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Anotace 

Tato diplomová práce je zaměřena na technicko-ekonomické zhodnocení změny 

technologie těžby skrývky na lomu Vršany společnosti Vršanská uhelná a.s. do DP 

Slatinice, kde se nyní skrývka těží kontinuální technologií. První část práce je zaměřena na 

obecné informace o této těžební lokalitě, jsou zde popsány její specifika a možnosti. 

Následující část je věnována báňským postupům na tomto lomu a ve třetí části 

je specifikována diskontinuální technologie, která by mohla stávající technologii 

v podmínkách povrchového dolu nahradit. V poslední části práce je provedena analýza 

technicko-ekonomické údajů a jejich zhodnocení. 

Klíčová slova: diskontinuální technologie, těžba, náklady, operativní leasing, investice 

 

Summary  

Technological changes and economical evaluation of opencast mining in the Vršanská 

Uhelná Company is the main topic of this thesis. Currently the continual mining 

technology is used. General information about this mining locality is presented in the first 

part of this thesis. Specific possibilities are described as well. The next part deals with 

mining methods that are used in this area now. The specific discontinual technology that 

can substitute continual one is described in the third part. The analyze of technological and 

economical aspects of the change is in the conclusion. 

Keywords: discontinual technology, mining, costs, flexible leasing, investment 

  



 

 

 

 

Seznam použitých zkratek 

ČSA Lom Československé armády 

DJŠ Důl Jan Šverma 

DP Dobývací prostor 

DPD Dálková pásová doprava 

GO Generální oprava 

MJ.kg
-1

 Měrná jednotka výhřevnosti 

Mth Motohodina  

PHM Pohonné hmoty 

PVZ Pásový vůz zakládací 

SEK Státní energetická koncepce 

TC Technologický celek 

ZP Pásový zakladač 
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1 Úvod 

Česká republika je díky těžbě ložiska hnědého uhlí v Podkrušnohoří a provozem 

jaderných elektráren jednou z mála zemí v Evropě, která je prakticky soběstačná ve výrobě 

elektrické a tepelné energie. Tato situace však nebude trvat dlouho. Stanovené dobývací 

prostory jsou postupně těžebními organizacemi vyuhlovány, nebo jsou administrativně 

omezeny územním a ekologickým omezením daným usnesením vlády ČR ze dne 

30. října 1991 č. 444, ke zprávě o územních ekologických limitech těžby hnědého uhlí  

a energetiky v Severočeské hnědouhelné pánvi. 

Ke zlomu dojde po roce 2020, kdy bude ukončena těžba uhlí ve stávajících lomech 

Československé armády těžařské skupiny Czech Coal a lomu Jiří společnosti Sokolovské 

uhelné a.s. Význam hnědého uhlí pak prudce poroste. 

Nejperspektivnějším hnědouhelným lomem se do budoucna jeví lom Vršany, který 

není vázán územními limity. Přístup k ekonomicky vytěžitelným zásobám uhlí lze zajistit, 

při těžbách pohybujících se kolem 7 milionů tun ročně, do roku 2052, čímž zůstane lom 

Vršany dalších 40 let významnou složkou energetické bilance státu. Pro zajištění 

bezproblémové těžby uhlí přispívá i bezproblémová těžba nadložních zemin. Proto je nutné 

projekčně zajistit a zrealizovat odtěžení skrývkových řezů při relativně nízkých nákladech. 

Ukazatel nákladovosti a z toho plynoucí ziskovost je jedním z nejdůležitějších ukazatelů 

prosperity těžební organizace. 

Ve své práci jsem se zaměřila na zhodnocení možnosti použití diskontinuální 

technologie při dotěžení zbytkového množství skrývkových hmot přibližně v letech  

2023–2040, tedy při těžbě slatinické oblasti tak, aby nebyl narušen postup rypadel typu 

KU 300, které zajišťují těžbu uhlí z lomu Vršany. 
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2 Charakteristika zájmového území 

Oblast  okolí města Mostu je známa dlouhodobým dobýváním hnědého uhlí, kdy 

v nejbližším okolí města docházelo a dochází povrchovou těžbou k velkým zásahům do 

krajiny, které mají zásadní vliv na životní prostředí samotného města a jeho okolí. Těžba 

uhlí měla vliv na rozvoj města a celého mikroregionu v pozitivním i negativním směru. 

Vybudování nového, moderního průmyslového města a rozvoj infrastruktury celého okresu 

bylo vykoupeno za cenu likvidace rozsáhlého území včetně několika obcí a historické části 

města Mostu. Před rokem 1989 byla uhelná sloj dobývána několika státními podniky, které 

byly součástí koncernového podniku Severočeské hnědouhelné doly. V roce 1993 vznikla 

sloučením bývalých státních podniků Doly a úpravny Komořany, Doly Ležáky a Doly 

Hlubina nová společnost - Mostecká uhelná společnost a.s. Vzhledem k ekonomickým 

nákladům přestala být na některých dobývacích prostorech výroba uhlí efektivní (např. lom 

Most-Kopisty), a proto došlo k jejich postupnému ukončení provozu, stejně jako na již 

vytěžených dobývacích prostorech (lom Obránců míru). Útlum a postupné ukončení 

provozu se nevyhnul ani hlubinným dolům v této oblasti - Dolu Kohinoor a Dolu Centrum 

a také úpravárenskému komplexu - Úpravně uhlí Herkules. Za tuto dobu prošla změnou  

i vlastnická struktura společnosti. Po privatizaci společnosti skupinou Appian Group v roce 

1998 a následnému rozšíření skupiny o energetické komodity došlo v roce 2005  

k přejmenování společnosti Appian Group a.s. na Czech Coal a.s. V roce 2008 došlo 

k rozdělení mateřské společnosti na 3 subjekty – těžební společnosti Litvínovská uhelná 

a.s. a Vršanská uhelná a.s. a servisní organizaci Czech Coal Services a.s. 

Zájmovými oblastmi těžebních společností nyní zůstaly už jen oblast komořanská  

- oblast na úpatí Krušných hor mezi městskými aglomeracemi Chomutov – Jirkov a Most, 

kde je v současné době v provozu lom Československé armády společnosti Litvínovská  

uhelná a.s. a oblast slatinicko-bylanská. Další rozvoj těžby uhlí je značně omezen 

územními limity, které prakticky zastavily postup lomu ČSA na linii Černice, Horní Jiřetín 

a chemický komplex UNIPETROL, a.s. Pokud nebudou územní limity přehodnoceny, 

bude ukončena těžba uhlí na lomu ČSA v roce 2022. Perspektivní oblastí po roce 2020  

se jeví pouze oblast slatinicko-bylanská. [12] 
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2.1 Geografie Slatinicko-bylanské oblasti 

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

přiléhající části bývalých okresů Chomutov a Louny v severočeském regionu. Z  báňsko-

technického hlediska je omezena ze severozápadu a západu konečnými svahy a výsypkami 

lomu Jan Šverma, ze severu až severovýchodu Jezersko-ryzelským hřbetem.  

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

navazuje oblast na neproduktivní území žatecké delty. Demarkace mezi neproduktivní  

a produktivní sérií probíhá zhruba velemyšlevským údolím říčky Chomutovky. Terén ve 

střední části vytváří rozsáhlou plošinu na horizontech + 290 až + 310 m n. m. 

Z hospodářského hlediska je prakticky celé území zemědělsky obhospodařováno, 

protože se zde vyskytují vysoce kvalitní sprašové hlíny v 1. a 2. bonitní třídě. Jedná se 

především o řepařsko-obilnářskou oblast. Z hlediska průmyslového využití se činnost 

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

zásoby hnědého uhlí z lomu Vršany. 

V roce 1986 byl ukončen provoz lomu Slatinice, kde od roku 1958 probíhala těžba uhlí 

povrchovým způsobem a navazovala na otvírky malých lomů Hrabák a Čepirohy 

ve výchozových partiích uhelné sloje. Zbytková jáma Slatinice byla využívána pro 

ukládání skrývkových zemin z lomu Vršany. Postupný útlum v letech 2000–2012 postihl  

i bývalý lom Jan Šverma. [9] 

2.2 Lom Vršany 

Starší lokalitou stávajícího lomu Vršany je lokalita Šverma. Vznik lomu Jan Šverma 

je datován do 10. let dvacátého století, kdy lomová těžba uhlí nahradila několik malých 

hlubinných dolů, které byly provozovány na daném území. 

Lom byl vybaven stejně jako všechny lomy té doby pouze malými lopatovými rypadly 

a přeprava se zajišťovala pomocí kolejové dopravy. Vozy s natěženým uhlím nebo 

skrývkou byly taženy malými párovými lokomotivami. S koncem 2. světové války nastal 

velký rozvoj povrchové těžby uhlí v severočeské hnědouhelné pánvi. I na lomu Jan Šverma 

došlo k rekonstrukci a starší typy rypadel z období 2. světové války byly nahrazeny 

kolesovými rypadly typu K1000, K800, lopatovými rypadly typu E 7 a E 2,5 a zakladači 
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typu Z 2100 a Z 1800. Všechny stroje byly poháněny elektrickou energií. Kolejová 

doprava byla také elektrifikována a z úzkorozchodných kolejí 900 mm se přešlo na 

normální rozchod 1435 mm. Mohly tak být nasazeny daleko výkonnější lokomotivy a větší 

vozy, které dokázaly pokrýt potřebu vyšších výkonů v těžbě uhlí pro nově budované 

tepelné elektrárny. 

Přes dílčí modernizaci těžebních strojů v 80. letech, kdy byla do provozu nasazena 

rypadla typu KU 300 S, zůstal lom Jan Šverma, jako jediný ve hnědouhelném revíru, věrný 

kolejové dopravě. Bylo zde několik důvodů, ale mezi hlavní patřily přepravní vzdálenosti 

z lomu do úpravny uhlí Komořany nebo na vnější výsypku Velebudice. Dnes již lom 

pomalu ukončuje svou dlouholetou činnost. V provozu zůstává pouze rypadlo KU 300 S  

pro těžbu uhlí a 2 zakládací kolejové zakladače (ZD 2100 a ZD 1800) na vnitřní výsypce 

Šverma. [12] 

Mladší lokalitou je lom Vršany. Lom Vršany vznikl jako těžební lokalita pro 

zásobování palivem uhelné elektrárny Počerady. V roce 1977 byly zahájeny přípravné 

práce pro otvírku a exploataci jihovýchodní části DP Holešice samostatným lomem.  

Z dobývacího prostoru Holešice lomu Jan Šverma se vymezilo území - dobývací prostor 

Vršany. Vzhledem k požadované výhřevnosti elektrárny (10,5 – 11,4 MJ.kg
-1

) byla otvírka 

nového lomu navržena a realizovaná v místech výchozu uhelné sloje mezi obcemi Malé 

Březno a Vršany. Postup lomu byl severním směrem. 

V DP Vršany se jednotný vývoj sloje člení do třech menších slojí, což mělo vliv na 

nasazení dobývací a zakládací technologie. Hlavní zajímavostí lomu je možnost 

rozdělování skrývky a uhlí pomocí tzv. výsuvových hlav na výsypkové odtahy do vnitřních 

výsypek Vršany a Jan Šverma, nebo na uhelné linky, a možnost sesypů ze všech těžených 

řezů. Přeprava zemin a uhlí se uskutečňuje pomocí pásové dopravy š. 1800 mm (od dvou 

rypadel KU 800) a pásové dopravy š. 1200 mm (od dvou rypadel KU 300). Uhlí 

je směrováno pomocí pásových linek š. 1200 mm do zásobníku v prostoru povrchového 

závodu Hrabák. Ze zásobníku jsou plněny vlakové soupravy, které zásobují uhlím 

elektrárnu Počerady, případně Úpravnu uhlí Komořany. 

Na lokalitě byla postupně nasazena rypadla KU 800/84 a KU 800/92 a K 800/54, 

zakladače ZP 6600/86, ZP 6600/93 a ZP 6600/88 a rypadla KU 300/85, KU 300/97  

a KU 300/95. V současné době, kdy je ekonomika provozu jedním z  hlavních ukazatelů 
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prosperity společnosti a snížila se i odbytová těžba uhlí, bylo strojní vybavení lokality 

redukováno. Postupně bylo z provozu vyřazeno rypadlo KU 300/95, rypadlo KU 300/97, 

rypadlo KU 800/92, zakladač ZP 6600/88. Pro zakládání zemin na výsypce Šverma  

se využívá zakladač ZP 6600/93, který se zde ponechal po odstavení technologie útlumem 

procházející lokality Šverma. Definitivní propojení obou lokalit ze strany lokality Vršany, 

a to i posledním uhelným řezem, nastalo v polovině roku 2012. Propojení obou vnitřních 

výsypek výsypkovými etážemi by se mělo uskutečnit v letošním roce. [12] 

2.3 Geologie lomu Vršany - J. Šverma - Slatinice 

Dobývací prostory Holešice, Slatinice a Vršany leží v chomutovské části mostecké 

hnědouhelné pánve, jižně od její osní linie. Vývoj ložiska je dán jejich polohou při 

severovýchodním okraji žateckého deltového tělesa. Vodní tok, přinášející z žatecké 

oblasti značné množství anorganického klastického materiálu, se projevil celkovou 

značnou mocností komplexu slojových sedimentů a rozštěpením hlavní uhelné sloje na tři, 

místy i čtyři uhelné lávky oddělené navzájem písčito-jílovitým meziložím. 

Nadložní vrstvu a vrstvy meziloží o mocnosti 70–80 metrů tvoří převážně jílovité  

až jílovito-písčité zeminy, které jsou charakteristické pro jezerní sedimentaci. Horniny 

nadložního souvrství jsou prakticky bez uhelné substance, ve vyuhlených částech území 

s náznaky písčité sedimentace. Většinou jsou to světlešedé jíly až jílovce. Sloj je zde 

vyvinuta v plné mocnosti a činí přibližně 30 metrů. Mocnost meziloží se severním směrem 

snižuje a v prostoru otočného bodu bývalého lomu DJŠ zcela mizí. 

Hlubší podloží terciérního uhelného ložiska je tvořeno metamorfovanými horninami 

krušnohorského krystalinika reprezentovaného převážně muskovitickými až bioliticko-

muskovitickými pararulami a místy až svory. Svrchní partie krystalinika je postižena 

kaolinizací a chloritizací. Vzhledem k tomu, že vrty byly ukončeny ihned po jeho navrtání, 

nelze objektivně určit mocnost zvětralého horizontu. 

Bezprostřední podloží uhelných ložisek tvoří obvykle sedimenty s obsahem 

vulkanogenního materiálu (tufitické jílovce). Pod nimi se místy vyskytují vulkanity 

v různém stupni navětrání. Méně často se v těsném podloží vyskytují svrchnokřídové 

horniny (zelené prachovité jílovce). [11] 
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Kvartér 

Sedimenty kvartéru jsou zastoupeny především eolitickými sedimenty, tj. sprašovými 

hlínami a sprašemi. Jedná se o terasové spraše a sprašové hlíny žlutohnědé barvy, 

würmského stáří. V severní části území je kvartér zastoupen zbytky holešické terasy, 

reprezentované písčitými štěrky, místy až hrubozrnnými písky s valouny ruly, křemene 

a migmatitů vesměs silně zahliněnými. Nejsvrchnější vrstvou je kulturní ornice o mocnosti 

cca 0,5 m. 

2.4 Popis ložiskových těles 

4. uhelná sloj, která se nachází ve východní části dobývacího prostoru Vršany, 

reprezentuje nejstarší uhelnou sedimentaci. Dosahuje bilanční mocnosti 2–6 m, směrem 

k západu pozvolna přechází do nebilančních poloh, až zcela vyhluchne. V bilanční části 

převažují uhelné jílovce, místy lze sledovat i polohy jílovitého uhlí. Směrem k podloží  

je patrný pozvolný přechod k tmavým jílovcům s rozptýlenou uhelnou drtí. 

3. uhelná sloj představuje progresivní rozvoj uhelné sedimentace. Sloj je v celé ploše 

území vyvinuta v průměrné mocnosti cca 6,5 m a je charakteristická svým stabilním 

vývojem. Báze sloje je většinou neostrá, dospodu s pozvolným přechodem přes jílovec 

uhelnatý a jílovec s uhelnou příměsí do spodních písčitých jílů či podložních jílů. Strop 

sloje je naopak většinou ostře vymezen, nejvýše s polohou uhlí jílovitého až jílovce 

uhelnatého. Třetí a druhá uhelná lávka patří k hlavním nosným slojím. 

2. uhelná sloj představuje na ložisku největší část zásob. V území je tato sloj výrazně 

oddělena od 3. sloje spodními meziložními vrstvami. Báze sloje je neostrá a tvoří ji 

pozvolný přechod ze spodních meziložních jílů a písků přes vysokopopelnaté uhelné typy 

až k uhlí. Strop 2. sloje je ostře vymezen stykem s písčitojílovitými sedimenty svrchních 

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

proměnlivé, přičemž bilanční mocnost dosahuje v průměru 15 m. 

1. uhelná sloj je z hlediska vertikálního členění slojových vrstev nejvýše uloženou 

uhelnou sedimentací na ložisku. Představuje nejčlenitější uhelný vývoj s největší 

proměnlivostí mocnosti i kvality. Často přechází do nebilančního vývoje a proto je těžena 

jen v omezeném rozsahu, i když místy její mocnost dosahuje až 7 metrů. Báze sloje  

je neostrá, tvořená pozvolným přechodem z jílovců, písčitých jílovců, přes jílovce 
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s uhelnou příměsí a jílovce uhelnaté. Svrchní část sloje je tvořena uhlím detritickým až 

xyliticko-detritickým, ve střední a severní části území až detriticko-xylitickým. Strop sloje 

je většinou reprezentován ostrým přechodem do svrchních jílovců a písčitých jílovců. 

Průměrná mocnost této sloje je cca 5 m. Významným strukturním znakem této sloje jsou 

značné úklony. [11] 

 

 

Obrázek 1 - Mapa lomu Vršany a DP Slatinice  

Zdroj: [Vršanská uhelná a.s.] 
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3 Báňské postupy lomu Vršany do konečných hranic 

Lom Vršany byl investičně vybaven v době svého vzniku tehdejší nejmodernější 

těžební, dopravní i zakládací technikou. Od zprovoznění strojní technologie uplynulo již 

více než 30 let, ale nadále si zachovává takové parametry, které jsou srovnatelné  

s těžebními stroji na jiných, a to i zahraničních lokalitách. Pochopitelně i zde došlo  

k modernizaci zařízení v rámci generálních oprav, které si vyžádala doba progresivního 

rozvoje elektrotechniky a výpočetní techniky. 

3.1 Stávající technologie na lomu Vršany 

Rozsah těžby a použitá technologie těžby je dána velikostí ložiska nerostných surovin, 

jeho uložením a v neposlední řadě následnou spotřebou. Na počátku druhé poloviny 

20. století došlo k organizačnímu sloučení několika menších lomů působících na jednom 

ložisku, což umožnilo nasazení výkonnější technologie. Postupně byl zahájen přechod  

k velkostrojové kontinuální technologii. Pro kontinuální technologii povrchového 

dobývání hnědého uhlí, tj. relativně nepřetržitý proces odkrývání a dobývání uhlí, je 

typické použití plynule pracujících technologických celků. [12] 

Lom Vršany je vybaven kolesovými rypadly, dálkovou pásovou dopravou  

a příslušnými zakládacími stroji. Skrývku těží rypadlo řady TC 2 s pásovou dopravou 

š. 1800 mm. V uhelném lomu jsou v provozu rypadla řady TC 1 s pásovou dopravou 

š. 1200 mm. 

Na lomu Vršany je v současné době nasazena tato hlavní těžební technologie: 

Skrývka: 

 Odlehčovací řez Slatinice K 800/ K 54 

 1.- 2. skrývkový řez KU 800/ K 84 

Uhlí: 

 1.uhelný řez KU 300/ K 85 

 2.uhelný řez KU 300/ K 107 

Zakládání: 

 Pásový zakladač ZP 6600/ Z 86 

 Pásový vůz zakládací PVZ 2500/ 301 
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3.2 Kolesová rypadla 

3.2.1 Rypadlo K800/K54 

Rypadlo bylo nasazeno do provozu v roce 1967 pro těžbu skrývky na lomu Jan 

Šverma. Od roku 2005 bylo rypadlo využíváno střídavě na odtěžování skrývky  

na 4.–7. skrývkovém řezu v otočném bodě lokality Šverma a na těžbu zúrodnitelných 

zemin na odlehčovacím řezu lokality Vršany. Po GO v roce 2012 a následném transportu 

do prostoru Slatinické výsypky začalo těžit výsypkové hmoty v předstihu před následným 

postupem velkostroje KU 800. 

Velkostroj K54 na lomu Šverma, na lokalitě Vršany i na lokalitě Slatinice pracoval 

a nadále pracuje v součinnosti s kolejovou dopravou. Na zakládací straně je, pro vytěžené 

zeminy, vyčleněn kolejový zakladač ZD 2100/73. Je to stroj zakládající zeminy, které jsou 

dopravovány od rypadla vlakovými soupravami kolejové dopravy š. 1435 mm. Zakladač, 

který byl zprovozněn v roce 1967, zakládá zeminy na výsypce Šverma. Výsypka, a tedy  

i provoz zakladače bude ukončen v roce 2023 spolu s ukončením provozu rypadla 

K 800/54. 

3.2.2 Rypadlo KU 800/K84 

Rypadlo bylo nasazeno do provozu v roce 1981 na 1. skrývkovém řezu lokality 

Vršany. Na 1. skrývkovém řezu, kde těžilo skrývkové zeminy a místně vyvinutou 

1. uhelnou sloj, bylo v provozu až do roku 2000, kdy vedení společnosti rozhodlo o jeho 

odstavení do zálohy na montážním místě. Znovu do provozu bylo začleněno v srpnu 2007 

po GO, a to na 2. skrývkovém řezu lokality Vršany. Od března 2011 (po výměně 

nakládacího výložníku) těží střídavě 1. skrývkový řez a 2. skrývkový řez. Provoz rypadla 

je plánován do roku 2029, kdy bude vyměněno druhým strojem typu KU 800/K92. Toto 

rypadlo dotěží zbylé skrývkové zeminy v roce 2044. [12] 
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Obrázek 2 - Rypadlo KU 800 

Pramen: [vlastní zdroj] 

3.2.3 Rypadlo KU 300/K85, 107 

Rypadlo K85 bylo nasazeno do provozu v roce 1981 na 1. uhelném řezu lokality 

Vršany. Rypadlo těží 2. uhelnou sloj na dálkovou pásovou dopravu š. 1200 mm. Ukončení 

provozu rypadla je plánováno na rok 2014. Nahradí jej rypadlo KU 300/96. 

Rypadlo K107 bylo nasazeno do provozu v roce 1993, jako náhrada za dožívající 

velkostroje K1000 a K300 pro těžbu uhlí na lokalitě Šverma. V roce 2005 nahradilo na 

lokalitě Vršany v těžbě uhlí rypadlo KU300/97. Rypadlo těží 3. uhelnou sloj a částečně 

vyvinutou 4. uhelnou sloj. Druhým uhelným řezem je lokalita Vršany douhlována až na 

podloží. Po GO v roce 2014 bude pokračovat nadále v těžbě na lokalitě Vršany. [9] 

3.3 Zakladače 

3.3.1 ZP 6600/Z86 

Zakladač byl nasazen do provozu společně s rypadlem K84 a dálkovou pásovou 

dopravou š. 1800 mm jako technologický celek TC-2 v roce 1981. V prvních letech, než 

byl uvolněn těžbou prostor pro vnitřní výsypku lomu Vršany, zakládal Z86 na vnějších 

výsypkách Slatinice a Malé Březno. Od roku 1993 je zakladač nasazen na vnitřní výsypce. 

Po GO v roce 2014 bude provozován až do roku 2044, tedy do doby ukončení těžby 

rypadla KU 800 na lomu Vršany. 
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Obrázek 3 - Zakladač Z86 

Pramen: [Vršanská uhelná a.s.] 

3.3.2 PVZ 2500/301 

Pásový vůz je stroj, který je využíván u rypadel KU 300 k překonávání neúčinných 

prostorů na DPD a využívání pro delší dosah při těžbě. V podmínkách Vršanské uhelné a.s. 

je stroj využíváni jako zakladač. Pásový vůz je schopen zakládat dovrchní i úpadní etáž 

z pásového dopravníku š. 1200 mm. Pásový vůz zakládací je v provozu od roku 1981, 

kdy bylo dáno do provozu rypadlo KU 300/85. Pásový vůz zakládací je provozován na 

vnitřní výsypce lomu Vršany a jeho činnost bude ukončena s ukončením lomu Vršany. 

3.4 Dálková pásová doprava 

Rozvoj povrchového dobývání a postup lomů do větších hloubek si vyžádalo 

vhodnější dopravu skrývkových zemin a uhlí. Proto byla postupně na všech lomech 

nasazována dálková pásová doprava. 

První pásové dopravníky v oblasti nynějšího lomu Vršany se používaly na lomu 

Slatinice již v šedesátých letech, a to na odtah vytěženého uhlí z lomu směřující do 

nakládacího zásobníku. Šlo však o poměrně krátké dopravní cesty s šířkou pásu do jednoho 

metru. Většina skrývky se ale nadále transportovala za pomoci kolejové dopravy. 
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Za pouhé půlstoletí ale tento druh přepravy doznal značných změn. Tou nejviditelnější 

je razantní růst šířky samotných pásů, po kterých je materiál přepravován. Ten se dnes 

pohybuje v šířích od 1,2 metru až po 2,0 metru v případě technologických celků řady 2. 

Umožnil to růst výkonu poháněcích stanic, ale také postupné zlepšení technologie výroby 

pásů. 

Používají se gumové pásy s ocelokordovými výztuhami, ale i takzvané gumotextilní 

pásy. Jádro pásu tvoří polyamidové nebo polyesterové vložky, které slouží pro přenos 

tahové síly pásu. Pak následuje horní a dolní gumová krycí vrstva. Tato konstrukce, 

společně s moderními poháněcími stanicemi pak umožňuje pásům rychlost pět metrů 

za sekundu, což je proti počátkům této dopravy dvojnásobek. Tomu odpovídá i celkový 

výkon, který umožňuje dnešním pásům přemístit přes tři tisíce m
3
 materiálu za hodinu 

v případě skrývky, nebo cca dva tisíce tun u těžby uhlí. 

Jako dominantní se dálková pásová doprava začala používat při výstavbě lomu Vršany 

na začátku 80. let. Přinesla při těžbě hned několik výhod. Tou první bylo využití dopravy 

v místech s vyššími sklony, tou další pak obrovskou provozní výhodou tedy možnost 

kontinuální těžby na pás. Ten jel nepřetržitě, zatímco u kolejové dopravy docházelo 

k prodlevám kvůli posunu vozů a nájezdům nových souprav. Záhy tak dálková pásová 

doprava v uhelném lomu Vršany a v převážné míře i v těžbě skrývky zcela vytlačila 

dopravu kolejovou. Zajímavostí je pak rekonstrukce linky z roku 2011 technologického 

celku TC-2 na prvním skrývkovém řezu, která je vybavena frekvenčními měniči. Zatímco 

ostatní pásové dopravníky tak pracují se stabilním výkonem, na dopravnících s měniči lze 

rychlost plynule regulovat v rozmezí od 50 do 100 %. To vede ke snižování spotřeby 

elektrické energie i snížení rizika poškození dopravních pásů. 

Dnes je na lomu Vršany v provozu 15,3 km dálkové pásové dopravy š. 1800 mm 

a 16 poháněcích stanic pro transport skrývkových zemin. Pro dopravu těženého uhlí pak 

19,1 km dálkové pásové dopravy š. 1200 mm a 45 poháněcích stanic. [12] 
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4 Nasazení diskontinuální technologie na skrývkových 

řezech lomu Vršany 

Alternativou ke kontinuální technologii je diskontinuální technologie, která se v České 

republice používá ve velké míře, a to především na menších lomech ostatních užitkových 

surovin, jako jsou kamenolomy, štěrkopískovny, lomy na kaolín, vápenec, apod. nebo jako 

mechanizace pomocná či pro výstavbu silnic a dálnic. 

4.1 Diskontinuální technologie 

Diskontinuální technologii vždy tvoří 3 základní prvky sestavy – nakládací prostředek, 

dopravní prostředek a stroj (prostředek) na uložení odvezeného materiálu. K této základní 

sestavě je nutné doplnit doprovodné stroje na údržbu dopravní trasy a údržbu místa 

nakládky. S ohledem na různorodost nasazení strojů a různý objem odtěžených  

a přepravených hmot se budu dále zabývat pouze velkoobjemovou přepravou, která 

se používá při těžbě skrývky a suroviny v prostředí uhelných dolů. 

Jednoznačnou výhodou diskontinuální technologie je její variabilnost, flexibilita 

a možnost přesouvat kapacity, ať už nakládacích nebo dopravních prostředků podle 

potřeby. Díky variabilnosti je možné těžit materiál z míst nedostupných pro kontinuální 

technologii. Důležitým přínosem je rovněž skutečnost, že výpadek i několika strojů 

neovlivní a případně i úplně nezastaví těžbu a odvoz suroviny. Další výhodou této 

technologie je možnost dopravy velkých kusů horniny, selektivního odtěžování, 

překonávání většího stoupání a rychlého zahájení prací spojených s otvírkou. [3] 

Mezi nevýhody v současnosti používané kolové technologie patří malá přepravní 

výkonnost, vysoké provozní náklady, velká spotřeba PHM a specifický tlak na podložku 

až 0,6 MPa, a z toho plynoucí vysoké nároky na údržbu dopravních cest a dále také menší 

životnost. 

Při návrhu technologie je nutné z důvodu zachování flexibilnosti navrhovat stejnou 

velikost strojů pro všechna těžební místa (řezy). 
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4.2 Stroje diskontinuální technologie 

4.2.1 Nakládací prostředky 

Volba správného nakládacího prostředku je závislá na těžebních podmínkách, druhu 

těženého materiálu a také na povětrnostních podmínkách lomu. 

Nakladače 

Nakladače se používají pouze v kombinaci s velkokapacitním dozerem, který tomuto 

nakladači nahrnuje materiál. Použití nakladače se proto využívá jako pomocná 

mechanizace, např. na lomu Vršany při nakládce rozrušených, těžko rozpojitelných hornin, 

tzv. pevných poloh, které byly rozrušeny nátřasnou střelbou a následně i bouracím 

kladivem. [10] 

Hydraulická rypadla s podkopovým zařízením 

V tomto provedení je stroj vhodný pro těžbu velkokapacitní těžbu nadložních zemin 

i těžko rozpojitelných hornin, a v případě optimalizace nakládání je velmi produktivní. 

 

 

Obrázek 4 - Rypadlo 6018 FS 

Pramen: [Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.] 
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Hydraulické rypadlo s nakládacím zařízením 

Přestože rypná síla tohoto provedení je srovnatelná s podkopovým zařízením, využívá se 

tento stroj na méně únosných materiálech, kde jejich soudržnost neumožňuje umístění rypadla 

na hraně řezu. Ve vhodném prostředí je možné rypadlo nasadit i na velkokapacitní těžbu. 

Rypadla lanová s elektrickým pohonem 

Tato rypadla se vyznačují velkou rypnou silou, ale je omezený jejich pohyb, a tím 

i možnost operativního nasazení díky přivedení vysokého napětí (6 kV) prostřednictvím 

kabelu. V prostředí hnědouhelného lomu jsou využívány staré typy rypadel E 2,5 pro 

pomocné práce, tj. na skládkách, čištění nálepů ve vozech kolejové dopravy a odtěžování 

míst potřebných pro další báňský rozvoj. [10] 

4.2.2 Dopravní prostředky 

Dampry s pevným rámem, dampry kloubové 

Dampry jsou vysoce produktivní dopravní velkoprostorové prostředky o objemu korby až  

267 m
3
. Pro přepravu hmot je využíváno kolových damprů se zadním sypáním. Pohon 

obstarává dieselmotor. V nábojích hnacích kol jsou umístěny planetové převodovky a brzdy. 

Brzdy jsou na všech kolech. Řízení je s posilovačem. Pérování vozidel je umožněno pomocí 

speciálních hydropneumatických tlumičů se snímáním zatížení korby. Korba je provedena jako 

ocelová z protiabrazivních materiálů. Kabina je vybavena klimatizací. Tyto stroje vyžadují 

udržovanou komunikaci a nejsou tak vhodné pro nasazení v neudržovaném terénu.  

 

Obrázek 5 - Dampr s pevným rámem 

Pramen: [Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.] 



Bc. Monika Fojtová: Náhrada technologického celku TC-2 diskontinuální technologií 

 

2013  16 

4.2.3 Doprovodná mechanizace 

Grader - tento stroj je nezbytný pro údržbu cest, jeho nasazení výrazně prodlužuje 

životnost pneumatik, životnost pohonného ústrojí a ovlivňují spotřebu strojů, např. grader 

24M je největší vyráběný grader na světě a je určený speciálně pro nasazení velkých 

damprů. 

Cisterna - je nezbytná pro údržbu cesty v případě zvýšené prašnosti, umožňuje 

zvýšení produktivity a hlavně bezpečnosti práce. Může být v provedení na podvozku 

kloubového dampru, příp. dampru s pevným rámem. 

Kolový dozer - stroj, který díky své mobilnosti může rychle provádět rychlé terénní 

úpravy na cestě a zbývající kapacitu využívá při údržbě nakládacího místa, případně 

úložiště. 

Kolové rypadlo - slouží především k údržbě odvodňovacích příkopů a případnému 

čištění korby damprů. [10] 

4.2.4 Zakládací prostředky 

Zakládání natěžených zemin při velkokapacitní těžbě se provádí výhradně pomocí 

housenicových dozerů. Dozery vytvářejí tzv. autovýsypku. Znamená to, že vysypaná 

zemina z damprů je tvarována dle projektu s možností úpadního i dovrchního úklonu. 

Dozery jsou stroje s cyklickým způsobem práce. Pracovní zařízení tvoří radlice 

zavěšená pomocí vzpěrných ramen a hydromotorů na pásové nosiče. Rozpojování, 

transport a rozprostírání jsou základními pracovními funkcemi dozerů. Jsou závislé na 

trakční síle pojezdu a ta se odvozuje od mohutnosti pohonu a hmotnosti stroje. 

4.3 Zásady navrhování optimální sestavy pro těžbu, přesun 

a uložení zemin 

Při navrhování optimální sestavy strojů pro těžbu, přesun a uložení suroviny jsou 

rozhodující požadované parametry: 

1) Celkový požadovaný výkon (objem těžby) 

Celkový požadovaný výkon pro výpočet velikosti nakládacích a odvozních prostředků 

je ovlivněn především druhem těženého materiálu, jeho skladbou a vlastnostmi. 
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Na základě požadovaného objemu těžby se tento objem přepočítává podle výše 

uvedených parametrů těžené suroviny. Rozhodující je rovněž stupeň nakypření tohoto 

materiálu, protože kapacita sestavy musí odpovídat skutečnému převáženému objemu. 

Tento upřesněný výkon musí být vztažen k časové jednotce (měsíce, roky). 

2) Vzdálenost přesunu 

Pro diskontinuální technologii s použitím pevných damprů je hranice efektivnosti 

v našich podmínkách cca 7 km. Samozřejmě existují podmínky, kdy nelze zvolit jinou 

technologii a tato efektivní vzdálenost se může podstatně prodloužit. Zde je nutné správně 

zvolit a vyprojektovat dopravní trasu, protože komunikace má rozhodující vliv na 

efektivitu tohoto způsobu těžby. 

3) Způsob uložení přesunuté suroviny 

Zde je rozhodující technologie ukládání převezeného materiálu, tzn., zda se materiál 

ukládá bez následného hutnění nebo se odváží k dalšímu zpracování příp. se v místě 

ukládání tento materiál zpracovává. 

Volba správného nakládacího prostředku je závislá na těžebních podmínkách, druhu 

těženého materiálu, povětrnostních a ekologických podmínkách. Při velkoobjemové těžbě 

lze alternativně použít dvě technologie, a to kombinace velkokapacitní dozer  

a velkokapacitní nakladač nebo rypadlo s podkopovým nebo nakládacím zařízením. 

Nejobvyklejší a hlavně nejuniverzálnější je nakládka pomocí rypadla, přičemž volba 

vhodnějšího provedení závisí opět na těženém materiálu jeho mechanických vlastnostech 

(pevnost, soudržnost, nasákavost). Při větším objemu těžby se často využívá kombinace 

obou provedení rypadel, které se tak mohou operativně přesouvat podle lokálních 

provozních podmínek. 

Velikost nakládacích prostředků se určuje v závislosti na požadovaném výkonu tak, 

aby optimálně navazovala sestava odvozních prostředků. Při této volbě je důležité správně 

zadat podmínky, které ovlivňují výkon nakládacího prostředku. Jsou to objem lopaty, 

závislý na těženém materiálu, faktor plnění lopaty, rozpojitelnost materiálu (volba zubů  

a tvaru lopaty), zkušenost a efektivita posádky stroje, časové využití stroje a využitelný 

časový fond. [10] 



Bc. Monika Fojtová: Náhrada technologického celku TC-2 diskontinuální technologií 

 

2013  18 

4.4 Hlavní vstupy pro zpracování báňské a technologické části 

Ve zvoleném úseku pro náhradu technologie - lom Vršany do DP Slatinice je nutno 

počítat s těmito požadovanými parametry: 

1) Předpokládaná roční těžba skrývky 10 mil. m
3
. rok

-1
. 

2) Celkové požadované množství odtěžených nadložních zemin 175 mil. m
3
. 

3) Mocnost těženého nadloží. 

S ohledem na dosahové a ostatní provozní parametry v úvahu přicházejících těžebních 

a dopravních mechanizmů budou při zpracování báňsko-technologické části respektovány 

tyto hlavní zásady a vstupy: 

1) Těžba skrývky 

- objemová hmotnost v rostlém stavu 1,95 t . m
-3

 

- nakypření při těžbě 30 % 

- stupeň rozpojitelnosti dle JKS A-C 

- výška řezu 10-11 m 

- šířka pracovního záběru rypadla 15-16 m 

- minimální vzdálenost mezi patou  

předchozího a vrchní hranou následujícího řezu 55 m 

2) Zakládání 

- výška etáží dle platného stabilitního posudku 

- výklop z damprů ve vzdálenosti cca 20 m od hrany etáže 

- zakládání aglomerátu vždy na druhé etáži 

- vlastní zakládání hrnutím buldozery přes hranu etáže 

3) Dopravní trasy pro dampry 

Charakteristika dopravních cest bude vycházet z parametrů damprů přicházejících 

v úvahu pro užití v podmínkách lomu Vršany: 

- šířka dopravních cest 16 m 

- odstup od paty těženého řezu min. 5 m 

- max. stoupání a klesání trati 10 % 

- hloubka boření na skrývkových řezech a výsypkových etážích 10 cm 
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4) Ostatní 

Na volné ploše vnitřní výsypky bude zřízeno centrální parkoviště damprů o rozměrech 

cca 240 x 100 m a také objekty servisních činností pro tyto stroje. Dále zde budou 

vybudovány skládky kameniva na údržbu dopravních cest s rozměry cca 50 x 70 m. 

4.5 Stanovení ročního časového fondu 

Při stanovení výkonnosti v úvahu přicházejících mechanizmů bude vycházeno 

z ročního čistého časového fondu. Od ročního hrubého časového fondu musíme odečíst 

svátky, které v České republice činí 12 dní (3,3 % z celkového hrubého ročního časového 

fondu) a dále také klimatické vlivy, které narušují průběh prací. 

Dle dlouhodobých výzkumů společností zabývající se těžbou nejen v České republice 

činí tyto ztráty přibližně 3,2 % z celkového provozního času stroje. Dalšími důležitými 

faktory ovlivňujícími časový fond jsou také prostoje při předávání strojů mezi směnami, 

údržba strojů, přestávky na obědy a svačiny a neplánované prostoje v případě nesouladu, 

seskupování a přemisťování strojů (viz tabulka č. 1). 

Tabulka 1 - Roční využitelný časový fond stroje 

Položky Dny/rok Hod./rok 

Roční hrubý časový fond 365 8 760 

- Státní svátky 12 288 

- Klimatické vlivy (3,2 % z celkového ročního časového fondu) 11,5 276 

= Celkové naplánované dny/hodiny 341,5 8 196 

- Prostoje - svačiny, obědy (2 hod./1 den)  683 

- Prostoje - přejímka strojů, údržba (4 směny = 1,5 hod./1den)  512 

= Strojové naplánované dny/hodiny 292 7 001 

- Neplánované prostoje - provozní účinnost (5 % z plán. hod. stroje)  350 

= Provozní dny/hodiny stroje - využitelný časový fond  277 6 651 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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Graf 1 - Procentuální vyjádření ročního časového fondu stroje 
 

 
Pramen: [vlastní zpracování] 

Jak je z výše uvedeného grafu č. 1 patrné, roční čistý využitelný časový fond činí  

v našem případě 76 % ročního hrubého časového fondu a zbylých 24 % tvoří prostoje, 

které jsou podrobněji vyčísleny v tabulce č. 1. 

V dalších výpočtech bude počítáno s roční hodnotou časového fondu 6 651 hodin. 

Pro výpočet výkonů nasazované technologie je bráno časové využití mechanizmů 83 %,  

tj. 50 min./h. 

4.6 Výkonnost lopatového rypadla 

Lopatová rypadla se vyznačují nejnižšími náklady na m
3 

při nakládání na pevné 

dampry. Velmi snadno se udržují díky pokrokové konstrukci a výborné přístupnosti 

servisních míst. Hodinový výkon rypadla Q se stanoví dle rovnice: 

Q = V . nc        [m
3
. h

-1
] 

 

Obsah lopaty (V) v m
3
 nakypřené horniny se uvádí včetně navýšení rýpané horniny 

nad horní hranou lopaty v poměru 1:2. Jelikož různé materiály nemusejí po nahrabání 

vytvořit ideální tvar navýšení, je při výpočtu prováděna korekce obsahu lopaty určitým 

koeficientem, jehož hodnota pro horniny těžené na lomu Vršany činí 0,95. 

3% 3% 

8% 

6% 

4% 

76% 

Svátky 

Klimatické vlivy 

Prostoje - přejímka strojů, údržba 

Ostatní prostoje- obědy, svačiny 

Neplánované prostoje 

Využitelný časový fond 
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Počet pracovních cyklů rypadla za hodinu (nc) se odvozuje od doby trvání jednoho 

cyklu, který se skládá z časů plnění lopaty, otáčení a výsypu do dampru a otáčení zpět do 

řezu. U rypadel s výškovou lopatou je jeho základní hodnota 0,35 min. pro 1 cyklus. [10] 

Tento základní čas cyklu se dále upravuje o přirážky: 

- podle třídy rozpojitelnosti horniny těžené v podmínkách lomu Vršany o 0,05 min. 

pro 1 cyklus, 

- podle výsypu do dampru s otáčením o 90-180
o
 ve výši 0,06 min. na 1 cyklus. 

Celková doba trvání jednoho pracovního cyklu je tedy součtem výše uvedených 

položek a činí 0,46 min. 

Hodinový výkon rypadla je dále ovlivněn návazností na prostředky kolové dopravy  

– dampry nutným počtem pracovních cyklů pro naplnění jednoho dampru a časovou 

ztrátou při jejich střídání u rypadla ve výši 0,7 min. 

4.7 Potřebný počet damprů pro jedno rypadlo 

Počet damprů, potřebný k pokrytí výkonu jednoho rypadla, je závislý na zvoleném 

typu rypadla, obsahu korby dampru, dopravní vzdálenosti a kvality povrchu dopravních 

cest, jejichž šířka musí odpovídat trojnásobku šířky dampru. [10] 

Pro dopravní vzdálenosti větší než 1000 m, které jsou typické pro podmínky lomu 

Vršany, jsou doporučovány dampry, jejichž obsah odpovídá 4-6 nakládacím cyklům 

rypadla s tím, že k času plnění dampru se přičítá 0,7 min. na jeho výměnu u rypadla. 

4.8 Stanovení dopravního času damprů 

Pro stanovení trvání jednoho dopravního cyklu dampru je rozhodující délka přepravní 

trasy a jízdní odpor, odvozený od kvality dopravní cesty, který se skládá: 

- z konstantního odporu, který představuje cca 20 kg/t provozní hmotnosti dampru, 

- ze specifického odporu, závislého na povrchu dopravních cest a boření pneumatik 

do jejich povrchu. Představuje 6 kg . t
-1

 provozní hmotnosti dampru na každý  

1 cm zaboření pneumatiky, 
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- z odporu ze stoupání trati, kdy 1 % stoupání představuje odpor 10 kg/t provozní 

hmotnosti dampru. Při proměnlivém profilu trati se výsledný odpor ze stoupání 

vypočítá jako váhový průměr z jednotlivých úseků cesty. 

Výsledný jízdní odpor, převedený na % stoupání (10 kg/t = 1 % stoupání), je součtem 

dílčích odporů a slouží ke zjištění dopravní rychlosti plného a prázdného dampru. 

Takto zjištěná dopravní rychlost se pro dopravní vzdálenosti větší než 500 m koriguje  

na 75 %. 

Výkonový výpočet 

Hodinový výkon dampru se stanovuje podle rovnice: 

Q = V . nc, kde: Q = výkon v m
3
. h

-1
 rostlé horniny 

 V = obsah korby dampru v m
3
 rostlé horniny 

 nc = počet oběhů dampru za hodinu  

Stanovení nc vychází z doby trvání jednoho pracovního cyklu dampru, která se skládá 

z doby: 

a) střídání damprů pod rypadlem (0,7 min.), 

b) plnění dampru rypadlem (čas závisí od výkonu příslušného typu rypadla), 

c) jízdy plného dampru (závisí na dopravní vzdálenosti, kvalitě dopravních cest 

a rychlosti vozidla), 

d) nutné pro najetí do správné polohy pro výklop (0,4 min.), 

e) pro samotný výklop (1 min.), 

f) zpětné jízdy prázdného dampru. 

Cílová doba jednoho oběhu je součtem všech těchto položek. Přitom c) a f) vycházejí 

z rychlosti jízdy dle grafu, snížené na 75 % z důvodu délky dopravních cest. 

Stanovení počtu damprů pro rypadlo se stanoví podle rovnice: 

n

o

t

t
n   ,  

kde: n  = počet damprů pro dané rypadlo 

 to = čas jednoho oběhu dampru 

 tn = čas nakládání dampru 
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4.9 Výkon buldozeru na zakládání 

Výkon buldozeru na zakládání je závislý na: 

a) obsahu radlice a koeficientu plnění, který pro podmínky lomu Vršany činí 0,95, 

b) délky hrnutí, 

c) rychlost při hrnutí a zpětné jízdě buldozeru. 

Vypočítá se podle rovnice: 

Q = V . nc ,  

kde: Q = výkon v m
3 

. h
-1

 nakypřené horniny 

 V = obsah radlice při koeficientu plnění 0,95 

 nc = počet pracovních cyklů za hodinu, tedy při časovém využití 83 %  

za 50 min. čistého času. 

Vstupy: 

- délka hrnutí v podmínkách lomu Vršany činí 20 m 

- rychlost hrnutí 3 km . h
-1 

(50 m . min.
-1

) 

- rychlost jízdy zpět 6 km . h
-1 

(100 m . min.
-1

) 

- čas změny směru jízdy  2 x 0,05 min. = 0,1 min. 

Vypočtený výkon je korigován koeficientem 0,75 pro průměrného řidiče. 
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5 Technicko-ekonomické vyhodnocení diskontinuální 

technologie v podmínkách povrchového dolu 

Dle navržené diskontinuální technologie, výkonnostních parametrů strojů, 

předpokladu, že se jedná o nepřetržitý, třísměnný provoz, a na základě výše uvedených 

vstupních parametrů si můžeme vypočítat stěžejní údaje pro další ekonomické zhodnocení 

nasazení diskontinuální technologie. 

Předpokládaná roční těžba skrývky 10 mil. m
3 

. rok
-1

 a čistý roční časový fond činí  

6 651 hodin. Celkové požadované množství odtěžených nadložních zemin 175 mil. m
3
. 

5.1 Výpočet potřebných vozových jednotek a rypadel 

Katalogová rychlost vozidel se pohybuje v rozmezí 60,4-70,0 km/hod. Pro výpočet 

použijeme průměrnou rychlost vozidel 40 km/hod., kdy komunikace pro přepravu 

skrývkových hmot bude omezena na účelovou s vyloučením ostatních přeprav. Přepravní 

vzdálenost je 6 300 m. 

a) Doba jízdy vozidel: 

2 x 6,3       = 0,32 hod. = 20 minut 

   40 
 

b) Výkon hydraulického rypadla: 

- obsah lžíce zvoleného rypadla dle katalogu je 7,8-12 m
3
, pro výpočet použijeme 

průměrný obsah lžíce 9 m
3
. 

                          qc                    9        

Qteor = 3 600  x   tc    = 3600 x 40   =  810 m
3
  r.z./hod. 

 

                                   kp                1,1                

Q tech. = Q teor   x     kn     = 810 x   1,3  =  685 m
3 
 r.z./hod. 

 

 

Q tech s.z. = Q tech x kn  = 685 x 1,3  =  890 m
3 
 s.z./hod. 

 

 

Qtech + ost.ztráty  =  Q tech s.z. x 0,75  =  890 x 0,75  =  670 m
3
 s.z./hod. 

 

kde: qc objem lžíce rypadla 

 tc doba cyklu nakládky rypadlem při 120
o
 otočení 

 kp koeficient plnění lžíce (0,85–1,3) 

 kn koeficient nakypření 

 0,75 koeficient ostatních ztrát (úpravy plání, pojezdy) 
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c) Těžební dny: 

- roční těžba celkem 10 mil. m
3 

- nakypřené hmoty celkem 13 mil. m
3
 

- počet rypadel 4 ks 

 

                                    Těžba celkem            13 000 0000 

těžební hodiny   =      4 x Q tech+ost.ztráty   =            4 x 670           =  4 851 hod. 

 

 

pracovní doba  = 11 x 2 směny x 0,8  =  17,6 hod./den 

 

kde:  0,8 = koeficient využití pracovní doby 

 

                          těžební hodiny         4851 

těžební dny  =     pracovní doba    =   17,6       =   275,5 dní 

 

Z výše uvedeného výpočtu vyplývá, že na vytěžení skrývky za pomoci 4 rypadel bude 

zapotřebí 275,5 dní (6 612 hodin), což odpovídá výše uvedenému využitelnému čistému 

časovému fondu a vznikne nám zde ještě časová rezerva ve výši cca 2 dní na 

neočekávané prostoje. 

 

d) Doba obrátkovosti aut: 

- objem korby auta 60 m
3 

- výkon rypadla 670 m
3
 s.z./hod. 

- objem lžíce rypadla 9 m
3 

- cyklus nakládky lžíce 40 s 

 

objem korby: 

Q skut. = objem korby auta x kpl  = 60,5 x 0,8  = 48 m
3
 s.z. 

 

kde:  kpl =  koeficient plnosti korby 

 

objem lžíce: 

Q skut.lž. = objem lžíce rypadla x kn = 9 x 1,3 = 11,7 m
3
 s.z. 
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Počet lžic na auto: 

         Q skut.             48       

N =   Q skut.lž.   =    11,7   =  4,1 lžíce 

 

Optimální počet lžic při nakládce je 4-6, z výše uvedeného výpočtu tedy vyplývá, 

že pro námi zvolený typ rypadla i dampr vyhovuje zadaným kritériím. 

 

Doba nakládky auta: 

 

t nal. = cyklus nakládky lžíce x počet lžic = 40 x 4 = 160 s (2 min.40 s) 

 

Celková doba jízdy 1 auta: 

- musíme brát v úvahu, že auto při nakládce musí zajet pod rypadlo a zase vyjet, 

proto počítáme s dobou nakládky a vykládky 5 minut. 

 

T = doba jízdy + nakládka + vykládka  =  20 + 5 + 5  =  30 minut 

 

 

e) Počet aut pro zajištění provozu: 

- počet otoček aut za 1 hodinu 2 otočky 

- odvezený objem hmot za 1 hodinu 97 m
3 

- výkon rypadla 670 m
3
/hod. 

- počet rypadel 4 ks 

 

           Q tech+ ost.ztráty                   670  

K  =    O hmoty/1hod.      x  4     =      97     x  4  =  28 aut 

 

 

Dle výše uvedeného výpočtu je nutno při těžbě skrývky za pomoci 4 ks rypadel 

použít k přepravě 28 ks aut pro zajištění plynulé nakládky vytěžené hmoty. Jako 

pomocné stroje k rypadlům se použijí pro úpravu pláně a pro provádění zemních prací 

menšího rozsahu dozery. Dále je nutno počítat s nasazením grejdrů pro úpravu 

pojezdových cest a kropiček pro zkrápění cest z důvodů snížení prašnosti. 

Zakládání bude prováděno pomocí dozerů a pro odvodňování řezů bude využito 

hydraulických lopatových rypadel. 

Doprava PHM pro mechanizaci bude zajišťována externě pomocí cisteren. 
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5.2 Návrh diskontinuální sestavy 

Výhradním dovozcem strojů firmy Caterpillar je firma Phenix-Zeppelin, spol. s r.o., 

která zároveň nabízí a zabezpečuje služby počínaje kvalitním servisem až po krátkodobý  

či dlouhodobý pronájem. Na základě konzultace s touto firmou byla pro výše uvedenou 

technologii navržena sestava uvedená v následující tabulce č. 2. 

Tabulka 2 - Navržená sestava strojů diskontinuální technologie 

Druh / Typ stroje Počet strojů 
Počet 

Mth/rok 

Životnost stroje 

(měsíce) 

Rypadlo 6018 FS 4 ks 6000 84 

Dampr 777 G 28 ks 6000 84 

Pásový dozer D9T 4 ks 6000 60 

Pásový dozer D7E 2 ks 5000 24 

Grejdr 16M 3 ks 6000 84 

Cisterna 730WT 2 ks 2500 36 

 Pramen: [společnost Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.] 

5.3 Náklady na diskontinuální technologii 

Financování nákupu těžebních strojů je pro podnikatelský subjekt velkou investicí, 

kterou je možno řešit několika způsoby. Při rozhodování o způsobu financování 

investičního záměru je nutno porovnat výhodnost všech možností a to z několika hledisek: 

1) daňové aspekty – odpisy, úrokový a leasingový daňový štít, 

2) úrokové sazby u dlouhodobých úvěrů, 

3) leasingové splátky. 

5.3.1 Koupě za hotové 

Jednou z forem nákupu dlouhodobého majetku je nákup za hotové. V tomto případě je 

nutné mít k dispozici volné finanční prostředky a i když neplatíme úroky z úvěru, nemusí 

být tato forma nákupu nejvýhodnější v porovnání např. s náklady na ušlý zisk z  investice 

těchto volných finančních prostředků do termínovaného vkladu. Jedná se o náklady 

obětované příležitosti, které můžeme definovat jako nerealizovatelný prospěch druhé 

nejlepší varianty umístění volných peněžních prostředků. Výhodou koupě za hotové je, 

že se podnikatelský subjekt nezadlužuje, není zatížen leasingovými či úvěrovými 

splátkami a jako vlastník majetku s ním může volně disponovat. Nevýhodou je, že náklady 
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na pořízení tohoto majetku dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, nelze považovat 

pro daňové účely za náklad daňově uznatelný [7] a tento jednorázový výdaj uskutečněný 

v jednom roce je nutno rozložit do více daňových období. V okamžiku pořízení se vydaná 

hotovost také negativně promítne do cash-flow podnikatelského subjektu. 

Z navržené sestavy diskontinuální technologie (tabulka č. 2) vyplývá, že životnost 

jednotlivých prvků sestavy je různorodá a ve strategii firmy není doslovně rozhodnuto, zda 

toto bude řešeno formou generální opravy či obnovou v průběhu těžby. Jelikož zde není 

jistota, zda by stroje po generální opravě dosáhly při daných odpracovaných 6000 Mth/rok 

takové životnosti, aby se z ekonomického hlediska vyplatila spíše jejich GO nežli úplná 

obnova, zvolila jsem pro stanovení nákladů na nákup diskontinuální technologie formu 

obnovy jednotlivých strojů sestavy po dobu těžby. Z poskytnutých cen od firmy  

Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., zpracovaných v příloze č. 1 vyplývá, že v případě nákupu 

diskontinuální technologie v hotovosti bychom museli jednorázově investovat volné 

finanční prostředky v hodnotě 111,918 mil. EUR, což při současném kurzu měny 

25,79 Kč/1 EURO činí investici ve výši 2 886,37 mil. Kč (pořizovací ceny jednotlivých 

strojů sestavy jsou uvedeny v tabulce č. 3). 

Tabulka 3 - Náklady na nákup navržené sestavy diskont. technologie 

Stroj 

Cena  

za 1 stroj  

Počet strojů 

v sestavě 

Cena  

za navrženou sestavu 

Kč Ks Kč 

Rypadlo 6018 FS 101 896 290 4 407 585 160 

Dampr 777 G 81 321 028 28 2 276 988 784 

Pásový dozer D9T 29 017 103 4 116 068 412 

Pásový dozer D7E 15 454 554 2 30 909 108 

Grejdr 16M 12 205 891 3 36 617 673 

Cisterna 730 WT 9 100 595 2 18 201 189 

Celkem   
 

2 886 370 326 

Pramen: [vlastní zpracování] 

V průběhu celého období těžby skrývky bude nutno tuto sestavu na základě životnosti 

jednotlivých strojů neustále obnovovat. Průběžná obnova celé sestavy diskontinuální 

technologie je podrobně vyčíslena v příloze č. 2, ze které vyplývá celková cena nákladů na 

nákup diskontinuální technologie potřebné za celou dobu těžby skrývky uvedená v tabulce 
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č. 4. Celkové náklady na nákup diskontinuální technologie za celou dobu těžby při 

průběžné obnově strojů po ukončení jejich životnosti budou činit 9 015,238 mil. Kč. 

Tabulka 4 - Náklady na nákup technologie za celou dobu těžby skrývky 

Stroj 
Počet 

strojů 

(ks) 

Pořizovací cena 

 1 stroje  
Cena technologie 

za celou dobu těžby 

(Kč) mil. EUR mil. Kč 

Rypadlo 6018 FS 4 3,9510 101, 8963 1 222 755 480 

Dampr 777 G 28 3,1532 81,3210 6 830 966 352 

Pásový dozer D9T 4 1,1251 29,0171 464 273 648 

Pásový dozer D7E 2 0,5993 15,4546 278 181 972 

Grejdr 16M 3 0,4733 12,2059 109 853 019 

Cisterna 730 WT 2 0,3529 9,1006 109 207 134 

Náklady na nákup strojů 

po dobu těžby (Kč) 
   9 015 237 605 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Jedná se o velice zásadní investici a vezmeme-li v úvahu nutnost dalších nákladů 

spojených s provozem strojů, jako jsou náklady na běžnou údržbu a provoz, PHM, 

mzdy pracovníků aj., je tato investice velmi vysoká. Dále musíme také předpokládat, 

že v případě nepotřebnosti některého ze strojů sestavy, či po ukončení těžby, kdy některé 

stroje ještě neukončí svou životnost po poslední obnově, není pravděpodobné, že bychom 

jej dále mohli prodat, jelikož tyto stroje jsou určeny pro velké objemy těžených 

i přepravovaných hmot, což většina společností nevyužije. 

5.3.2 Úvěrové financování 

Další možností nákupu nové technologie je úvěrové financování investičního záměru. 

Pořizovaný dlouhodobý majetek je vlastnictvím podnikatelského subjektu, který může 

uskutečňovat odpisy ve stanovených ročních částkách. Podnikatelský subjekt je zadlužen 

a musí po delší dobu splácet dlužnou částku navýšenou o úrok z úvěru ve sjednaných, 

většinou měsíčních splátkách. Poskytování úvěrů patří mezi základní činnosti bank 

a zároveň tvoří jejich hlavní položku aktiv, která jim poskytuje příjmy. Banky nabízejí 

velké množství bankovních produktů, které lze dělit podle různých kritérií, např. z hlediska 

dlužníka (spotřební či komerční úvěry), dle doby splatnosti, dle účelu vyžití (provozní 

či investiční úvěry, úvěry na nákup akcií aj.). Bankovní úvěry lze považovat za základní 
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zdroj financování podnikatelských subjektů pomocí externích zdrojů. Financování investic 

pomocí dlouhodobých úvěrů zvyšuje podnikové finanční riziko. [4] 

Podobným způsobem financování je financování finančním leasingem. Při tomto 

způsobu financování je majetek ve vlastnictví pronajímatele a podnik jej pouze využívá,  

ale neodepisuje. Podnik pronajímateli hradí leasingové splátky, které zahrnují splátku 

pořizovací ceny, leasingové marže pronajímatele a úroku z refinancujícího úvěru. 

5.3.3 Operativní leasing 

Jedná se o krátkodobý pronájem movité věci bez nároku na následnou koupi. Doba 

pronájmu je kratší než ekonomická životnost majetku a nájemné je hrazeno formou 

splátek, ve kterých jsou zakalkulovány i další služby, které bude leasingová společnost pro 

zákazníka vykonávat. Operativní (provozní) leasing je tedy finanční služba, jejímž 

smyslem je zajištění provozu, správy a obnovy vozového či strojového parku. Provozní 

leasing neváže vlastní kapitál a má příznivý vliv na cash-flow společnosti. Výhody tohoto 

leasingu jsou také v administrativní jednoduchosti, jsou zde jednoznačné fixní náklady na 

provoz strojového parku, v ceně operativního leasingu je i zajištění údržby, oprav a servisu 

strojů. Další výhodou tohoto financování je, že veškerá rizika spojená s pořízením, 

provozem, prodejem či případným zcizením stoje přebírá a nese leasingová společnost. [5] 

Pro posouzení a zhodnocení varianty koupě či operativního pronájmu sestavy strojů 

diskontinuální technologie byla firmou Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., poskytnuta data  

z interních materiálů firmy s výchozími hodnotami pro země, kde je tato technologie již 

zavedena a používána, jelikož v rámci ČR tato technologie není ještě nasazena. Tato data 

jsou přepočtena na Kč a vyhodnocena v tabulce č. 5, ze které je patrné, že roční náklady na 

operativní pronájem diskontinuální technologie činí 889,49 mil. Kč. Za celou dobu těžby 

by tyto náklady činily 15 566,13 mil. Kč. Do ceny pronájmu jsou zahrnuty standardní 

servisní úkony, náhradní díly z běžného opotřebení mimo vymezených dílčích částí 

a pojištění technologie. 
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Tabulka 5 - Náklady na operativní pronájem sestavy disk. technologie 

Stroj 
Počet 

strojů 

Pronájem 

1 stroje (Kč/Mth) 

Roční pronájem 

strojů sestavy (Kč) 

Rypadlo 6018 FS 4 6 849,37 164 384 880 

Dampr 777 G 28 3 720,08 624 973 440 

Pásový dozer D9T 4 2 254,15 54 099 600 

Pásový dozer D7E 2 1 983,64 19 836 400 

Grejdr 16M 3 1 092,49 19 663 200 

Cisterna 730 WT 2 1 307,15 6 535 750 

Celkem za sestavu (Kč/rok)    889 493 270 

 Pramen: [společnost Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.] 

Pro zjištění celkových nákladů za pronájem této technologie je nutno k ceně ročního 

pronájmu strojů připočítat náklady na PHM, mzdy zaměstnanců obsluhující technologii  

a náklady na výměnu pneumatik, které nejsou v ceně pronájmu zahrnuty (viz příloha č. 7). 

Celkové náklady na provoz technologie za celou dobu těžby skrývky při použití 

operativního leasingu činí celkem 34 094,08 mil. Kč. 

5.3.4 Náklady na údržbu a opravy 

Jednou z položek ročních nákladů na každý stroj jsou náklady na údržbu a opravy. 

Jedná se o náklady vynaložené společností, které mají zajistit provozuschopnost stroje, 

případně jeho rychlou obnovu provozu tak, aby byl schopen plnit svoji funkci. Dalšími 

přínosy pravidelné údržby strojů mohou být prodloužení a optimální využití doby 

životnosti stroje, snížení počtu poruch, optimalizace provozních procesů, zlepšení provozní 

bezpečnosti, aj. Z podkladů firmy Phoenix-Zepellin, spol. s r.o., jsou v tabulce č. 6 

uvedeny náklady na údržbu jednotlivých strojů v Kč za 1Mth. Při daných počtech strojů  

v sestavě by pak celkové roční náklady na údržbu a opravy celé technologie činily 

291,34 mil. Kč. V této částce jsou zahrnuty i náklady za technologii pro údržbu cest  

(viz příloha č. 3) ve výši 23,937 mil. Kč. Celkové náklady za údržbu a opravy technologie 

po celou dobu těžby činí 5 098,51 mil. Kč. 
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Tabulka 6 - Náklady na údržbu a opravy navržené sestavy 

Stroj 

Náklady 

na 1 stroj 

(Kč/Mth) 

Počet 

Mth/rok 

Počet strojů  

v sestavě 

Náklady na sestavu  

za rok (Kč) 

Rypadlo 6018 FS 1 887,24  6 000 4 45 293 760 

Dampr 777 G 1173,51 6 000 28 197 149 680 

Pásový dozer D9T 1040,14 6 000 4 24 963 360 

Pásový dozer D7E 731,35 5 000 2 7 313 500 

Grejdr 16M 772,35 6 000 3 13 902 300 

Cisterna 730 WT 544,21 2 500 2 2 721 050 

CELKEM    291 343 650 

Pramen: [společnost Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.] 

5.3.5 Náklady na PHM 

Náklady na odvoz vytěžené suroviny tvoří část nákladů, které mají rozhodující podíl  

na celkových ročních nákladech provozu strojů (tvoří až 45 % celkových nákladů). Jejich 

výše je závislá na spotřebě pohonných hmot jednotlivých strojů navržené sestavy a na ceně 

paliva. Spotřeba paliva je pak dále ovlivněna kvalitou a sklonem odvozní trasy, jak je vidět 

i v tabulce č. 7, kde je tento vliv nastíněn. 

Tabulka 7 - Vliv profilu trasy na spotřebu času a PHM 

Ukazatel 
Konstantní sklon 

odvozní trasy 3 % 

Nerovnoměrný sklon 

až 6 % 
Přínos 

Odvozní trasa 6.32 min 9.03 min 30,01 % 

Spotřeba 41,99 l 56,22 l 25,31 % 

Počet řazení 10 12 16,67 % 

Pramen [společnost Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.] 

U námi zvolené sestavy jsou dle výrobce dané níže uvedené spotřeby pro jednotlivé 

prvky sestavy, z nichž můžeme vypočítat roční spotřebu pohonných hmot jednotlivých 

strojů (příloha č. 4) i celé sestavy (tabulka č. 8). Pro výpočet byla stanovena cena nafty  

ve výši 35,70 Kč/litr, i když její vývoj se neustále mění. Z důvodu velmi vysoké roční 

spotřeby nafty celé sestavy (25,669 mil. litrů ročně) a výkyvů ceny této suroviny bude mít 

jakékoli snížení či zvýšení ceny nafty velký vliv na výslednou částku nákladů na PHM. 

Dle níže uvedeného výpočtu je patrné, že roční náklady na pohonné hmoty celé sestavy 

činí 916,3833 mil. Kč, z čehož vyplývá, že při plánované těžbě skrývky na této lokalitě 

v rozsahu 17,5 roku budou nutné náklady na PHM v částce 16 036,71 mil. Kč. Jak bylo již 
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výše uvedeno, tyto náklady budou ovlivněny sklonem a kvalitou odvozní trasy a po celou 

dobu průběhu těžby neustále se měnící cenou pohonných hmot, jejíž cenový trend nelze 

dopředu kvalifikovaně odhadnout. 

Tabulka 8 - Roční náklady na PHM diskont. technologie 

Stroj 

Spotřeba PHM 

1 stroje 

(litr/Mth) 

Roční spotřeba PHM 

strojů sestavy  

(litry) 

Roční náklady  

na PHM navržené 

sestavy (mil. Kč) 

Rypadlo 6018 FS 176 4 224 000 150,7968 

Dampr 777 G 110 18 480 000 659,7360 

Pásový dozer D9T 75 1 800 000 64,2600 

Pásový dozer D7E 33 330 000 11,7810 

Grejdr 16M 40 720 000 25,7040 

Cisterna 730 WT 23 115 000 4,1055 

Roční náklady  

na PHM za sestavu 
 25 669 000 916,3833 

 Pramen: [vlastní zpracování] 

5.3.6 Náklady na pneumatiky 

Životnost pneumatik je závislá na kvalitě odvozové cesty, kdy kvalitní cesta může 

jejich životnost prodloužit až na dvojnásobek plánované životnosti. Při řádně udržované 

komunikaci je předpokládaná životnost pneumatik 8 000-10 000 Mth a náklady na výměnu 

jedné sady pneumatik (6 kusů) činí cca 3,1 mil. Kč. Budeme-li brát v úvahu průměrnou 

životnost pneumatiky 9 000 Mth, bude nutno vyměnit a nakoupit nové pneumatiky vždy za 

1,5 roku. Za celou dobu těžby pak bude potřeba tyto pneumatiky vyměnit celkem 11krát  

u všech 28 damprů, což při výše uvedené ceně jedné sady pneumatik činí náklady ve výši 

954,8 mil. Kč. V případě velmi kvalitní odvozové cesty, a tím prodloužení životnosti 

pneumatik až na 1,5násobek plánované životnosti pneumatiky by se pak výměna 

pneumatik mohla provést pouze 7krát a náklady na obměnu u všech damprů za celou dobu 

těžby by činily 607,6 mil. Kč. Jak je z výše uvedených údajů patrné, při velmi kvalitní 

odvozové cestě by se mohly snížit náklady na výměnu pneumatik až o 350 mil. Kč. 

5.3.7 Náklady na mzdy 

Dalšími náklady nezbytnými pro provoz strojů jsou náklady na mzdy pracovníků, kteří 

budou dané stroje technologie obsluhovat. Jak je vidět v tabulce č. 9, pracovníci jsou 

rozděleni do několika skupin, kdy každá z nich má stanovenu určitou hrubou mzdu dle 
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náročnosti vykonávané práce. U námi zvolené technologie budou pracovníci pracovat  

ve 4směnném provozu, kdy pro obsluhu 43 strojů v sestavě bude zapotřebí pro jednu  

směnu 54 pracovníků (násobeno koeficientem 1,25 - obsazenost směn). Dle níže uvedené 

tabulky je patrné, že roční náklady na mzdy pracovníků obsluhujících technologii činí 

87,797 mil. Kč, za celé období těžby souhrn těchto nákladů činí 1 536,444 mil. Kč (příloha č. 5). 

Tabulka 9 - Roční náklady na mzdy obsluhy technologie 

Stroj 
Počet 

strojů 

Počet potřebných 

pracovníků 

Hrubá mzda 

(Kč) 

Roční náklady 

(Kč) 

Rypadlo 6018 FS 4 20 27 000 8 683 200 

Dampr 777 G 28 140 27 000 60 782 400 

Pásový dozer D9T 4 20 22 000 7 075 200 

Pásový dozer D7E 2 10 22 000 3 537 600 

Grejdr 16M 3 15 20 000 4 824 000 

Cisterna 730WT 2 10 18 000 2 894 400 

CELKEM   215 
 

87 796 800 

Pramen: [vlastní zpracování] 

5.4 Celkové zhodnocení nákladů na diskontinuální technologii 

Z výše uvedených údajů nákladů na provoz diskontinuální technologie, které jsou 

v příloze č. 6 podrobněji vyčísleny, vyplývá, že celkové náklady spojené s těžbou skrývky 

činí 31 958,32 mil. Kč. Do celkových nákladů na nákup a provoz diskontinuální 

technologie jsou zahrnuty náklady na nákup technologie formou ročních rovnoměrných 

odpisů (viz příloha č. 6) a náklady na vybudování komunikace, které jsme zde neřešili, 

jelikož byly společností již řešeny a z poskytnutých materiálů vyplývá, že náklady na 

vybudování komunikace činí 5,847 mil. Kč na 1 km pevné komunikace. V našem případě 

je nutno vybudovat 6,3 km pevné komunikace, jejíž náklady budou činit 36,84 mil. Kč. 

Poměr jednotlivých nákladů na provoz diskontinuální technologie za celé období těžby je 

pro lepší názornost uveden v grafu č. 2. 
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Graf 2 - Procentuální vyjádření celkových nákladů diskontinuální technologie 

 

 Pramen: [vlastní zpracování] 

Z výše uvedeného grafu vyplývá, že největší podíl na celkových nákladech 

diskontinuální technologie mají náklady na PHM, které činí 16 036,71 mil. Kč, a tvoří ve 

srovnání s ostatními náklady až 50 % celkových nákladů. Jak již bylo výše uvedeno, tyto 

náklady nelze dopředu kvalifikovaně odhadnout díky neustále se měnící ceně pohonných 

hmot a při výše uvedené celkové spotřebě PHM je tato částka velice zásadní. Dalšími 

položkami, které jsou v grafu zachyceny, jsou náklady na nákup technologie ve formě 

odpisů, které činí 8 295,01 mil. Kč, a náklady na provoz a údržbu strojů, které za celou 

dobu těžby činí 5 098,51 mil. Kč. Z této částky činí 418,89 mil. Kč náklady na údržbu  

a opravy strojů pro údržbu cest a zbytek 4 679,62 mil. Kč jsou náklady na údržbu a opravy 

strojů diskontinuální technologie. Poslední položkou grafu jsou náklady na mzdy 

pracovníků, které za celou dobu těžby činí 87,797 mil. Kč. 
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6 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo zhodnotit možnost nahrazení kontinuální technologie 

těžby skrývky na lomu Vršany do DP Slatinice technologií diskontinuální. Provedla jsem 

analýzu nákladů spojených s výměnou stávající technologie a zhodnotila jsem zde  

i možnost operativního leasingu, která je společností Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., která je 

výhradním dovozcem těchto strojů, také nabízena. 

První část práce je zaměřena na výpočet potřebných strojů a zařízení, které budou 

zapotřebí pro vytěžení skrývky 175 mil. m
3
 při roční těžbě 10 mil. m

3
. Z výpočtů pak byla 

za pomoci firmy Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., navržena sestava, která by zadaným 

parametrům vyhovovala. 

Další část práce je zaměřena na technicko-ekonomické zhodnocení nákladů 

diskontinuální technologie. Životnost jednotlivých prvků sestavy je různorodá, a proto  

po zavedení nové technologie do provozu bude nutná její obnova v průběhu celého období 

těžby. Celkové náklady na nákup a provoz technologie s použitím vlastního kapitálu činí 

celkem 31 958,32 mil. Kč. Tyto náklady by se snížily v případě, že by se neprováděla 

úplná obnova strojů po jejich ukončení životnosti, ale pouze jejich generální oprava. 

Jelikož ve strategii firmy není rozhodnuto, jakým způsobem toto bude řešeno,  

a u generálních oprav není jistota, zda by stroje po opravě dosáhly při 6 000 Mth/rok 

takové životnosti, že by se z ekonomického hlediska vyplatila, je zde kalkulováno  

s variantou úplné obnovy strojů. V případě nákupu technologie ať již za hotové, nebo 

formou dlouhodobého úvěru, je pak nevýhodou, že po skončení těžby není reálný 

předpoklad následné možnosti odprodeje ještě funkčních strojů, které při průběžné obnově 

technologie ještě nedosáhly konce své životnosti. Dále jsou zde vyčísleny náklady  

v případě použití operativního leasingu, jehož roční náklady na pronájem celé sestavy 

strojů činí 889,49 mil. Kč. Za celou dobu plánované těžby spolu s ostatními provozními 

náklady by celkové náklady na operativní pronájem činily 34 130,92 mil. Kč. Tato varianta 

je sice dražší, ale myslím si, že pro společnost by mohla být výhodnější, jelikož 

dodavatelská firma na sebe přebírá odpovědnost za provozní spolehlivost technologie  

a v rámci ceny pronájmu zajišťuje i servis strojů, který zahrnuje výměnu olejů, náhradních 

dílů a pravidelnou údržbu strojů. V poslední části ekonomického zhodnocení jsou 

jednotlivé náklady na diskontinuální technologii shrnuty a vyčísleny. 
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Diskontinuální technologie v České republice není ještě v tak velkém rozsahu 

zavedena, a proto není možno zjištěné výsledky porovnat s reálnými údaji. Velkou roli 

v rozhodování, zda nahradit stávající technologii, budou mít dosavadní zkušenosti 

společnosti s kontinuální technologií - její poruchovostí a výší celkových nákladů této 

technologie, která nám nebyla poskytnuta. Je nutno podotknout, že výsledná cena nákladů 

diskontinuální technologie je v souvislosti s vysokou spotřebou pohonných hmot velmi 

závislá na ceně této suroviny, což může v případě snížení či zvýšení ceny této suroviny 

učinit v ročních nákladech na provoz technologie až milionové rozdíly. 
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