1946 přejmenován na lom Jan Šverma.[3] 
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Intenzivní rozvoj lomu Jan Šverma se datuje k 60. letům minulého století, kdy 

došlo k modernizaci a restrukturalizaci celého lomu, který vedl ke zvýšení výkonnosti 

celého lomu. Byly nasazeny nová rypadla K 800 a KU 300 společně s elektrickými 

lokomotivami 26EM1 a normálně rozchodnou kolejí 1435 mm.  

Začátkem roku 1990 docházelo k přibližování porubních front obou lomů, kdy se 

postup lomu Vršany ubíral severním směrem a postup lomu Jan Šverma se uskutečňoval 

směrem k jihozápadu. V té době se muselo se rozhodnout, který z těchto lomů přejde do 

útlumu a uvolní tak prostor druhému lomu. Kolejová doprava, která neumožňovala díky 

své cykličnosti využití plné výkonnosti těžebních strojů, a je spojena s většími náklady na 

provoz a údržbu kolejí, byla hlavním důvodem útlumu lomu Jan Šverma.[3] 

V roce 1995 dochází k propojení skrývkových řezů obou lomů, v roce 1999 

dochází i k technologickému propojení, kdy se odkliz z lomu Vršany zakládá na lomu Jan 

Šverma, který je tak začleněn do lokality Vršany. Koncem roku 2011 došlo k propojení 

posledním uhelným řezem ze strany lomu Vršany. Na lomu Jan Šverma zbyla pouze 

vnitřní výsypka pro skrývku z lomu Vršany. [3] 

1.2 Geologické a hydrogeologické podmínky zájmové oblasti 

Severočeská hnědouhelná pánev (SHP) je největší a také nejdůležitější 

podkrušnohorskou pánví. Leží mezi Doupovskými horami na Z, Krušnými horami na S a 

Českým středohořím na JV. Na ploše téměř 900 km2 je vyvinuta hlavní hnědouhelná sloj, 

což je území, které se provozně a z ekonomického – technického hlediska možné těžby 

označuje jako Severočeský hnědouhelný revír (SHR).[13] 

Geologický vývoj území SHP je velmi pestrý. Větší část podloží SHP tvoří místami 

až několik desítek metrů silně kaolinizované ruly saxothuringika  podobné horninám 

známým z východní poloviny Krušných hor. Na Teplicku je prostupuje paleoryolit, na 

Litvínovsku žulové porfyry. V okolí Žatce pánevní podloží epidotické amfibolity 

s pararulami. Na části území při jihozápadním a jižním okraji SHP leží v podloží svory a 

filyty. [12] 
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1.2.1 Geologická charakteristika zájmové oblasti 

Vyplňování terciérní severočeské pánve zahrnuje tři samostatné etapy oddělené 

dvěma hiáty. Ukládání nejstaršího starosedelského souvrství začalo ve středním eocénu a 

trvalo do začátku oligocénu. Vznik střezovského souvrství byl podmíněn mohutnou 

sopečnou činností probíhající po větší část oligocénu.  Nejmladší jednotka mostecké 

souvrství patří do svrchního oligocénu až spodního miocénu. V této etapě vznikaly 

všechny litologické typy sedimentů pánevní výplně a jejího okolí. [13] 

Starosedelské souvrství 

Toto souvrství leží v nadloží krystalinika, permokarbonu a svrchní křídy. Je známé 

sedimenty problematického stáří. Do starosedelského souvrství jsou řazeny výskyty 

psamitů, pelitů a také dobře vytříděné pískovce, které mají zvýšené množství živců – 

ložiska kaolinu. [13] 

Střezovské souvrství 

Po hiátu se horniny střezovského souvrství ukládaly na zvětralé sedimenty svrchní 

křídy nebo na krystalinikum. V tomto období opakovaně pronikala na povrch pánve a 

jejího okolí řada bazických vulkanických těles, které se řadí do hlavní neovulkanické fáze. 

Většina neovulkanitů vznikala postupným vršením lávových příkrovů. Komplex těchto 

hornin tvoří nejčastěji pyroklastika, tufy a tufity. [13] 

Mostecké souvrství 

Mostecké souvrství tvoří svrchnoologocenní a veškeré miocenní sedimenty a 

vulkanoklastika SHP o mocnosti i více než 500 metrů. Komplex pánevních depozit je 

tvořen uhelnými slojemi, písčitými a jílovitými sedimenty. 

 Duchcovské vrstvy 

Duchcovské vrstvy jsou sedimenty uložené v podloží uhelné sloje, a které dosahují 

mocnosti od několika až do 140 metrů.  Vyčleňuje se v nich několik komplexů, které se od 

sebe liší petrograficky.  Nejrozsáhlejší komplex zahrnuje vulkanogenní horniny s polohami 

červenavých a hnědých limonitických pískovců. Rozšířeným komplexem je dále jílovitý 

vývoj, ve kterém převládají světle šedé až šedobílé barevně skvrnité kaolinitické jílovce 
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místy s příměsí písku. Posledním méně častým komplexem je pískovcový vývoj, jehož 

sedimenty leží vždy v nadloží předchozích vývojů.[13] 

 Holešické vrstvy – souvrství hnědouhelných slojí 

Holešické vrstvy jsou složitým a pestrým komplexem depozit. V produktivním 

vývoji je představuje hlavní sloj v průměru 20 ÷ 30 metrů mocnosti, s maximem až více 

než 70 metrů. V prostoru lomu Vršany se nacházejí dvě odlišné oblasti, kde se mohutná 

uhelná sloj směrem k Z štěpí až na čtyři samostatné uhelné sloje, které jsou od sebe 

oddělené písčitými sedimenty místy doprovázené výskytem uhelnatých jílovitých hornin 

s vyšším obsahem popela. 

Uhelné ložisko 

Uhelná sloj je na většině území západní části pánve rozštěpená. Jednotná sloj se 

vyskytuje při západním okraji pánve v prunéřovském výběžku a východním směrem ke 

Komořanům v oblasti slatinicko – komořanské.  V oblasti rozštěpené uhelné sloje byla 

uhlotvorba rušena přínosem materiálu z oblasti „žatecké delty“. Svrchní sloj bývá mocná 

okolo 5 metrů, hlavní sloj dosahuje mocnosti od 16 do 24 metrů, spodní sloj má 

proměnlivou mocnost kolem 4 – 5 metrů. Místy bývá vyvinuta ještě podložní sloj, která je 

velmi proměnlivá jak do mocnosti, tak i kvality. V lomu Vršany dosáhla mocnosti 3 – 4 

metrů a byla těžena. 

Libkovické vrstvy 

Tyto vrstvy dokládají zánik uhlotvorby na území SHP. Patří mezi nejmladší 

zachované vrstvy sedimentů mosteckého souvrství. Tento horizont v lomu Vršany 

dosahuje mocnosti 20 ÷ 30 metrů. Jedná se zejména o jíly a jílovce, které bývají ve svrchní 

části zvětralé a zbarvené do žluté až hnědočervené barvy. V těchto vrstvách se také místy 

vyskytují pevné polohy karbonátů. [13] 

Kvartér 

Sedimenty kvartéru jsou zastoupeny především eolitickými sedimenty jakou jsou 

spraše, sprašové hlíny nebo písčito-jílovitými sedimenty s příměsí štěrku. 
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1.2.2 Hydrogeologická charakteristika zájmové oblasti 

Těžba hnědého uhlí a její důsledky přeměnili SHP v nejvíce devastovanou krajinu 

celé ČR. V době před zahájením těžby se v této pánvi nevyskytovala významná tělesa 

kolektorských hornin. Výjimku tvořila pouze území s větším množstvím psamitických 

sedimentů. Jednalo se především o území žatecké a bílinské delty. Tyto sedimenty jsou 

v hornictví označovány jako kuřavky.[13] 

Původní přírodní proudění a vlastnosti podzemních vod SHP byly narušeny až 

zásadně změněny exploatací uhlí a jejími důsledky v rozsáhlých územních jednotlivých 

částích pánve různým způsobem. [13] 

Vlastní posuzované území můžeme z hlediska morfologie povrchu rozdělit na dvě 

části. Západní část je tvořena původním, poměrně plochým terénem mírně se svažujícím 

od severu k jihu. Zde jsou také umístěny všechny komunikace a produktovody. Východní 

část je tvořena rekultivovanými svahy převýšené vnitřní výsypky Slatinice, která vyplňuje 

zbytkovou jámu povrchového lomu Slatinice a překrývá jeho skrývkové svahy. Svažitost 

terénu výsypky je v této části generelně od východu na západ. Terén výsypky je však 

zvlněný a vytváří řadu různě velkých depresí. V některých se podle stupně propustnosti 

zemin vytvářejí trvalé či dočasné vodní akumulace nebo mokřady. [14] 

Na lomu Vršany se projevují jako hydrogeologický kolektor svrchní meziložní 

písky, které se taktéž vyskytují v předpolí lomu Vršany – Jan Šverma. Území Slatinice 

netvoří samostatný hydrogeologický celek, ale je jen okrajovou částí DP Jan Šverma. 

Uhelná sloj v bývalém lomu Slatinice byla soudržná, ale horizontálně propustná. Z tohoto 

důvodu nelze vyloučit možnost průsaku podzemní vody do výsypky nebo jejího podloží.  

Rozvoj povrchových lomů podstatně změnil odtokové poměry celého území. 

Přeložka Lučního potoka zachycuje vodu z poměrně malého podpovodí jihozápadních 

svahů Čepirožské výsypky a části Hořanského koridoru. Větší část srážkových vod, 

spadlých na území lomu Vršany, odtéká do zbytkové jámy lomu Vršany, odkud je jako 

důlní voda čerpána a po úpravě odváděna do Slatinického potoka.[13] 
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Postup báňské činnosti se projevuje ve změnách hydrologických charakteristik ve 

všech zvodněných kolektorech, které přijdou do styku s těžbou. Pomocí čerpacích 

odvodňovacích vrtů je snižována napjatá hladina vody v podložních píscích pod úroveň 

dna lomu Vršany. Postupně je prováděno odvodnění v kolektorech spodních a svrchních 

meziložních písků a v uhelných slojích. Kromě podložních písků jsou všechny kolektory 

postupně odtěžovány lomem, přestávají existovat a budou nahrazeny vnitřní výsypkou.[13] 

1.2.3 Charakteristika těženého ložiska 

Tuto lokalitu, ležící na jížním okraji SHP, tvoří dnes již dva propojené uhelné 

lomy. Těžba probíhá uvnitř schválených dobývacích prostorů Holešice a Vršany. Z 

geologického hlediska patří k nejsložitějším pánevním lokalitám. Hlavní příčinou složitého 

a komplikovaného vývoje je proměnlivá pánevní sedimentace na poměrně malé ploše. 

Slojové souvrství nebylo tektonicky postiženo, což znamená, že uhelná sloj jen 

mírně zapadá ve směru severním a východním. To má příznivý vliv na otvírku lomu a 

samotné nasazení rýpadel jak na skrývkových, tak na uhelných řezech. Uhelná sloj byla 

v typickém třílávkovém vývoji vyvinuta na severu a na východě území. Zde byla 

v minulosti těžena lomem Bohumil Šmeral. Zbytek hlavní sloje je zachován částečně 

v energetickém koridoru Bylany – Hořany – Komořany. Na linii obcí Nové Sedlo, 

Holešice až k Čepirohům se postupně odděluje svrchní lávka a o několik set metrů dále 

k JZ dochází k odštěpení spodních lávek, které se postupně od sebe vzdalují, takže je lze 

stále obtížněji korelovat. Průměrná mocnost první sloje je 6,5 metrů, druhé, hlavní sloje  

15 – 20 metrů, třetí sloje 6,5 metrů a čtvrté sloje 3,5 metrů. [13]  

Proplástky ve sloji tvoří písčito – jílovité sedimenty „žatecké delty“. Jsou to 

převážně písky, pískovce, jílovce s proměnlivým obsahem písčito – prachovité složky. 

Mocnost těchto mezislojových poloh je proměnlivá od 0 na linii štěpení do cca 70 metrů na 

JZ. Vyskytují se v nich také polohy hornin zpevněné karbonáty. Objevují se zde i 

křemence a prachovité karbonáty o mocnosti až dvou metrů. 

Nadloží uhelné sloje je tvořeno v průměru 90 metrů mocným komplexem a je 

vyvinuto na kontaktu lomů a v severní části energetického koridoru, leží pouze místy slabě 

písčité jíly a jílovce. 
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Lom Jan Šverma dobýval uhelnou sloj jižně od Ervěnic a Komořan. Postupuje 

jižním směrem proti postupu lomu Vršany. Lom Jan Šverma se rozvinul západním 

postupem z lomu Robert II a lom Vršany byl otevřen v období nedostatku energetických 

surovin koncem 70. let minulého století v jižní části původního DP Holešice. Postupuje 

severním směrem proti lomu Jan Šverma. Postupem těžby se lom Vršany v následujících 

letech přiblíží východním směrem k DP Slatinice.  

 

Obrázek č. 1: Zájmová oblast dotčeného území (zdroj: www.mapy.cz) 

1.3 Technologické vybavení lomu 

Lom Vršany byl v minulosti projektován na využití nejmodernější technologie. 

Jedná se o technologie řady TC2 pro těžbu nadložních zemin a řady TC1 pro těžbu uhlí. 

Pro pokračování hornické činnosti v DP Slatinice a uvolnění prostoru pro přeložku 

inženýrských sítí je plánováno využití této technologie: 

 kolesové rypadlo K 800B, 2x kolesové rypadlo KU 800, 2x KU 300S 

 2x pásový zakladač ZP 6600, pásový vůz zakládací PVZ 2500 

 kolejový zakladač ZD 2100, ZD 1800 
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Kolesové rypadlo K 800B 

Je rypadlem střední velikosti zařazeným do TC 1 s bezkomorovým kolesem, které 

je poháněné pastorkem přes ozubený věnec a dvourychlostní převodovou skříní s 

elektromotorem. Rypadlo bylo v letech 1965 ÷1966 intenzifikováno na výkon 2400 m3.h-1.  

Rypadlo je určeno k těžbě skrývky ve spojení s kolejovou normálně rozchodnou dopravou 

1435 mm a skrývkovými vozy LH 40 m3, nebo s pásovou dopravou o šířce 1200 mm.[4] 

Podvozek je tvořen třemi páry housenicových dvojčat. Dva páry jsou říditelné, 

jeden je pevný. Pohon těchto housenic je realizován stejnosměrnými motory. Na takto 

vytvořeném nosném trojúhelníku sedí spodní stavba nesoucí otočnou dráhu. Ze spodní 

stavby ústí nakládací výložník s možností otáčení ±75°.  

Otočný svršek je usazen na kruhové otočné dráze, po níž pojíždí kladkami 

uloženými ve vahadlovém systému. Rovnováha momentů je zajišťována pohybem 

protizávaží po vyvažovacím výložníku. Kolesový výložník je příhradové konstrukce 

zavěšený na jednom konci na zdvihových lanech a druhý konec je uložen čepem na spodní 

stavbě rýpadla.[7] Parametry rypadla viz tabulka č. 1. 

 

Tabulka č. 1: Hlavní technické údaje K 800B [4] 

Parametr Hodnota Jednotka 

průměr kolesa 8,3 m 

délka výsunu 10,97 m 

obsah korečku 800 l 

počet korečků 10 ks 

teoretická výkonnost 2400 m3sz.h-1 

měrná rypná síla 125 kN.m-1 

rychlost pojezdu 0 ÷ 6 m.min-1 

maximální dovolený sklon 1:30 ÷ 1:40 1:x 

přívodní napětí 6 kV 

provozní hmotnost 1 315 t 

měrný tlak na podložku 0,107 Mpa 
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Obrázek č. 2: Kolesové rypadlo K800B /K54 (Bc. Ladislav Gažík) 

 

Pásový zakladač ZP 6600 a kolejový zakladač ZD 1800/2100 

Zakladače budou zakládat nadložní zeminy od KU 800 a K 800B. U pásových 

zakladačů bude využita DPD o š. 1800 mm, u kolejových zakladačů kolejová normálně 

rozchodná 1435 mm doprava. Technologie zakládání jak pásových tak kolejových 

zakladačů byla předmětem mé bakalářské práce [3]. Postup kolejového zakladače ZD 2100 

bude řešen v kapitole 2.2.  
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1.4 Slatinická výsypka 

Slatinická výsypka byla založena na podložce o úklonu 3° - 15° na kótě 240 m n. 

m., odkud postupně klesla až na kótu 215 m n. m.  

Výsypka byla zakládaná v následujících etáží [2]: 

 předvýsypka  kóta 195 - 205 m n. m. (PVZ 2500) 

 1. etáž  kóta 212 - 220 m n. m. (LR E2,5) 

 2. etáž  kóta 226 - 235 m n. m  (LR E2,5) 

 3. etáž  kóta 245 - 250 m n. m. (ZP 6600/Z86) 

 4. etáž  kóta 270 - 275 m n. m. (ZP 6600/Z84) 

Nasazení dalšího pásového zakladače (Z 84) vedlo k mimořádně rychlému nárůstu 

objemu zakládaných zemin, které zvýšili sklon výsypky až na 1:10 a vlivem úklonu 

podložky výsypky, hydrogeologickým poměrům, založením nevhodných zemin při špatné 

technologii zakládání došlo v roce 1982 k značnému skluzu v severní části. [2] 

V roce 1983 se výsypka přebudovala a pokračovalo se v zakládání pouze pásovými 

zakladači, které zakládali nadložní zeminy z lomu Vršany. Téhož roku v květnu nastal 

další mohutný skluz, který postihl téměř 80% objemu výsypky. Tímto skluzem se snížil 

generální sklon výsypky na hodnotu 1:15 a výsypka se takto dostala do rovnovážného 

stavu. [2] 

Koncem roku 1984 ukončil lom Slatinice svoji těžební činnost a jeho vnitřní 

výsypka se tak stala vnější výsypkou lomu Vršany. Na výsypce Slatinice, tedy až do 

ukončení procesu zakládání v únoru 1999, zůstal jeden pásový zakladač (Z 88), který zcela 

vyplnil zbytkovou jámu lomu Slatinice až na kótu 285 m n. m.. [2] 

Tyto předešlé události nyní znemožňují přesně určit skladbu zakládaných zemin. 

S určitostí je skladba těchto zemin známa pouze po období po havárii výsypky, tedy 

v letech 1984 – 1999. V současnosti je Slatinická výsypka dočasně rekultivována travní 

výstavbou. 

Zeminy zakládané v prostoru Slatinické výsypky jsou dle v minulosti používaného 

způsobu zakládání a v důsledku výše zmíněných haváriích velmi odlišné, přičemž také 

vykazují velké rozdíly v pevnostních vlastnostech.  
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Z výsledků 11 vrtů

jednotné klasifikace sediment

se jedná o zeminy v minulosti již t

orientační.[2] 

 

Graf č. 1:
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Hornickou činností bude zasažena pouze část Slatinické výsypky s dočasnou 

rekultivací, přičemž plochy trvalé rekultivace zůstanou nedotčeny. Hornická činnost se 

přechodně přiblíží k trvale obydlené čtvrti města Mostu na vzdálenost cca 750 m.  

Před vstupem hlavní těžební technologie lomu Vršany do DP Slatinice je nutno 

přeložit stávající inženýrské sítě energetického, tzv. Hořanského koridoru do nového 

položení a to jak na plošinu, tak i za hranu budoucího 1. skrývkového řezu. 

Samotná stavební připravenost, před samotnou přeložkou energetického koridoru, 

musela být zahájena v roce 2012 rypadlem K 800 / K54 v prostoru Slatinické výsypky pro 

položení nadzemních i podzemních inženýrských sítí do nové trasy. Nová trasa koridoru 

bude částečně za hranou konečného prvního skrývkového řezu, částečně i přímo na pláni 

tohoto nově vybudovaného řezu. Je předpoklad, že báňská příprava území bude probíhat 

cca do roku 2022. Od roku 2023 bude následně zahájena těžba skrývkových řezů a od roku 

2029 těžba uhelných řezů. [10, 14] 

Připravovaná těžební činnost bude realizována ve správním území čtyř obcí a ve 

stejném počtu DP. V případě Malého Března, Strupčic a Vrskmaně bude docházet ke 

vzdalování hornické činnosti od těchto sídel. Naopak v případě města Most bude docházet 

k postupnému přiblížení hornické činnosti nejsvrchnějšími skrývkovými řezy v prostoru 

Slatinické výsypky k jeho okraji. [10] Postup lomu Vršany znázorňuje příloha č. 4. 

Zájmové území těžby lomu Vršany v období let 2012 až 2052 není nijak územně 

omezeno či znepřístupněno. Těžba je realizována v rámci tzv. „Územních ekologických 

limitů těžby hnědého uhlí a energetiky v Severočeské hnědouhelné pánvi", vyhlášených 

usnesením vlády ČR č. 444/91 dne 30. 10. 1991. [10] 

Územní ekologické limity vyhlášené usnesením vlády ČR č. 444/91 ze dne 30. 10. 

1991. jsou definovány takto: 

„Limity ekologické zátěže území jsou hranice v území, za nimiž nesmí být těžbou a 

energetikou přímo narušovány a likvidovány přírodní prvky, tvořící součást územního 

systému ekologické stability krajiny, sídelní struktura a infrastruktura zajišťující život v 

území a dále nejvýše přípustné zátěže základních složek prostředí tzn. půdy, vody a 

ovzduší.“ 
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1.5.1 EIA - dokument posuzující vliv na životní prostředí 

Pro pokračování hornické činnosti do DP Slatinice byl VUAS zpracován Plán 

otvírky, přípravy a dobývání lomu Vršany od roku 2012 se vstupem do DP Slatinice. Tento 

dokument byl předložen pro hodnocení vlivů na životní prostředí (dále jen proces EIA). 

Předmětem procesu EIA byla pouze fáze těžby od roku 2012 do roku 2032. Proces EIA 

proběhl v přímém řízení MŽP ČR.  

Těžební prostor je ve všech směrech územně omezen jednak hranicemi dobývacích 

prostorů, jednak předpolím lomu a plochami, na nichž probíhají rekultivační práce. Postup 

lomu Vršany respektuje závaznou linii těžeb dle Usnesení vlády č. 444/1991 z 31. 10. 

1991. POPD lomu Vršany od roku 2012 se vstupem do DP Slatinice je vypracováván pro 

další postup těžby především v území koridoru inženýrských sítí. [11] 

Nedílnou součástí POPD lomu Vršany od roku 2012 je plán sanací a rekultivací 

území dotčeného těžbou, který navazuje na v současné době probíhající rekultivační 

činnosti. Záměr není v rozporu s platným územním plánem a záměrem nebudou dotčena 

žádná území s jakýmkoliv stupněm ochrany.  

Z hlediska posuzovaných vlivů ve vazbě na zdraví lidí a jednotlivé složky 

životního prostředí lze konstatovat, že mezi nejvýznamnější vlivy z hlediska velikosti a 

významnosti budou patřit zejména: 

 

• Vlivy na akustickou a imisní situaci v zájmovém území 

Ze závěrů rozptylové a akustické studie a následně provedeného hodnocení vlivů 

na veřejné zdraví vyplývá, že postupem těžby dojde na přilehlém okraji města Most k 

postřehnutelné změně akustické situace v noční době. Při dodržení hlukového limitu pro 

noční dobu ani po přiblížení těžby nehrozí pro průměrně citlivou část populace zájmového 

území překročení prahových hodnot nepříznivých účinků hluku z tohoto zdroje. U citlivé 

části populace však nelze vyloučit možnost mírného obtěžujícího a rušivého účinku hluku i 

podlimitní úrovně. 

Při hodnocení imisního vlivu příspěvku záměru se jedná spíše o podíl na 

hodnoceném riziku imisního pozadí, nežli o jeho navýšení, neboť v odhadovaném pozadí 

je již současný imisní příspěvek prašnosti ze stávající těžební činnosti zahrnut. [11] 
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Obrázek č. 3: Měření imisní situace v přilehlé ulici Okrajová, Most (Bc. Ladislav Gažík) 

• Vlivy na krajinu 

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že záměrem POPD lomu Vršany od roku 

2012 se vstupem do DP Slatinice nedochází k výrazné změně stávajícího krajinného rázu, 

tj. dochovaných typických hodnot a rysů krajinného rázu, a záměr je tedy z pohledu 

ochrany krajinného rázu únosný. Celková koncepce následné rekultivace odpovídá 

požadavkům tvorby resp. obnovy předtěžebního charakteru krajiny, nově s posílením její 

ekologické funkce a vyšším zastoupením rozptýlené zeleně. [11] 

• Vlivy na vodní režim 

Rozvoj povrchových lomů podstatně změnil odtokové poměry celého území. 

Přeložka Lučního potoka zachycuje vodu z poměrně malého podpovodí jihozápadních 

svahů Čepirožské výsypky a části Hořanského koridoru. Postup báňské činnosti se 

projevuje ve změnách hydrologických charakteristik ve všech zvodněných kolektorech, 

které přijdou do styku s těžbou. Pomocí čerpacích odvodňovacích vrtů je snižována napjatá 

hladina vody v podložních píscích pod úroveň dna lomu Vršany. Za výrazně kladný vliv 

lze označit navrhovanou sanaci zbytkové jámy hydrickou rekultivací. Vedle nové vodní 

plochy vznikne i řada mokřadů, podporujících návrat života do krajiny. [11] 
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• Vlivy na flóru a faunu 

Celkem bylo pro fázi přípravy a dobývání ložiska posouzeno 44 parametrů, 

přičemž u 34 parametrů jsou očekávány buď žádné, nebo max. mírně negativní dopady. 

Celkově až jako velmi negativní byly hodnoceny dopady na populace ostatních planě 

rostoucích cévnatých rostlin, na přírodní biotopy rostlin, vyjma prioritních biotopů - 

výhradně mokřadní biotopy. Až středně negativní dopady jsou očekávány v případě 

biotopů zvláště chráněných druhů a v případech populací jednotlivých druhů 

obojživelníků. Zásadním zmírňujícím faktorem je, že souběžně s likvidací biotopů budou 

vznikat biotopy nové v rámci sanace a rekultivace těžbou opuštěného území, a to v 

podobné kvalitě a kvantitě jako biotopy odstraňované. [11] 

Záměr byl posouzen ze všech podstatných hledisek, z analýzy předpokládaných 

vlivů záměru vyplývá, že navýšení stávající zátěže dílčích složek lze hodnotit jako nízké.  
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2 Báňské řešení postupu kolejového zakladače ZD 2100 

2.1 Kolejový zakladač ZD 2100 

U kolejových zakladačů jsou dvě modifikace konstrukčního řešení. Podle 

uspořádání hlavních částí jsou kolejové zakladače rozděleny na jednovozové, u nichž je 

nabírací zařízení spolu s vykládacím umístěno v jednom voze a dvouvozové, u nichž tvoří 

nabírací i vykládací zařízení samostatné vozy spojené mostem a pásovým dopravníkem. 

[7] 

Tabulka č. 2: Parametry kolejového zakladače [1] 

Parametr Hodnota Jednotky 

teoretická výkonnost 2100 m3
sz.h

-1 

rychlost pojezdu 3-15 m.min-1 

max. dovolený sklon 1:30-40 1:x 

délka zaklád. výložníku 70 m 

max. výškový dosah 28,3 m 

rozsah otáčení výložníku 120 ° 

délka spojovacího pásu 34 m 

instalovaný výkon 1 200 kW 

provozní hmotnost 1 227 t 

zatížení kola 101,4-103,5 kN 

přívodní napětí 6 kV 

 

V této diplomové práci budu nadále řešit báňský postup kolejového zakladače 

dvouvozového s označením ZD 2100/ Z 73, kde toto označení ZD 2100 vysvětluje, že se 

jedná o zakladač dvouvozový s teoretickou výkonností 2100 m3 sypané zeminy a označení 

Z 73 je zavodním označením. V současnosti se ještě používá označení ZD 1800, jehož 

původní teoretická výkonnost 1800 m3 sypané zeminy byla po zkouškách v provozu 

upravena na 2100 m3 sypané zeminy.  
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Hlavními konstrukčními částmi kolejového zakladače jsou kolejový podvozek 

nabíracího vozu, který je tvořen 40 koly, z toho 16 hnacích, dále podvozek vykládacího 

vozu, který obsahuje kol 80 a z nich 32 hnacích, nabírací vůz tvořený korečkovým 

řetězem, podávacím pasem, strojovny, vrátků zdvihu vodiče, kompresorové stanice, 

elektrické rozvodny. Dalšími částmi je spojovací most s pásovým dopravníkem, který 

slouží ke spojení obou vozů, vykládací vůz s výložníkem a kabelový vůz. Jednotlivé 

konstrukční části spolu s technickými a technologickými údaji jsou podrobně popsány 

v mé bakalářské práci.[3] 

 

Obrázek č. 4: Kolejový zakladač ZD2100 / Z73 (Bc. Ladislav Gažík) 
  

Hlavním znakem kolejového zakladače je způsob přejímky těživa pomocí 

korečkového řetězu. Tento řetěz se skládá ze slabých článků opatřených kluznicemi, které 

jsou připevněné pomocí zápustných šroubů a ze silných článků, na kterých jsou umístěny 

korečky v tzv. článkování.   Pozornost musí být dána napnutí korečkového řetězu, které 

má zásadní vliv na jeho opotřebení. Přílišné napnutí řetězu ničí rychle pouzdra, čepy 

článků a unašeče. Příliš volný řetěz se naopak láme přes kladky a houpá se, čímž opět 

vzrůstá opotřebení v třecích plochách.  
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  Tabulka č. 3: Parametry korečkového řetězu [3] 

parametr hodnota jednotka 

obsah korečku 1200 l 

počet výklopů 25 min -1 

rozteč řetězu 700 mm 

rychlost řetězu 1,16 m . s-1 

článkovaní řetězu čtyřnásobné 0 

průměr čepu řetězu 90 mm 

počet korečků 11 ks 

max. sklon vodiče 42 ° 

               Obrázek č. 5:  Pohled na nabírací kolo s korečky 
       a výsypné koryto (Ladislav Gažík) 

2.1.1 Technologie zakládání kolejového zakladače 

Zakládání kolejovými zakladači je spojeno s kolejovou dopravou. Odtěžené 

zeminy od těžebních rypadel jsou za pomoci vlakových souprav (viz 2.1.2) dopraveny od 

otočného bodu výsypky k zakladači a jsou vyklopeny do koryta zakladače, které snižuje 

časové ztráty při cykličnosti kolejové dopravy.  

Kolejové zakladače zakládají technologií bočního neboli blokového zakládání a 

technologií prstového zakládání. Tyto způsoby zakládání jsou omezeny pohybem stroje na 

kolejovém roštu a velikostí (kapacitou) koryta.[3] 

Zakladač zakládá skrývkové zeminy nebo vedlejší energetické produkty (VEP) jak 

při jízdě vpřed tak při jízdě vzad, což znamená, že můžeme pouze rozlišovat zakládání 

úpadní a dovrchní. Při úpadním zakládání jsou hmoty zakládány pod pracovní pláň stroje a 

prodlužují se jak koleje stroje, tak kolej pro provoz vlakových souprav. Po ukončení 

úpadního zakládání začíná zakládání dovrchní s tím rozdílem, že výše zmíněné koleje se 

v závislosti postupu stroje zkracují. Po ukončení dovrchního zakládání se přeloží provozní 

kolej a začne se zakládat nový prst, který kopíruje předcházející nasypaný prst. 
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           Obrázek č. 6: Technologie sypání zakladačové výsypky na hlavu [8] 
 

2.1.2 Technologie dopravy materiálu: 

Při zakládání skrývkových hmot od rypadla K 800/ K 54 a VEP, které vznikají po 

spalování hnědého uhlí tzv. granulátů pomocí kolejového zakladače ZD 2100/ Z 73 je 

využito kolejové dopravy o rozchodu koleje 1435 mm. Kvůli vyšší využitelnosti 

zakládacích a dobývacích strojů je potřeba budovat kolejové dráhy dvojkolejné, což 

umožňuje rychlejší výměnu prázdných vlakových souprav s plnými. 

U kolejové dopravy se na lomu používají tratě pevné a tratě pohyblivé. Pevné tratě 

jsou budovány mimo výsypkové etáže či dobývací řez a řadí se mezi hlavní dopravní 

celky. Pohyblivé tratě leží na výsypkových etážích nebo skrývkových řezech a podle dané 

situace se zkracují či prodlužují.[6] 
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Doprava skrývkových hmot či VEP se provádí pomocí vlakových souprav, které 

jsou tvořeny dvanácti výklopnými vozy typu LH40 a elektrickou odklizovou lokomotivou 

typu E27.  

Odklizová lokomotiva typu E 27 

Lokomotiva používána pro dopravu skrývkových hmot je určena pro těžký důlní 

provoz od výrobce Škoda Plzeň.  Konstrukce je složená ze tří dílů a na každém z nich jsou 

dvě nápravy pro vynikající pohyblivost a vyrovnávání nápravových tlaků. Lokomotiva je 

vybavena čtyřmi nezávislými brzdami. Disponuje hodinovým výkonem 2520 kW při 

rychlosti 30 km v hodině a tažné síle 258 kN. Maximální rychlost lokomotivy je 65 km/h a 

tažná síla 500 kN.[4] 

 
Obrázek č. 7: Odklizová lokomotiva typu E27(Bc. Ladislav Gažík) 

 
Výklopný vůz typu LH40 

Konstrukce tohoto typu vozu vznikla u firmy Linke – Hofmann werke (LH). Vůz 

se vyklápí pouze na jednu stranu pomocí pneumatického válce se stlačeným vzduchem, 

který je dodáván z lokomotivy. Vozy jsou vzájemně spojeny pevnými spojovacími táhly a 

mají ložný prostor 40 m3.  

 

 



Bc. Ladislav Gažík: Báňské řešení postupu kolejového zakladače  

2013  22 
 

2.2 Báňský postup lomu Vršany a výsypky J. Šverma 

Po ukončení generální opravy dobývacího stroje došlo v roce 2012 k  transportu 

stroje K 800/54 přes stávající Hořanský, energetický koridor na hlavu poslední etáže 

výsypky Slatinice. Před touto dobou došlo k výstavbě nové provozní koleje a obslužného 

hradla na Slatinické výsypce pro následný provoz K 800/K54. 

Po dosažení horizontu 1. řezu bude rypadlo K800/K54 svým postupem vytvářet 

stavební zářez v šířce 100 m a délky cca 2 000 m pro stavbu likvidovaných inženýrských 

sítí Hořanského energetického koridoru. Vytěžený objem bude tvořit cca 7,05 mil. m3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 8: K 800/K 54 při uvolňování prostoru v DP Slatinice (Bc. Ladislav Gažík) 

Východní svah odlehčovacího řezu bude pomocí buldozeru a rýpadla K 800B/K54 

vytvarován do konečného tvaru. Po dokončení zářezu bude rýpadlo přesunuto na kótu 285 

m n. m., kde bude odtěžovat deponii spraší o celkovém objemu cca 1 mil. m3. 

Následně bude těžit opět 1. řez, rozšíří již vytvořený 100 m zářez pro sítě 

z energetického koridoru a dostane se na úroveň konečného horizontu 1. řezu.  

Svým dalším postupem vytvoří zářez po celé délce porubní fronty, kde vytěží 1,2 

mil. m3 zemin a tímto krokem bude umožněn bezpečný přesun sítí Hořanského 

energetického koridoru do prostoru pracovní plošiny 1. řezu, kde již nebude probíhat žádná 

těžba a inženýrské sítě budou bezpečně uloženy.  
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Poté se rýpadlo přesune opětovně na pracovní plošinu 1. řezu skrývky a výškovým 

řezem odtěží zbytek 1. řezu a část 2. řezu o celkové kubatuře cca 11,5 mil. m3 zeminy. 

Množství odtěžených hmot Slatinické výsypky pomocí rypadla K 800/K 54 uvádí 

následující tabulka č. 4.  

Tabulka č. 4: Přehled odtěžených hmot v prostoru Slatinické výsypky 

Místo nasazení Pracovní činnost K 800 vytěžené hmoty (m3 ) 

1. řez skrývky 

vytvoření 100 m zářezu 7 050 000 

úprava závěrných svahů 800 000 

rozšíření 100 m zářezu 1 200 000 

dotěžení řezu 1. řezu 10 700 000 

těžba sprašových zemin 
těžba sprašových zemin 1 000 000 

úprava výjezdu k deponii 75 000 

2. řez skrývky 
uvolnění patu 1. řezu 640 000 

úprava závěrných svahů 80 000 

Celkové množství odtěžených hmot 21 545 000 

 

V roce 2013 pokračují oba kolejové zakladače ZD 1800/59 a ZD 2100/73 na 5. a 6. 

výsypkové etáži zakládáním vedlejších energetických produktů (VEP) a skrývkových 

zemin. Zakladač Z 59 tvaruje dovrchním a úpadním sypáním 6. výsypkovou etáž pro 

budoucí následný proces rekultivace výsypky Šverma a zakladač Z 73 ukončí postup na 5. 

výsypkové etáži do plánovaných konečných hranic v západní části výsypky. [14] 

Ukončení provozu obou kolejových zakladačů provozovaných v součinnosti 

s kolejovou dopravou se předpokládá, jednak s ukončením ukládání VEP do výsypky J. 

Šverma (rok 2015), a s ukončením těžby rypadla K800/54 na 1. řezu lomu Vršany (rok 

2022).[14] 

Provoz zakladače Z 59 je plánován do roku 2015, pouze však jako zálohový stroj 

v době technologických odstávek zakladače Z 73. Kolejový provoz v létech 2012 – 2015 

pro zakládání VEP bude pouze do té doby, než se zprovozní rekonstruovaná překládací 

rampa Vršany, ze které bude možnost přitěžovat VEP na odtahy PD š. 1800 mm na 

výsypku Vršany. [14] 
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Provoz zakladače Z 73, po transportu na 3. a 4. etáž v roce 2014 do východní části 

výsypky J. Šverma, je následně spjat s provozem rýpadla K 800/54 na 1. řezu lomu Vršany 

v oblasti Slatinické výsypky, tj. do roku 2022. Zakladač zakládá obě etáže po celé délce 

výsypky. Etáže se postupně propojují s etážemi výsypky Vršany vytvářené pásovým 

zakladačem.  

Průběh pracovních horizontů jak dobývacího stroje K 800/54 tak stroje zakládacího 

ZD 2100/73 znázorňuje tabulka č. 5. Předpokládané množství zakládaných VEP je cca 

1 500 tis. m3 za rok. [14] 

V letech 2020 – 2023 budou zeminy z prostoru bývalého koridoru těženy a 

dopravovány automobily na výsypku v bývalém otočném bodě J. Šverma. Vytvářenou 

etáží bude zasypáno území bývalých provozních úseků. Sprašové zeminy a ornice, která se 

využije následně pro rekultivaci, budou deponovány na samostatné skládce zúrodnitelných 

zemin. [14] 

Tabulka č. 5: Průběh pracovních horizontů jednotlivých strojů 

dobývací 

stroj 
řez kóta 

rok 

2013 2017 2023 

K 800 

K 54 

1. řez 

skrývkový 
m n.m. 280 – 272 280 – 265 270 – 253 

 

zakládací 

stroj 
etáž kóta 

rok 

2013 2017 2023 

ZD 2100 

Z 73 

1. a 2. etáž 

 J. Šverma 
m n.m. 

243 –  

– 218 

243 – 

– 220  

243 –  

– 190 

 

K zabezpečení plynulého provozu jak kolejového zakladače ZD 2100 tak i 

kolesového rypadla K 800 je nutností znát potřebný počet vlakových souprav, které je 

nutno zasadit do provozu, aby využití rypadla bylo co největší a zmenšila se prostojovost. 
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K níže uvedenému výpočtu potřebného počtu vlakových souprav na dvojkolejné 

trati jsem použil skripta [9,8], vlastního měření v provozu lomu a informací od 

zaměstnanců kolejové dopravy VUAS.  Tento výpočet je proveden pouze pro současnou 

situaci lomu a v průběhu let 2013 – 2022 se bude nepatrně lišit v závislosti na délce trati 

jak na výsypce, tak v dobývacím řezu. 

Výpočet potřebné kapacity vlakové soupravy 

 počet výsypů za minutu 

· · 60
·

1,25 · 10 · 60
· 8,3 ,   

  
 objem výsypu 

 

0,5 · 0,8 0,5 · 0,5 ,   

 
 teoretická výkonnost 

 

· · 60 1,05 · 28,76 · 60 ,  ·  

 
 technická výkonnost 

 

· 1811,88 · 1,1
1,2 , ·  

 
 porubová výkonnost  

 

·  

1660,89 · 0,8 ,  ·  

 
 výpočet objemu LH vozu 

, ,   

 

 

 

vo …  rychlost otáčení kolesa  
(0,81 ÷ 1,62) [ m.s-1] 

z … počet korečků 
D … průměr kolesa [m] 

Vk … vodní objem korečku [m3] 
Vm … objem mezikruží [m3] 

 

kp … koeficient plnění korečků (0,9 ÷ 0,12) 

kn … koeficient nakypření (1,3 ÷ 1,6) 
 

ko …  koeficient výkonnosti v bloku (0,6 ÷ 0,9) 

 

kn … koeficient nakypření  
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 doba plnění vlakové soupravy 

60 · ·
   

60 · 12 · 30,78
1328,71 ,   

 

 vlakové krytí 
- což je počet vlakových souprav pro optimální využití dobývacího stroje 

·
1328,71

12 · 30,78 ,   ů ·  

 

 výpočet doby cyklu jedné jízdní soupravy 

ř ř´ 60 · ř 60 · 2,4
15 9,6  

ý ý ´ 60 · ý 60 · 3,3
15 13,2  

´ 60 · 60 · 6,87
20 20,61  

ř ý ř´ ´ ý ´  

16,7 9,6 20,61 13,2 5 9,6 2,5 20,61 13,2 15 

126,02  

Tř … doba jízdy po pohyblivých kolejích v řezu 
Th … doba jízdy po pevných kolejích  
Tvýs … doba jízdy po pohyblivých kolejích na výsypce 
Tvykl …doba vyklápění soupravy – měřeno v provozu dle průměrných hodnot = 5 min  
Tm … doba manipulační – získáno od pracovníků z kolejové dopravy = 2,5 min 
Tpr … doba prostorovosti – získáno od pracovníků z kolejové dopravy = 15 min 
vpohybl rychlost vlaku po pohyblivých kolejích - získáno od pracovníků z kolejové dopravy 
vpev … rychlost vlaku po pevných kolejích - získáno od pracovníků z kolejové dopravy 

 

 počet potřebných vlakových souprav 

 ·
60

3,59 · 126,02
60 7,54   

nv … počet vozů ve vlakové soupravě 
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2.2.1  Báňský postup ZD 2100 v letech 2013 – 2015 

V těchto letech zakladač pokračuje v zakládání úpadní etáže na 3. koleji jižním 

směrem na kótě 260 m n. m., kde ke konci dubna 2013 přetransportuje cca 400 metrů zpět 

a začne zakládat nový prst směrem k připravované transportní trase. Po provedení 

transportu v délce cca 1850 metrů začne zakládat dovrchně směrem k otočnému bodu na 2. 

koleji. Pak začne zakládat úpadně další prst západním směrem. Postupu kolejového 

zakladače je řešen v příloze č. 1. 

V tomto období budou navíc v provozu v rámci zakládání nadložních zemin od 

K 800/K54 lopatové rypadlo E7/R152 a stejný typ zakladače, a to ZD 1800/Z59, pouze 

však jako stroj zálohový v době technologických odstávek zakladače Z 73. Provoz 

zakladače Z 59 je plánován do roku 2015. 

Dle modelového výpočtu útvaru báňské činnosti VUAS je plánováno v tomto 

období založit 6 600 0000 m3 nadložních zemin, z toho pro zakladač ZD 2100/Z73 je 

plánováno založit 3 600 000 m3. V těchto letech se navíc ještě počítá se zakládáním výše 

zmíněných VEP. 

Jak znázorňuje příloha č. 1, bude v tomto období nutno provést transport stroje ze 

stávající etáže na etáž nižší. Při tomto transportu bude nutné dodržet parametry stroje a za 

přítomnosti pomocné mechanizace upravit transportní trasu tak, aby vyhovovala těmto 

parametrům, a to převážně stoupání tratě při transportu 1:30, příčné naklonění stroje 1:30 a 

minimální poloměr vnitřní koleje 150 metrů. 

Dle mapové přílohy č. 1 je maximální výška výsypkové etáže plánována na 20 m, 

což vyhovuje platnému technologickému postupu: ZD 1800 a ZD 2100 – provoz a údržba. 

V místech, kde nebudou dostačující dosahované parametry stroje, zejména při zpětném 

zásypu, navrhuji nasadit pomocnou mechanizaci na dorovnání zásypu. 

Minimální šířka pracovní plošiny zakladače ZD 2100 je proměnná. Závisí na výšce 

etáže a geomechanických vlastnostech zakládaných zemin, tj. na stabilitě výsypkové etáže 

a je stanovena výpočtem: 
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š z a b c   

a · h · cotgα  

c K 1
3 · h š · cotgα 

 

Parametry výsypkových etáží znázorněné v tabulce č. 6 byly stanoveny z POPD 

[14]. Uvedené šířky pracovních plošin jsou platné pouze, jsou – li v souladu se stanovenou 

regresní rovnicí (d 0,607 · v , · 1,5), při únosné podložce. [14] 

Tabulka č. 6: Parametry výsypkových etáží 

Výsypná etáž číslo 
max. povolená 

výška etáže [m] 

min. odstupek mezi 

vrstvami [m] 

min. šířka pracovní 

plošiny [m] 

1,2 25 (15+10) 5 67,2 

3,4,5,6 20 (10+10) 5 62,2 

 

Dle výpočtu v kapitole 2.2 je nutno zasadit do provozu dle zprůměrovaných hodnot 

8 vlakových souprav. Jelikož se v letech 2013 – 2015 bude průběžně měnit délka tratě na 

výsypce i v řezu doporučuji tuto hodnotu přizpůsobit dle aktuální provozní situace. 

Ze získaných průměrných hodnot z úseku ekonomického ředitele za minulá léta 

jsem vypočetl celkové náklady zakladače na toto období, které znázorňuje tabulka č. 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

šn … minimální šířka pracovní plošiny 
an … zabezpečení dopravní linky 
bn …  šířka průjezdního profilu dopravní linky (6m) 
cn … šířka pro pojezd pomocné mechanizace 
zn … šířka průjezdního profilu zakladače (35 m) 
n …  index etáže 
hn… výška etáže 
α … úhel předpokl. samovolného nesvahování (45°) 
K … šířka pracovní cesty (6m)  
hnš … šířka následující etáže 
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Tabulka č. 7: Náklady na provoz zakladače v letech 2013 -2015 

druh nákladu náklad v tis. Kč 

materiál 390 

energie 10617 

opravy, údržby stroje 96 

přeprava osob, materiálu 1128 

zemní práce 14907 

služby uvnitř skupiny, nájemné 45 

mzdy, zákonné sociální pojištění a náklady 22986 

ostatní provozní náklady 315 

odpisy interního materiálu 3735 

aktivace materiálu -198 

agregáty 33 

cykly – rozúčtování 14697 

zakázky oprav 19302 

Celkem 88053 

  

Při směrování VEP k zakladači ZD 2100/Z73 bude nutno tyto hmoty zakládat 

směsným zakládáním VEP a skrývkových zemin do obou vrstev zakládaní, tak aby 

nedocházelo ke zvyšování prašnosti na výsypce.  

2.2.2 Báňský postup ZD 2100 v letech 2016 – 2018 

V tomto období zakladač pokračuje v zakládání úpadní etáže západním směrem až 

za polovinu transportní trasy na staničení cca 700. Následně pokračuje v zakládání 

zpětným zásypem dovrchní etáž od kóty 260 m n. m. směrem k otočnému bodu až 

k přejezdu. Potom začne úpadně zakládat nový prst, který je v prostoru z jihu ohraničený 

výsypkovým tělesem vysypaným zakladačem ZP6600/93.  

Postup zakladače v tomto období vykresluje příloha č. 2.  V těchto letech bude 

kromě zakladače Z 73 v provozu už jen lopatové rypadlo R 152. Kolejový zakladač Z 59 

bude předmětem likvidace. 
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Celkový objem založených hmot prostřednictvím kolejové dopravy od rypadla 

K 800/K54 v tomto období je dle modelového výpočtu 5 700 000 m3. Prostřednictvím 

kolejového zakladače Z 73 je dle tohoto modelu plánováno založit 4 500 000 m3. V tomto 

období se již nepočítá se zakládáním VEP. 

V této časové etapě je plánovaná likvidace zakladače Z 59. Není rozhodnuto, jak 

tato likvidace bude probíhat. Proto navrhuji využít z tohoto zakladače typově stejné strojní 

a elektro součásti, které jsou vhodné k použití na zakladači Z 73. Tyto součásti uvádí 

následující tabulka č. 8. Pro skladování těchto dílů navrhuji zřídit oplocené místo 

v blízkosti zakladače Z 73, např. u obslužného hradla, čímž by se eliminovalo riziko 

krádeže a zároveň snížila vzdálenost v případě dopravy náhradních dílů. Mimo součásti 

uvedené v tabulce č. 8 je možno využít i jiných dílů, které by vyhovovali k použití na 

zakladači Z 73, tyto součásti uvádí příloha č. 8. 

Tabulka č. 8: Hlavní použitelné strojní a elektro díly 

zdroj dílů strojní součást elektropohony 

koreč. řetěz PS s oběh. mazáním, korečk. řetěz asynchronní motor 320 kW, 730 min-1 

zdvih vodiče převodová skříň pro vrátek motor vrátku vodiče 28 kW, 955 min-1 

pas č. 1 převodová skříň - typizace MTS motor 30 kW, 730 min-1, F 250 M08 

pas č. 2 2x převodová skříň 2x  motor110 kW, 980 min-1, AG 1064 - 6 

pas č. 3 převodová skříň - typizace MTS motor 30 kW, 730 min-1, F 250 M08 

pas č. 4 2x převodová skříň 2x motor160 kW, 990 min-1, AG 1164 - 6 

otoč PS s dvojitým šnekovým převodem motor  22 kW, 730 min-1, SMR 225 – M8 

výložník převodová skříň pro zdvih motor 22 kW, 730 min-1, SMR 225 -M8 

pojezd 12x převodová skříň pro pojezd 12x DC motor; M4 842 – 4,  3 ÷ 18 kV 

Další elektrosoučásti 

elektro 

rozvodna 

transformátor 1000 kVA – pro hlavní pohon a vedení 3 x 500V 

transformátor 100 kVA – pro osvětlení a výtápění stroje 

transformátor 20 kVA – pro ovládací napětí 3 x 500V/ 230V 

transformátor 4 kVA – pro nabíjecí zařízení nouzového osvětlení 
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Parametry výsypkových etáží tj. povolené výšky etáží a šířky pracovních plošin 

v těchto letech jsou totožné s předchozím obdobím. Tyto parametry jsou uvedené v tabulce 

č. 6. Celkové náklady na provoz zakladače Z 73 uvedené v kapitole 2.2.1, v tabulce č. 7 by 

měli dosahovat přibližné výši 88 053 tis. Kč, pokud nenastanou nenadálé výdaje např. při 

větší poruše stroje.  

V letech 2016 – 2018 se již nepočítá se zakládáním VEP, což znamená, že se zvýší 

průjezdní kapacita kolejových tratí, která určuje kolik souprav může projet příslušným 

úsekem trati.[9] 

Dalším opatřením v tomto období, které je spojeno s likvidací zakladače Z 59, je 

provoz lopatového rypadla E 2,5. Tímto rypadlem se čistí LH vozy, které jsou nalepené od 

těženého materiálu. K rypadlu dosud vedla kolejová trať, která sloužila i pro dopravu 

souprav k zakladači Z 59. Míjení vlakových souprav k rypadlu E 2,5 a k zakladači Z 59 

bylo řízeno prostřednictvím obslužného hradla pro Z 59. Doprava nalepených vozů od 

zakladače Z 73 k rypadlu E 2,5 byla prováděna přes vzdálenější hradlo. Eliminace 

dlouhých dopravních vzdáleností a tím časových prostojů spočívala ve směrování 

nalepených souprav k Z 59. 

Proto navrhuji, aby po likvidaci zakladače Z 59 a příjezdových kolejí bylo toto 

rypadlo transportováno blíže k zakladači Z 73, od jehož obslužného hradla by se vystavila 

provozní kolej k rypadlu E 2,5 obdobně, jak tomu bylo u zakladače Z 59. 

Kolejové rošty, které sloužily pro provoz vlakových souprav i k provozu zakladače 

Z 59 je možno využít k provozu zakladače Z 73. Zejména při úpadním sypání zakladače je 

nutno stále prodlužovat jak kolej provozní, tak koleje pro pojezd stroje. Při nedostatku 

kolejových roštů je nutno tyto pole za zakladačem rabovat a následně předkládat. Využitím 

těchto kolejových roštů by se zmenšil objem práce na přestavby kolejí (rozpojení, 

obracení, výměna pražců, spojení, směrování, podsypání) a zároveň by došlo ke zvýšení 

životnosti jejich životnosti. 
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2.2.3 Báňský postup ZD 2100 v letech 2019 – 2022 

Postup konečné etapy zakladače Z 73 znázorňuje mapová příloha č. 3.  V tomto 

období je na vnitřní výsypce lomu J. Šverma v provozu kromě zmíněného zakladače už jen 

lopatové rypadlo E7 / R152. 

V této etapě zakladač pokračuje v zakládání úpadní etáže na kótě 235 m n. m. 

západním směrem. Následně přetransportuje zpět o vzdálenost cca 300 – 350 metrů a 

začne zakládat dovrchní etáž zpětným zásypem od kóty 243 m n. m. směrem k otočnému 

bodu. Pak začne vysypávat úpadně tak aby byl schopen zakládat zeminy až na dno lomu 

Jan Šverma při kótě 190 m n. m., kde byla dobývací činnost již skončena. Ve spodní části 

lomu bude zakládat úpadně a následně dovrchně tak, aby navázal na boční svah výsypky 

od ZP6600/93. Pak přetransportuje směrem k otočnému bodu a začne zakládat úpadně 

západním směrem tak, aby navazoval a částečně zasypával ponechané výsypkové těleso. 

Plánovaný objem založených hmot dle modelového výpočtu pro toto období je 

v celkové výši 7 600 000 m3. Množství skrývkových hmot založených zakladačem Z 73 je 

vypočteno na 6 000 000 m3. 

Je možno uvažovat, že celkové náklady v tomto období na provoz stroje uvedené 

v tabulce č. 7 se mohou zvyšovat v důsledku možného nárůstu výdajů za energie, zemní 

práce a mzdy zaměstnanců. V tomto období lze taktéž očekávat vyšší náklady na opravu a 

údržbu stroje v souvislosti se stářím stroje, větší opotřebovanosti a počtu plánovaných 

oprav. 

Parametry jako maximální výška výsypkové etáže a šířka pracovní plošiny (viz 

tabulka č. 6) jsou totožné jako v předcházejících etapách. Zbývá určit optimální délku 

výsypné fronty zakladače. 

Při stanovené maximální délky výsypného fronty zakladače se vychází z rychlostí 

vlaku, jeho objemu a výkonnosti dobývacího stroje. U zakladače je možný pouze 

jednokolejný provoz a výsypné koryto má funkci vyrovnávacího zásobníku, přičemž obsah 

koryta by se měl rovnat obsahu jednoho vlaku. Dle níže uvedeného vztahu je možno 

stanovit optimální délku výsypného stupně, aby nedocházelo k prostojům z titulu čekání na 

prázdné soupravy. [9] 
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 Jelikož plánovaná délka výsypného stupně bude v nejvzdálenějším bodě delší cca o 

400 metrů, bude docházet v této době k menší prostorovosti stroje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lv   … délka výsypného stupně (m) 

v1    … rychlost plného vlaku na výsypce 

v2    … rychlost prázdného vlaku na výsypce 

tvykl … čas vyklápění vlakové soupravy 

 n    … počet vozů v soupravě 

QLH … objem vozu 

Qp   … porubová výkonnost dobýv.  stroje 
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3 Technicko – ekonomické zhodnocení 

3.1 Technické zhodnocení  

Opětovná těžba v DP Slatinice, těžba tzv. Slatinické výsypky sebou přináší i 

několik úskalí, mezi něž můžeme zařadit např. přeložky inženýrských sítí nebo nemožnost 

přesného určení roční těžby, jejíž výši ovlivňuje hlučnost rypadla v blízkosti obydlených 

území a náročnější geomechanika těžené hmoty.  

Výše roční těžby bude ovlivněna s již zmíněnou geomechanikou těžených zemin, 

protože se jedná o již jednou těženou hmotu, u které je předpoklad snížení hodnot, kterými 

jsou úhel vnitřního tření a soudržnost materiálu. S tímto se mohou vyskytnout provozní 

problémy například ujíždění svahů nebo zabořování stroje, které se mohou značně 

podepsat na výkonnosti velkostroje. 

Dalším negativním faktorem, který ovlivní budoucí těžbu, je hlučnost rypadla. 

Z akustického hlediska je nutností dodržovat hygienické limity hluku pro noční dobu, které 

činní 40 dB. V průběhu těžebních prací je možnost ověření skutečné akustické situace a na 

základě výsledků provést různá opatření. Proto se v průběhu těžby K 800/ K 54 uvažuje o 

třech variantách provozu: 

 

 6:00 – 22:00  při výši roční těžby 1 800 tis. m3 za rok 

 6:00 – 22:00  při výši roční těžby 2 100 tis. m3 za rok 

 6:00 – 22:00 při výši roční těžby 2 500 tis. m3 za rok 

 

Proto navrhuji, aby přípravné zemní práce vykonávané pomocnou mechanizací 

byly soustředěny mimo noční hodiny tj. od 22:00 hod do 6:00 a pokud možno jejich 

nasazení v nočních hodinách bylo vyloučeno nebo jen minimalizováno.  

Dalším protihlukovým opatřením, které navrhuji, a které by snížilo akustickou 

situaci v ulici Okrajová, Most, je důsledná instalace samočinně zvonících kroužků na LH 

vozech při použití kolejové vlečky. Toto opatření nelze v rámci dopravního řádu a 

bezpečnosti práce vyřadit zcela, ale je zde možnost tyto kroužky instalovat pouze na 

poslední vozy v soupravě, nikoliv na několik vozů v soupravě. 
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Dalším z posledních z návrhů na snížení akustické hladiny v blízké ulici Okrajová, 

Most je ve změně použití návěstí dávaných rypadlem K 800/K54 při nakládce vlaků. 

Změna by spočívala ve změně akustických návěstí, viz tabulka č. 9, za návěsti dávané 

radiostanicí na samostatné frekvenci. Tuto změnu návěstí nevylučují ani Návěstní předpisy 

pro vlečky a důlní dráhy D – D1. 

Tabulka č. 9: Návěsti rypadel dle předpisů D – D1 

Návěst Zvukový signál rypadla 

Vzdálit 1x dlouhý tón 

Přiblížit 2x dlouhý tón 

Stůj 3x krátké tóny 

Souprava naložena 1x dlouhý a 1x krátký tón 

Stůj zastav všemi prostředky 3x krátký tón, několikrát za sebou 

 

Při rozvoji lomu Vršany v DP Holešice, DP Slatinice a DP Vršany budou 1. a 2. 

skrývkový řez ve východních hranicích lomu v přímém kontaktu se stávajícími a po nové 

výstavbě také i budoucími inženýrskými sítěmi energetického tzv. Hořanského koridoru. 

K vybudování nových tras Hořanského koridoru dojde v letech 2019 – 2020. [14] 

Novým koridorem v daných DP povedou následující inženýrské sítě [14]: 

 elektrické vedení 

o dvojité venkovní 110 kV, jednoduché 110kV a 22 kV (ČEZ Distribuce, a.s.) 

o jednoduché 35 kV (CCS a.s.) 

 průmyslový vodovod 

o 2x potrubí PVN DN 1200 (povodí Ohře) 

o potrubí užitkové vody DN 700 (Severočeská vodárenská společnost, a.s.) 

 horkovod Komořany – Most 

o 2x potrubí DN 600 (UE, a.s.) 

o 2x potrubí DN 500 (UE, a.s.) 
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 produktovody 

o etylenovod – potrubí DN 250 (Unipetrol RPA, s.r.o.) 

o frakce C4 – potrubí DN 150 (Unipetrol RPA, s.r.o.) 

o ropovod – 2x potrubí DN 500 (MERO ČR, a.s.) 

o ethylbenzen – potrubí DN 150 (SYNTHOS Kralupy, a.s.) 

o VTL plynovod – potrubí DN 300 (SČP Net, s.r.o.) 

o VTL plynovod – potrubí DN 500 (SČP Net) 

 doprovodné kabely 

o vlastníci – Unipetrol RPA, s.r.o., Čepro, a.s., MERO ČR, a.s., UPC Česká 

republika, a.s., Sloane Par Property trust a.s. 

 
Obrázek č. 9: Hořanský koridor – energetické sítě (Bc. Ladislav Gažík) 

S rozvojem lomu Vršany úzce souvisí i problematika provozních objektů 

v otočném bodě bývalého lomu Jan Šverma na ploše cca 1 500 x 800 m. Tyto objekty jsou 

ve vlastnictví Palivového kombinátu Ústí s. p. (PKÚ) a jejich likvidace je nutná pro další 

postup lomu Vršany již v etapě postupu do hranic Hořanského, energetického 

koridoru.[14]  
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VUAS společně s PKÚ uzavřeli dohodu o likvidaci těchto staveb a zařízení dle 

Horního zákona. Likvidace bude ze strany VUAS řešena finančním odškodněním, úhrada 

se uskuteční v rámci čerpání finanční rezervy na důlní škody v jednotlivých létech – viz 

kapitola 3.2. Samotná likvidace objektů proběhla a nadále bude probíhat celkem v pěti 

časových etapách, přičemž etapy I až III jsou již ukončeny. 

IV. demolice objektů – proběhne v roce 2014 

-  objekty hradla Š 4 a trafostanice 

V. demolice objektů – proběhne v roce 2020 

- Objekty hradla Š 1, Š 2, Š 3, hlavní čerpací stanice, sklad trhavin, 

trafostanice a měnírna, garáže a hala LOKO – DEPO 

Všechna zařízení v otočném bodě bude možné likvidovat bez náhrady, neboť pro 

provoz lomu Vršany budou nadále využívány vlastní kanceláře, sociální zařízení, dílny, 

sklady. 

3.2 Ekonomické zhodnocení 

Při variantě nasazení rypadla K 800 / K54 společně s kolejovou dopravou a 

zakladačem ZD 2100 / Z 73 vychází měrný roční náklad na m3 = 36,03,- Kč a průměrné 

roční provozní náklady se pohybují dle objemu roční těžby v závislosti na výkonnosti 

stroje (viz tabulka č. 10), která je ovlivněna již zmíněnou provozní dobou za den.  

Tabulka č. 10: Provozní náklady rypadla K 800 ve spojitosti se zakladačem ZD 2100 

Provoz stroje 
---- 

provoz koleje 

Průměrné roční provozní náklady 

měrný roční 
náklad na m3  

roční těžba 
1800 tis m3 

/tis./ 

roční těžba 
2100 tis m3  

/tis./ 

roční těžba 
2500 tis m3 

/tis./ 

K 800/ K 54 10,75 Kč 19 350 Kč 22 575 Kč 26 875 Kč 

kolej K 54 7,37 Kč 13 266 Kč 15 477 Kč 18 425 Kč 

kolej Z 73 6,41 Kč 11 538 Kč 13 461 Kč 16 025 Kč 

ZD 2100/ Z 73 11,50 Kč 20 700 Kč 24 150 Kč 28 750 Kč 

CELKEM 36, 03 Kč  64 854 Kč 75 663 Kč 90 075 Kč 
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Rozvoj lomu Vršany ve schváleném DP Vršany, Holešice a Slatinice vyžaduje 

zajištění přeložek zařízení situovaných v tzv. Hořanském koridoru. Provedení těchto 

přeložek musí být provedeno v předstihu, aby byla zajištěna plynulost provozu všech 

inženýrských sítí.[14] 

S ohledem na mimořádný rozsah prací a činností spojených, je navrženo, že 

příprava a realizace přeložek proběhne v letech 2013 – 2025. Předpokládané náklady jsou 

vyčísleny na 1.535,385 mil. Kč. Výše předpokládaných nákladů spojených s přípravou a 

realizací řešení je zřejmá z tabulky č. 11, kde je znázorněn roční informativní přehled.[14] 

Tabulka č. 11: Harmonogram předpokládaného čerpání důlních škod (v tis. Kč) 

Hořanský 

koridor 

roky 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

čerpání  1 400 96 205 77 200 102 608 204 972 427 092 259 568 

Hořanský 

koridor 

roky  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Celkem 

čerpání 41 400 157 900 73 040 30 200 28 200 25 200 1535385 

 

 S ohledem na výši předpokládaných nákladů se v dostatečném předstihu vytváří 

finanční rezerva. Tato rezerva je vytvářená dle § 37a zák. 44/1988 Sb., je nákladem na 

dosažení, zajištění a udržení příjmů. Tvorba rezervy byla zahájena v roce 2002 a je dále 

rozložena v horizontu budoucích let.  

 Výše finanční rezervy, vytvářená v každém roce tj. výše ročního podílu tvorby 

vytvářené rezervy, je stanovena v závislosti na skutečné roční hrubé těžbě a stanoveném 

měrném nákladu na 1 tunu – tj. stanovení finančního zatížení vlivem rekultivační činnosti 

na 1 tunu vytěženého uhlí. 

Tvorba rezervy v roce = skutečná těžba x měrný náklad v Kč/t 

 Měrný náklad na tvorbu rezervy na zahlazení důlní činnosti, který je podílem 

souhrnných nákladů na kompletní zahlazení důlní činnosti a vytěžitelných zásob lomu 

Vršany – Šverma, se stanovuje dle níže uvedeného vzorce. 
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Výčet souhrnných nákladů na zahlazení je v příloze č. 6 

Výše potřebné rezervy – tj. celkové náklady na zahlazení … (A) /mil. Kč/ 

Rezerva vytvořená – tj. výše rezervy k danému datu …  (B) /mil. Kč/ 

Rezerva k vytvoření – výše rezervy k vytvoření  …  (C) = A – B  

Vytěžitelné zásoby uhlí – po daném datu   … (D) /mil. t/ 

Měrný náklad – do vyuhlení     … (E) = C : D /mil. Kč/ 

Pro lom Vršany – Šverma byla dle přílohy č. 6 výše potřebné rezervy 4 688,227 

mil Kč a rezerva vytvořená k 31. 12. 2010 činila 2 192,197 mil Kč, dle výpočtového 

vzorce byl stanoven měrný náklad ve výši 8,173 Kč na tunu. 

V prostoru povrchového závodu Jan Šverma je nutné zajistit přípravu a uvolnění 

zásob, likvidaci a odstranění staveb, včetně přilehlých provozních zařízení jak bylo 

popsáno v kapitole 3.1.  

Předpokládané náklady na odškodnění a likvidaci staveb a zařízení jsou dle dohody 

VUAS a PKÚ stanoveny na celkovou částku 66 471 000,- Kč.  Nově zahajované etapy IV. 

a V. se předpokládá v rámci této dohody o odškodnění ve výši 11 369 000,- Kč. 

Předpoklad jejich úhrady odškodněním v rámci čerpání finanční rezervy na důlní škody je 

ve IV. etapě 644 000,- Kč a v V. etapě 10 725 000,- Kč. 

Soupis budov a zařízení, které jsou předmětem likvidace ve smyslu dohody o 

odškodnění, uvádí příloha č. 7.  

 

 

 

 

 



Bc. Ladislav Gažík: Báňské řešení postupu kolejového zakladače  

2013  40 
 

4  Závěr 

Předkládaná diplomová práce řeší báňské postupy kolejového zakladače typu ZD 

2100 na vnitřní výsypce lomu J. Šverma, který bude zakládat skrývkové zeminy od 

kolesového rypadla K 800/K54 v rozmezí let 2013 – 2022, tj. do předpokládaného 

ukončení provozu tohoto zakladače. Součástí této práce je také řešení problematiky 

postupu lomu Vršany do dobývacího prostoru Slatinice, kde bude hornickou činností 

zasažena část Slatinické výsypky s dočasnou rekultivací a zároveň bude nutno přeložit 

inženýrské sítě Hořanského, energetického koridoru.  

V první části této práce jsem se zaměřil na povrchový lom Vršany, kde jsem uvedl 

ve stručnosti historii tohoto lomu a dále jeho geologické a hydrogeologické poměry. 

Podrobněji jsem se zaměřil na postup lomu do již jednou těženého území, Slatinické 

výsypky, kde jsem věnoval svou pozornost technologii zakládání, průzkumu o druhu 

složení zemin této výsypky a nutnosti provedení přeložek energetických sítí. V této části 

jsem také uvedl výčet nejvýznamnějších vlivů z hlediska velikosti a významnosti na 

životní prostředí.  

Hlavním cílem mé diplomové práce byl návrh postupu kolejového zakladače ZD 

2100. V rámci tohoto návrhu jsem uvedl parametry kolejového zakladače ZD 2100 

s uvedením jeho hlavních konstrukčních částí, způsobu technologie zakládání a technologii 

dopravy skrývkových zemin pro určení dalších postupů. V části tohoto návrhu jsem uvedl 

pracovní činnosti K 800/ K54 s vyčíslením objemů odtěžených hmot v prostoru Slatinické 

výsypky, které budou uloženy na vnitřní výsypce lomu J. Šverma pomocí kolejových 

zakladačů a lopatového rypadla. Dále jsem vytvořil přehled pracovních horizontů 

v jednotlivých letech hlavní technologie, tj. kolesové rypadlo K 800/ K54 a kolejový 

zakladač ZD 2100 / Z73. Postup kolejového zakladače Z 73 jsem rozdělil do tří etap, které 

jsou vykresleny v mapových přílohách. V jednotlivých etapách jsem postupně provedl 

výpočet potřebných vlakových souprav, množství založených hmot, šířek pracovních 

plošin, optimální délky výsypné fronty a výpočet nákladů na provoz tohoto zakladače.  
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V první etapě je uvažováno se založením hmot pouze ve výši 3,6 mil m3, protože 

bude v provozu ještě zakladač Z 59. V této etapě bude proveden transport stroje ze 

stávající etáže na etáž nižší, zde jsem zdůraznil dodržení parametrů stroje při transportu. 

V tomto období bude docházet ještě k zakládání VEP, u tohoto jsem poukázal na 

technologii zakládání těchto produktů. V druhé etapě je mimo výše uvedené důležitým 

mezníkem likvidace zakladače Z 59. V tomto případě nebylo rozhodnuto o způsobu 

likvidace, proto jsem navrhl využití jednotlivých dílů a jejich uložení v blízkosti zakladače 

Z 73. V tomto období je plánováno založit již 4,5 mil m3. Dále jsem v tomto období 

navrhl, aby po likvidaci Z 59 byl proveden transport lopatového rypadla E 2,5 k čištění LH 

vozů a byla provedena výstavba provozní koleje od obslužného hradla zakladače Z 73. 

V poslední etapě bylo vypočteno, že pomocí kolejového zakladače Z 73 se založí objem 

hmot ve výši 6 mil m3. V této etapě jsem poukázal na možnost růstu nákladů na provoz 

stroje z důvodu předpokládaných zvyšujících se nákladů na energie, zemní práce, mzdy 

zaměstnanců a v neposlední řadě ve vyšších nákladech na opravu a údržbu stroje 

v souvislosti s jeho stářím a opotřebovanosti dílů. 

V poslední části práce jsem se soustředil na technické a ekonomické zhodnocení. 

V této části jsem se zaměřil na hlučnost rypadla a s tím související nemožnost určení výše 

roční těžby. Zde jsem provedl návrh spočívající ve snížení akustické situace ve změně 

návěstí rypadla, důlní vlečky a v činnosti pomocné mechanizace. Dále jsem pro 

přehlednost uvedl inženýrské sítě, které povedou novým koridorem v daných DP. 

S rozvojem lomu souvisí i likvidace provozních objektů v otočném bodě lomu JŠ, které 

jsem rozdělil do dvou zbývajících etap.  

V ekonomické části jsem mimo již uvedených nákladů na provoz zakladače Z 73, 

vyčíslil roční náklad na založení m3 provozovanou technologií od dobývání po zakládání a 

s tím související průměrný roční náklad. Dále jsem uvedl předpokládané náklady na 

zajištění přeložek HK a harmonogram jejich čerpání. 

 

 

 

 



Bc. Ladislav Gažík: Báňské řešení postupu kolejového zakladače  

2013  42 
 

Seznam použité literatury 

1 BUTKA, M., MORAVEC, H., PURŠL, J.: Návod na obsluhu a údržbu kolejového 

zakladače ZD 1800. Mostecká uhelná a.s. 2005, 131 stran 

2 FULTNER, J.: Posouzení konečných východních svahů lomu Vršany pro POPD 

Vršany. Most: VÚHÚ, a. s., 2009, 68 s. archivní číslo GH – 027/09 

3 GAŽÍK, L.: Technické a technologické porovnání pásových a kolejových 

zakladačů. Bakalářská práce VŠB – TU Ostrava, 2011, 46 stran 

4 HAVRÁNEK, J., HOTOVÝ, A., VRANKA, J.: Stroje a zařízení pro povrchové 

dobývání uhlí. 1. vydání, Praha: SNTL, 1967, 159 stran 

5 Historie lomu Vršany.[online] Most, 2012[cit. 2012-12-27]. Dostupné na WWW: 

<http://ecmost.cz/cd/data/rekultivace/tezba_historie/malolomy.html>. 

6 HOJDAR, J., HELEBRANT, F., GONDEK, H.: Povrchové dobývací stroje I. 

Skripta VŠB – TU Ostrava, 1991, 305 stran, ISBN 80-7078-125-4 

7 KLICPERA, O.,DOLEČEK, V., ROMPORTL, V., HAVELKA, J.: Příručka řidičů 

velkostrojů a kolesových nakladačů. Most, RSVV, 1991 

8 KLIMECKÝ, O. A KOL.: Systémové projektování povrchového dobývání, 2.vyd. 

Ostrava: Technická univerzita Ostrava, 1987. 375 s. ISBN 80-7078-396-6. 

9 KRYL, V. a kol.: Povrchové dobývání ložisek. 1.vyd. Ostrava: VŠB - Technická 

univerzita Ostrava, 1997. 266 s. ISBN 80-7078-396-6. 

10 LORENCOVÁ H. A KOL.: Dokumentace záměru Plán otvírky přípravy a dobývání 

lomu Vršany od roku 2012 se vstupem do DP Slatinice, Most, 2009 

11 LUDVÍK, V.: Posudek dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí, v platném znění - Plán otvírky, přípravy a dobývání lomu Vršany od roku 

2012 se vstupem do DP Slatinice. Ekoteam, 2010, 93 s. 

12 MÁLKOVSKÝ, M. A KOL.: Geologie severočeské hnědouhelné pánve a jejího 

okolí. Nakladatelství Československé akademie věd Praha, Praha 1985, 423 stran 

13 PEŠEK, J. A KOL.: Terciérní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky. Česká 

geologická služba Praha 2010, 438 s., ISBN 978-80-7075-759-8 

14 ÚTVAR BÁŇSKÉ ČINNOSTI A GEOLOGIE.: Plán přípravy, otvírky a dobývání 

lomu Vršany se vstupem do DP Slatinice. Vršanská uhelná a.s., textová část, 115s. 



Bc. Ladislav Gažík: Báňské řešení postupu kolejového zakladače  

2013  43 
 

15 VALÁŠEK V., CHYTKA L.: Velká kronika o hnědém uhlí - Minulost, současnost a 

budoucnost těžby hnědého uhlí v severozápadních Čechách. 1. vyd. Plzeň: 2009,379 s., 

ISBN 978- 80-903893-4-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Ladislav Gažík: Báňské řešení postupu kolejového zakladače  

2013  44 
 

Seznam obrázků 

Obrázek č. 1: Zájmová oblast dotčeného území (zdroj: www.mapy.cz) ................................ 8 

Obrázek č. 2: Kolesové rypadlo K800B /K54 (Bc. Ladislav Gažík) .................................... 10 

Obrázek č. 3: Měření imisní situace v přilehlé ulici Okrajová, Most (Bc. Ladislav Gažík) 15 

Obrázek č. 4: Kolejový zakladač ZD2100 / Z73 (Bc. Ladislav Gažík) ................................ 18 

Obrázek č. 5:  Pohled na nabírací kolo s korečky ............................................................... 19 

Obrázek č. 6: Technologie sypání zakladačové výsypky na hlavu [8] ................................ 20 

Obrázek č. 7: Odklizová lokomotiva typu E27(Bc. Ladislav Gažík) ................................... 21 

Obrázek č. 8: K 800/K 54 při uvolňování prostoru v DP Slatinice (Bc. Ladislav Gažík) ... 22 

Obrázek č. 9: Hořanský koridor – energetické sítě (Bc. Ladislav Gažík) ........................... 36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Ladislav Gažík: Báňské řešení postupu kolejového zakladače  

2013  45 
 

Seznam tabulek 

Tabulka č. 1: Hlavní technické údaje K 800B [4] ................................................................. 9 

Tabulka č. 2: Parametry kolejového zakladače [1] ............................................................. 17 

Tabulka č. 3: Parametry korečkového řetězu [3] ................................................................ 19 

Tabulka č. 4: Přehled odtěžených hmot v prostoru Slatinické výsypky ............................... 23 

Tabulka č. 5: Průběh pracovních horizontů jednotlivých strojů ......................................... 24 

Tabulka č. 6: Parametry výsypkových etáží ......................................................................... 28 

Tabulka č. 7: Náklady na provoz zakladače v letech 2013 -2015 ....................................... 29 

Tabulka č. 8: Hlavní použitelné strojní a elektro díly ......................................................... 30 

Tabulka č. 9: Návěsti rypadel dle předpisů D – D1 ............................................................ 35 

Tabulka č. 10: Provozní náklady rypadla K 800 ve spojitosti se zakladačem ZD 2100 ..... 37 

Tabulka č. 11: Harmonogram předpokládaného čerpání důlních škod (v tis. Kč) ............. 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Ladislav Gažík: Báňské řešení postupu kolejového zakladače  

2013  46 
 

Seznam grafů 

Graf č. 1: Procentuální zastoupení jednotlivých klasifikačních tříd JKS ............................ 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Ladislav Gažík: Báňské řešení postupu kolejového zakladače  

2013  47 
 

Seznam příloh 

Příloha č. 1:  Postup ZD 2100 / Z 73 v roce 2013 – 2015  

- mapová příloha, vytvořil: Ing. Nachlinger V., měřítko 1 : 2000 

Příloha č. 2:  Postup ZD 2100 / Z 73 v roce 2016 – 2018 

- mapová příloha, vytvořil: Ing. Nachlinger V., měřítko 1 : 2000 

Příloha č. 3:  Postup ZD 2100 / Z 73 v roce 2019 – 2022  

- mapová příloha, vytvořil: Ing. Nachlinger V., měřítko 1 : 2000 

Příloha č. 4:  Postup lomu Vršany do DP Slatinice 

- zdroj: http://www.mapy.cz 

Příloha č. 5:  Vazba na zásady územního rozvoje Ústeckého kraje 

- zdroj: http://www.czechcoal.cz/cs/profil/vu/dokumenty/prezentace-www-
06-2012.pdf 

Příloha č. 6:  Celkové náklady na sanaci a rekultivaci zájmové oblasti 

- POPD lomu Vršany se vstupem do DP Slatinice 

Příloha č. 7:  Soupis budov a zařízení předmětné likvidace lomu J. Šverma 

- POPD lomu Vršany se vstupem do DP Slatinice 

Příloha č. 8:  Přehled strojního zařízení kolejového zakladače ZD 1800/Z59 

- normativ zakladače ZD 1800/Z59, MUS a.s., rok 2005 

 

 

 

 


