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Anotace bakalářské práce 

Těžba uhlí a skrývkových hmot na lomu Vršany je provozována v součinnosti jak 

s pásovou dopravou tak dopravou kolejovou. Kombinace obou typů dopravy vznikl 

sloučením dvou dříve samostatných závodů, které byly historicky projektovány na různé 

druhy technologické dopravy. Zatímco bývalý lom Šverma byl spjat s kolejovou dopravou, 

stávající lom Vršany zase s dopravou pásovou. 

Předložená bakalářská práce se zabývá možnostmi využití stávající dopravní 

technologie  - kolejové dopravy na vnitřní výsypce Šverma a důvody proč zachovat tuto 

technologickou dopravu i v dalších létech rozvoje lomu Vršany.  

Klíčová slova:  

Zakládání, výsypka, výsypková etáž, kolejová doprava, pásová doprava, rýpadlo, 

zakladač 

Summary 

Mining of coal and overburden masses in the mine Vrsany is provided in 

cooperation both with belt and rail transport system. Combination of both transport 

systems was originated due to merge of two independent companies. These companies 

were equipped with different types of transport technologies. The former mine Sverma 

used rail transport system, the current mine Vrsany used belt transport technology.  

Presented balcheor work handle with possibilities of using existing transport 

technology – rail transport in the inner dump Sverma and handle reasons why to keep this 

transport system also in other years of Vrsany mine development.  

 

Keywords: 

Foundation, dump, dump level, rail transport, belt transport, excavator 

  



Seznam použitých zkratek 

 TP  – Technologický postup 

 POPD  –   Plán otvírky, přípravy a dobývání 

 ČBÚ  –  Český báňský úřad 

 ČSN  –  Česká státní norma 

 DP  – Dobývací prostor 

 ČD  –   České dráhy 

 PVZ  –  Pásový vůz zakládací 

 MUS  –  Mostecká uhelná společnost 

 DPD  –   Dálková pásová doprava 

 Ta   –  Talbot 

 LH  –   Linke-Hofmann 

 SHD –  Severočeské hnědouhelné doly 

 HČS –  Hlavní čerpací stanice 

 ÚVD –  Úpravna důlních vod 

 PČS –  Pomocná čerpací stanice 

 ČSA –  Lom Československé armády 
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1 Úvod 

Vršanská uhelná a. s. je společnost zabývající se povrchovou těžbou hnědého uhlí. 

Uhelný lom se nachází v centrální části Severočeské hnědouhelné pánve. V tuto chvíli má 

Vršanská uhelná a. s. uhelné zásoby s nejdelší životností v rámci hranic stávajících územně 

ekologických limitů. Množství zásob se odhaduje na 295 milionů tun uhlí. Tyto zásoby 

nabízejí možnost zásobit elektrárnu či teplárny po dobu cca 40 let. Na základě dlouhodobé 

smlouvy mezi Czech Coal a.s. a ČEZ a.s., tedy majiteli Vršanské uhelné a.s. a elektrárny 

Počerady, lze konstatovat, že elektrárna Počerady by měla zajistit odběr uhelných zásob 

lomu Vršany až do vytěžení ložiska. 

Přestože hlavní těžební a dopravní technologií na lomu Vršany jsou technologické 

celky TC1 a TC2 ve spojení s dálkovou pásovou dopravou, zůstává i dnes nedílnou 

součástí  provozu doprava kolejová. Kolejovou přepravou je dopravováno uhlí 

z povrchového závodu Hrabák do elektrárny Počerady nebo do Úpravny uhlí 

v Komořanech. Dále je kolejová doprava využívána na dnes již končící lokalitě Šverma, 

která byla v minulosti projektovaná pouze ve spojení s kolejovou dopravou. 

Ve předkládané bakalářské práci jsem zpracoval báňský záměr rozvoje výsypky 

Šverma společnosti Vršanská uhelná a. s., tedy výsypky, kde by měl být zachován provoz 

ve spojení s kolejovou dopravou nejméně do roku 2022. Zvláště pak jsem se soustředil na 

výsypku rypadlovou s provozem rýpadla E7/R152. [9] 
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Obrázek č. 1 -  Situační mapa s vyznačením lokality (archiv VUAS) 

2 Popis lokality 

Oblast, kde provozuje hornickou činnost lom Vršany, je jednou z lokalit, kde již 

v minulosti probíhala intenzivní těžba uhlí. Vzhledem k tomu, že je to lokalita, kde uhelná 

sloj vybíhá k povrchu a tedy i malá mocnost nadloží, byla zde provozována povrchová 

těžba uhlí již od poloviny 20. století. Uhelná sloj není příliš kvalitní, a proto bylo vytěžené 

uhlí využíváno v minulosti i dnes jako palivo pro elektrárny k výrobě elektrické energie. 

2.1 Zájmová oblast báňského podnikání Vršanské uhelné a. s. 

Společnost, která je v současné době členem skupiny Czech Coal a. s., vznikla 

v roce 2008 rozdělením tehdejší Mostecké uhelné společnosti a. s. Je nástupkyní bývalých 

státních podniků Doly a úpravny Komořany, Doly Ležáky a Doly Hlubina a.s. Pod 

Vršanskou uhelnou a.s. patří a dříve patřily bývalé samostatné lomy - Důl Jan Šverma a 

lom Vršany a také dnes již zatopený lom Ležáky.  
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Za cca 20 let těžby uhlí došlo v zájmově oblasti k radikálním změnám. Byly 

ukončeny, nebo jsou před ukončením provozy lomů, které vzhledem ke svým 

ekonomickým nákladům přestaly být efektivní. Jednalo se o lom Most-Ležáky a Důl Jan 

Šverma. Administrativně byly spojeny bývalé samostatné závody v jedinou společnost.  

Pro těžební činnost zůstalo pouze území lomu Vršany, známé jako oblast 

slatinicko-bylanská. [3] 

 

 

Obrázek č. 2 – Pohled na lom Vršany (archiv VUAS) 

2.1.1 Slatinicko - bylanská oblast 

Slatinicko - bylanskou oblastí se rozumí území v jihozápadní části bývalého 

okresu Most a k ní přilehlé části bývalých okresů Chomutov a Louny v severočeském 

regionu. Vedle severní strany je oblast s intravilánem města Mostu, následně s 

Čepirožskou výsypkou a zalesněným vrchem Rýzlem. Ze severozápadu je ohraničena 

Ervěnickým koridorem. Západní demarkaci tvoří silnice Otvice – Údlice, a jižní silnice 

Chomutov – Praha. Na východu slatinicko - bylanské oblast vede trať ČD Obrnice – Žatec. 

Z báňsko-technického hlediska je tato oblast omezena ze severozápadu a západu 

výsypkami bývalého lomu Jan Šverma, ze severu až severovýchodu Jezersko - ryzelským 
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hřbetem. Od severovýchodu k východu je demarkace oblasti stanovena výchozem uhelné 

sloje. Z jihu má návaznost na oblast neproduktivního území žatecké delty. 

Ve střední části vytváří terén rozsáhlou plošinu na horizontech +290 až +310 m 

n.m. Směrem k Mostu postupně klesá až do údolí říčky Srpiny  na horizont +232 m n.m. 

Oblast je z jihozápadu ukončena hlubokým údolím říčky Chomutovky na horizontu 260 až 

250 m n.m. 

Osu těchto oblastí tvoří silnice první třídy Most – Plzeň. 

Z hospodářského hlediska je v podstatě celé území zemědělsky obhospodařováno. 

Především se jedná o obilnářskou oblast.  

Z hlediska průmyslového využití je činnost soustředěna především v 

severozápadní až severovýchodní části oblasti, kde se těží hnědouhelné zásoby z lomu 

Vršany. V první polovině osmdesátých let se již vytěžila pánev Třískolupy poblíž 

elektrárny v Počeradech a zbytková jáma je v současné době využívána jako úložiště 

elektrárenského popílku. V roce 1986 došlo k ukončení provozu lokality Slatinice, kde 

těžba uhlí lomovým provozem probíhala od roku 1958 a navazovala tak na otvírky malých 

lomů Hrabák a Čepirohy ve výchozových partiích uhelné sloje. Zbytková jáma Slatinice 

byla využívána pro ukládání skrývkových hmot z lomu Vršany. Po roce 1999 byl na této 

výsypce provoz ukončen a území dočasně zrekultivováno.  Dnes dochází k postupnému 

rozvíjení těžby odtěžováním výsypky tak, aby se uhelné zásoby zpřístupnily pod tzv. 

Hořanským energetickým koridorem inženýrských sítí. 

Ekonomická náročnost otvírky spolu s horší kvalitou uhelných zásob v jižní části 

slatinicko - bylanská oblasti byla hlavním důvodem vůbec neotevřít lom Bylany s 

předpokládanou těžbou 6 – 6,5 mil tun uhlí za rok v dnes již zrušeném dobývacím prostoru 

Havraň. [3] 

2.2 Umístění lomu Vršany 

Vymezením dobývacího prostoru Vršany ze stávajícího dobývacího prostoru 

Holešice vznikl první krok ke vzniku a rozvoji lomu Vršany. Přibližně 20 let v těsném 

sousedství těžily hnědé uhlí dva lomy – lom Vršany a lom Jan Šverma. Lom Jan Šverma s 

postupem směrem k jihovýchodu a lom Vršany s postupem k severu se postupně k sobě 

přibližovaly. 
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První propojení těchto lomů Vršany a Šverma na dané linii je datováno roku 1995, 

kdy došlo k jednorázovému odtěžení sprašových hlín rýpadlem KU 800/84 a otevřelo 

prostor mezi 2. řezem lomu Jan Šverma a řezem odlehčovacím na horizontu +280 m n.m. 

V dalších létech na lomu Vršany pokračovala rýpadla ve vytváření západních 

bočních svahů na stanovenou linii dobývacího prostoru Vršany a rýpadla lomu Jan Šverma 

pokračovala v postupu k této linii vějířovitým postupem v jižní a jihovýchodní části 

dobývacího prostoru Holešice. V létech 1996 a 1997 došlo k dalšímu propojení dvou 

skrývkových řezů. 

V roce 2000, kdy se rozhodlo o zahájení útlumu kolejového provozu na lomu Jan 

Šverma, došlo k zásadnímu posunu a lom Vršany začal již sám odtěžovat uhelné zásoby v 

daném území. Uhelné řezy byly propojeny mezi oběma lomy v roce 2010 a 2012 a lom 

začal postupovat již jen severním směrem. [3] 

2.3 Působnost lokalit Vršany a Šverma v rámci lomu Vršany 

Starší lokalitou je lokalita Jan Šverma.  

Vznik lomu Jan Šverma se datuje do 10. let dvacátého století, kdy lomová těžba 

hnědého uhlí nahradila několik malých hlubinných dolů, které byly provozovány na daném 

území. 

Jan Šverma, tak jako všechny lomy té doby, byl vybaven oproti dnešním lomům 

pouze malými lopatovými rýpadly a přeprava se zajišťovala pomocí kolejové dopravy. 

Vozy s narubaným uhlím nebo skrývkovými hmotami byly taženy malými párovými 

lokomotivami. S koncem 2. světové války došlo k velkému rozvoji povrchové těžby uhlí v 

severočeské hnědouhelné pánvi. Rekonstruovaly se prakticky všechny tehdejší lomy tedy i 

lom Jan Šverma. Typy starších rýpadel z období 2. světové války byly nahrazeny 

kolesovými rýpadly typu K1000, K800, lopatovými rýpadly typu E 7 a E 2,5 a kolejovými 

zakladači typu ZD 2100 a ZD 1800. Všechny tyto stroje byly poháněny elektrickou 

energií. Změny se udály i na kolejové dopravě, tratě byly elektrifikovány, 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. Jednalo se o 

lokomotivu AEG 10Elo1, které byly ve dvou provedeních a to čtyřnápravové a 
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šestinápravové. Později byly nahrazeny lokomotivami Škoda 26Em a později 27Em.[4] 

[10] 

Lom se rozvíjel směrem na jih, kdy rozhraní tvořil stávající Ervěnický koridor 

mezi Mostem a Chomutovem. Severním směrem pod Krušné hory se rozvíjel lom 

Československé armády, na jih směrem k obci Strupčice lom Jan Šverma. Přes dílčí 

modernizaci těžebních strojů v 80. létech, kdy byly do provozu nasazeny rýpadla typu KU 

300S lom Jan Šverma zůstal jako jediný ve hnědouhelném revíru, věren do dnešních dnů, 

kolejové dopravě. Mělo to několik důvodů, ale ty nejhlavnější byly přepravní vzdálenosti 

z uhelných řezů do úpravny uhlí Komořany nebo skrývkových hmot na vnější výsypky.  

V dnešní době již lom Jan Šverma pomalu ukončuje svou dlouholetou historii. V 

provozu zůstávají pouze zakladače na vnitřní výsypce Šverma a na ukončených etáží se 

postupně provádí rekultivace.  

Mladší lokalitou je lom Vršany.  

Lom Vršany vznikl jako těžební lokalita hnědého uhlí pro zásobování elektrárny 

Počerady. V roce 1977 byly zahájeny přípravné práce pro otvírku a exploataci 

jihovýchodní části dobývacího prostoru Holešice samostatným lomem. 

Z DP Holešice lomu Jan Šverma došlo k vymezení území s názvem DP Vršany. 

Vzhledem k požadované výhřevnosti elektrárny (10,5 – 11,5 MJ/kg) byla otvírka nového 

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

Březno a Vršany. Postup lomu je severním směrem. 

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

také na nasazení dobývací a zakládací technologie. Hlavní zajímavostí lomu Vršany 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 šíře 1800 mm 

(od rýpadla KU 800) a pásové dopravy šíře 1200 mm (od dvou rýpadel KU 300). Uhlí je 

směrováno pomocí pásových linek šíře 1200 mm do zásobníku v prostoru povrchového 

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

elektrárnu Počerady případně Úpravnu uhlí Komořany. Vlaky směrované na elektrárnu 

jsou dieselové. Jsou zde použity z důvodu menší váhy a možnosti přechodu na ČD. Navíc 

tato trať není elektrifikována. Jsou zde použity lokomotivy řady 709, 740, 721, 770. Uhlí je 

přepravováno ve vozech Wap.  
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Obrázek č. 3 - Lokomotiva řady 709 se soupravou Wap (www.google.cz) 

Na lokalitě byly postupně nasazeny rýpadla KU 800/84 a KU 800/92 , zakladače 

ZP 6600/86 a ZP 6600/88  a rýpadla KU 300/85, KU 300/97 a KU 300/95. 

V současné době, kdy je ekonomika provozu jedním z hlavních ukazatelů 

prosperity redukovalo se také strojní vybavení lokality. Vyřazeny z provozu byly – rýpadlo 

KU 800/K92 zakladače ZP 6600/Z88, ZP 6600/Z93 a rýpadlo KU 300/K95. Také 

lokomotivy řady 770 byly nahrazeny 709. 

Na lomu Vršany jsou dnes v provozu 2 kolesová rýpadla KU 300S na těžbu uhlí, 

jedno rýpadlo KU 800 na těžbu skrývky a jedno rýpadlo K 800 (z bývalého Dolu Jan 

Šverma) na odtěžení části Slatinické výsypky. Na zakládací straně pak jeden pásový 

zakladač ZP 6600, pasový vůz zakládací PVZ 2500, dva kolejové zakladače ZD 1800 a ZD 

2100 (z bývalého Dolu Jan Šverma), jedno lopatové rýpadlo E7 (z bývalého Dolu Jan 

Šverma) a několik lopatových rýpadel E 2,5. Ostatní těžební a zakládací technologie je 

odstavena dlouhodobě mimo provoz nebo je postupně likvidována. [4] 

2.4 Geologická charakteristika dobývacích prostorů Holešice a 

Vršany v zájmové oblasti 

Na lokalitách Jan Šverma a Vršany představuje ložisko uhlí svojí polohou na 

jižním okraji severočeské hnědouhelné pánve jednu z geologicky nejsložitějších pánevních 

lokalit. Mezi hlavní příčiny složitého vývoje patří proměnlivost terciérní pánevní 

sedimentace na poměrně malé ploše. 
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Na lokalitě se od jihu k severu výrazně projevují tato faciální prostředí: 

1. Sedimentace žateckého deltového tělesa 

2. Jezerně deltová sedimentace přechodu deltového tělesa do jezerního vývoje 

3. Jezerní sedimentace 

Každá ze tří facií má specifické znaky podmínek sedimentace produktivních i 

neproduktivních vrstev, při čemž přechody nejsou ostré, jen přibližně prostorově 

vymezitelné, se značnou vertikální i horizontální proměnlivostí 

Dalším výrazným znakem je cykličnost sedimentace. Ta se v jednotlivých faciích 

projevila s velmi rozdílnou intenzitou, lze ji však vysledovat v celé ploše ložiska. 

Tercierní sedimentace probíhala na relativně různorodém a členitém podloží 

reprezentovaném horninami krystalinika a svrchní křídy, modelovanými intenzivní 

denudací zvýrazněném výstupy neovulkanitů. 

Sedimentace na těchto lokalitách má charakter postupného vyplňování deprese, 

zpočátku v izolovaných nebo lokálně propojených jezírkách dotovaných materiálem z 

okolních elevací, tvořených převážně sedimenty svrchní křídy a krystalinika. 

Další morfologickou diferenciací s převažujícím poklesem pánevního dna se 

začala v prostoru významněji uplatňovat sedimentace žatecké delty, jejíž intenzita se podle 

spádu toku a migrace přítokových ramen měnila a umožňovala nebo naopak potlačovala 

rozsah uhelné sedimentace. Posléze posléze ukončena písčitojílovitou sedimentací 

trvalejšího charakteru v jezerním prostředí. Denudační proces v kvartéru byl překryt 

aluviálními i eolickými sedimenty. [4] 

2.4.1   Facie žateckého deltového tělesa  

Facie žateckého deltového tělesa se charakterizuje rozštěpením slojových vrstev 

do slojových lávek a uhelných poloh oddělených písčitojílovitými meziložními vrstvami a 

četnými pásky uhlí či uhelnatých jílů.  [4] 

2.4.2 Jezerně deltovitá facie – přechodní facie delty a facie jezera 

Facie jezerně deltovitá se charakterizuje výraznými proplástky mezi slojovými 

lávkami s pozvolnými přechody jílů do uhelných jílů a uhlí v horizontálním směru, ale také 

ve vertikálním směru. 
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Faciální přechody do facie deltového tělesa i do facie jezerní jsou pozvolné, 

neostré. [4] 

2.4.3 Jezerní facie 

Jezerní facie se vyznačuje naprostou převahou sedimentace v monotónním, tzv. 

jezerním vývoji. Sedimentuje po skončení uhlotvorného stádia hlavní uhelné sloje 

v prostoru volného jezera a to v jednotném vývoji. 

V průběhu vývoje sedimentačního prostoru, který je nutno chápat jako dynamický 

proces v prostoru a čase, docházelo ke stěhování faciálních prostředí a jejich postupného 

překrývání v ploše i ve vertikálním směru. [4] 

2.5 Popis ložiskových těles 

2.5.1 1. uhelná sloj 

Sloj je z hlediska vertikálního členění slojových vrstev nejvýše uloženou uhelnou 

sedimentací na ložisku. Představuje nejčlenitější uhelný vývoj s největší proměnlivostí 

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

jílovců, jílovců, přes jílovce s uhelnou příměsí a jílovce uhelnaté. Strop sloje je většinou 

zastoupen ostrým přechodem do svrchních jílovců a písčitých jílovců. Mocnost této sloje 

se průměrně pohybuje kolem 7 m. [4] 

2.5.2 2. uhelná sloj 

Sloj na ložisku představuje největší část zásob. Sloj je v území výrazně oddělena 

od 3. sloje spodními meziložními vrstvami tvořenými písčitojílovitými až jílovito - 

písčitými typy. Báze sloje je neostrá a je tvořen pozvolným přechodem ze spodních 

meziložních jílů a písků až k uhlí. Strop 2. sloje je relativně ostře vymezen stykem s 

písčitojílovitými sedimenty svrchních meziložních vrstev. 

Celková mocnost i kvalitativní parametry uhelné sloje jsou značně proměnlivé, 

přičemž bilanční mocnost dosahuje v průměru 15 m. [4] 
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2.5.3 3. uhelná sloj 

Sloj představuje progresivní rozvoj uhelné sedimentace. Sloj má většinou 

neostrou bázi, dospodu s pozvolným přechodem přes jílovec uhelnatý a jílovec s uhelnou 

příměsí. Strop je naopak většinou ostře vymezen, nejvýše s polohou uhlí jílovitého až 

jílovce uhelnatého. Sloj je vyvinuta v celé ploše území v průměrné mocnosti 8 m a je 

charakteristická svými stabilním vývojem. [4] 

2.5.4 4. uhelná sloj 

Sloj zde zastupuje nejstarší uhelnou sedimentaci na ložisku. Čtvrtá sloj je 

lokálního charakteru a nikde nevychází na povrch. Průměrná mocnost sloje je cca 4 m a 

představuje nejméně kvalitní uhelné zásoby. [4] 
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3 Technologie zakládání skrývkových hmot na Vršanské 

uhelné 

3.1 Historie zakládání na lomu Vršany 

Zakládání skrývkových hmot těžených z lomu Vršany bylo v prvních létech 

provozu řešeno dvěma pasovými zakladači ZP 6600 se závodovým označením Z86 a Z88 

operujícími v prostoru vyuhlovaného lomu Slatinice. Tento dosluhující lom poskytoval 

dostatečně velký prostor pro ukládání skrývkových hmot. Problémy nastaly ve chvíli, kdy 

bylo rozhodnuto vedením tehdy státního podniku prodloužit provoz těžby uhlí v lomu 

Slatinice. 

Zakládání skrývky nemělo z báňského hlediska tak ideální podmínky, neboť se 

zakládalo na podložku s velkým úklonem a to do vrchní poloviny výsypky. Kombinací 

krajní meze stability výsypky a rychlého postupu zakládacích etáží hrozilo ohrožením 

uhelné těžební technologie lomu Slatinice.  

V roce 1983 nastal rozsáhlý skluz výsypky, jehož pata se opřela až o uhelné řezy 

lomu Slatinice. Bylo zřejmé, že dále není možné provozovat na této výsypce oba zakládací 

stroje ZP 6600. Z tohoto důvodu bylo nutné nalézt novou lokalitu pro založení vnější 

výsypky pro lom Vršany. Vznikla poblíž obce Malé Březno a podle místa vzniku byla 

pojmenována. Po nutných krocích pro zřízení nové výsypky, jeden ze zakladačů z výsypky 

Slatinice (ZP6600/86) přetransportoval na výsypku Malé Březno. Právě tato lokalita měla 

příznivé ukazatele pro vznik vnější výsypky. Nacházela se v blízkosti lomu, což mělo 

pozitivní vliv na ekonomiku dopravy skrývkových hmot a její objem a plošný zábor mohl 

být projektován tak, aby byla ukončena po dosažení potřebného odskoku těžby uhlí 

v lomu. Zakladač již mohl plynule přejít z vnější výsypky na vnitřní výsypku postupně 

vyuhlovaného lomu Vršany.  

Postupem času, jak se měnilo uložení uhelných lávek, a zvyšovaly se požadavky 

na kvalitu, došlo k vybudování ve vyuhleném prostoru lomu Vršany tzv. předvýsypka 

osazená dopravníky šíře 1200 mm, kde jako zakládací stroj byl nasazen PVZ 2500. Hlavní 

úkol tohoto celku byl připravovat základ budoucích etáží výsypky, tvořené zakladačem 

technologického celku TC2 ZP6600/86, hlavně v prostorách opuštěných jímek hlavní 

čerpací stanice, která se posouvala tak jak se posouvaly těžební řezy. 
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Na začátku devadesátých let minulého století, kdy se blížily porubní fronty lomu 

Vršany k lomu Jan Šverma, bylo nutno rozhodnout, který z těchto dvou lomů přejde do 

fáze útlumu těžby a dá tak prostor lomu druhému. Lom Jan Šverma byl obdobně vybaven 

dobývací technologií jako lom Vršany. Zásadním rozdílem mezi těmito lomy byl způsob 

dopravy těženého materiálu. Zatímco na lomu Vršany se používala především pasová 

doprava, na lomu Jan Šverma byla v převaze doprava kolejová. A právě nekontinuálnost 

kolejové dopravy, která nese sebou menší výkony a neumožňuje plné využití potenciálu 

dobývacích strojů společně s většími náklady na provoz a údržbu kolejí, se stala hlavním 

důvodem rozhodnutí o útlumu lomu Jan Šverma a včlenění závodu Důl Jan Šverma do 

tehdejšího závodu Hrabák. 

V roce 1999 nastalo i technologické propojení lokalit zprovozněním pasové 

dopravy š. 1800 mm z 2. skrývkového řezu Vršany na vnitřní výsypku lomu Jan Šverma, 

kde se započala zakládat skrývka od vršanského rýpadla KU800/92 pomocí zakladače 

ZP6600/93 z lomu Jan Šverma. 

Od roku 2000 došlo k ustálení provozu skrývky tak, že při těžbě 1. skrývkového 

řezu byla zemina dopravována na etáže vnitřní výsypky Vršany. V případě těžby rýpadla 

KU 800 na 2. skrývkovém řezu, byla skrývka směrována na vnitřní výsypku Šverma. Na 

začátku roku 2012 došlo k ukončení provozu zakladače ZP 6600/93 na výsypce Šverma 

z důvodu vysypání vnitřního prostoru výsypky. V provozu zůstal pouze zakladač ZP 

6600/86 na vnitřní výsypce Vršany. Zakladač se postupně prosypává k výsypce Šverma 

zakládáním úpadní a dovrchní etáže. V roce 2012 nastalo první propojení obou výsypek, 

čímž vzniklo jedno výsypné těleso vnitřní výsypky lomu Vršany. [3] 

3.2 Členění technologických celků 

Technologické celky se dělí podle předpokládaného denního výkonu. Další 

rozdělení je dle výsuvu, pojezdu, rozpojovacího a nabíracího ústrojí. 

Velkostroje technologických celků dělíme dle hodinového výkonu do             

3150 m
3
/hod a nad 3150 m

3
/hod. Výsuv rozdělujeme na výsuvová a bezvýsuvová. Pojezd 

pomocí housenicového podvozku či kráčivého podvozku. Dle rozpojovacího a nabíracího 

ústrojí na rýpadla kolesová, korečková a lopatová.  
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Kolesová rýpadla (používaná na lomu Vršany) mají kolesa komorová, 

bezkomorová s vynášecím bubnem a bezkomorová se šikmým skluzem. Korečky jsou plné 

nebo řetězové. 

 Kolesové rýpadlo se konstrukčně dělí na spodní a horní stavbu. Tyto dva celky se 

otáčejí proti sobě. Otoč horní stavby je hlavní těžební pohyb. Mezi další pohyby patří 

zdvih kolesového výložníku, u některých rýpadel také výsuv kolesového výložníku. Vrchní 

stavba se skládá z rozpojovacího a nabíracího ústrojí, dopravní cesty, rozvodny a 

pracoviště obsluhy. Spodní stavba zajišťuje pohyb velkostroje. 

Tabulka 1 - Technologické celky 

Technologické celky 

TC0 do 10 000 m
3
 

TC1 do 15 000 m
3
 

TC2 do 50 000 m
3
 

TC3 do 65 000 m
3
 

TC4 do 240 000 m
3
 

3.3 Technologická zařízení na výsypce Vršany 

3.3.1 Zakladač ZP6600/86 

Zakladač ZP6600/86 je určen pro zakládání skrývkových hmot narýpaných 

kolesovými či korečkovými rýpadly. Skrývka je k zakladači transportována pomocí DPD, 

ze které je předáván do násypky spojovacího mostu zakladače pomocí shazovacího vozu, 

který je součástí pásové dopravy. 

Složení technologického celku TC2 je následující, kolesové rýpadlo KU800, DPD 

šíře 1800mm a zakladač ZP6600. 

Zakladač se skládá z  hlavních částí a to hlavního kráčivého podvozku stroje, 

kráčivého podvozku spojovacího mostu, střední otočné části stroje, zakládacího výložníku, 

spojovacího mostu, vrátků, kladkostroje, lana a jeřábu. Provozní hmotnost tohoto 

zakladače činí 1800t. [1] 
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Tabulka 2 - Vybrané technické parametry ZP6600/86 

Vybrané technické parametry 

Teoretický výkon 6600 m
3
/h 

Délka výložníku 80 m 

Délka spojovacího mostu 75 m 

Rychlost pásu výložníku 6,49 m/s 

Rychlost pásu spojovacího mostu 4,05 m/s 

Šířka výložníkového pásu 2 m 

Šířka pásu spojovacího mostu 2 m 

Maximální výška zakládání 26 m 

Rozsah otáčení ± 115
0
 

Maximální náklon podloží při transportu/ práci 1:20/ 1:24 

Specifický tlak na podloží 0,07 MPa 

Přívodní napětí 6 kV 

Instalovaný výkon 3640 kW 

3.4 Historie zakládání na dole Jan Šverma 

Zakládání skrývkových hmot z bývalého lomu Jan Šverma probíhalo od 50. let 20 

století na třech stěžejních výsypných prostorech. 

Prvním výsypným prostorem byla vnější výsypka Růžodol. Rozprostírá od města 

Litvínova, okolo obcí Mariánské Radčice, Libkovice a chemických závodů společnosti 

Chemopetrol a.s. až k zaniklým obcím Kopisty a Konobrže. Kapacita této výsypky byla již 

vyčerpaná a v současné době se rekultivuje. 

Druhým výsypným prostorem, který zasahuje do zájmové slatinicko - bylanské 

oblasti, byl prostor vnější výsypky Velebudice. Jednalo se o prostor blízko města Mostu 

mezi obcemi Velebudice, Skyřice a Líšnice. Realizace vnější výsypky byla zahájena v roce 

1955 a během následujících let se zde založilo 237 mil. m
3
 zemin na ploše 785 ha. Provoz 

na výsypce v roce 1995 byl ukončen. S terénními úpravami a zalesňovacími pracemi se 

začalo už v roce 1965. Od roku 1975 byla výsypka cíleně koncipována se záměrem 

budoucí výstavby koňské dostihové dráhy. Od roku 1986 byla výsypka řešena jako 

architektonický celek parku Velebudice s dominantou závodní dostihové dráhy, 
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odpovídající příměstskému rekreačnímu zámezí města Mostu. Na ploše výsypky je, nebo 

vznikne v průběhu dalších let dostihové závodiště, zemědělské a lesní pozemky, lesopark, 

farma pro chov dostihových koní a naučný park jako biocentrum územního systému 

ekologické stability. 

Třetím výsypným prostorem je samotná vnitřní výsypka lokality Šverma, kde se 

zakládají vytěžené zeminy až do úrovně původního terénu. Rozhraní mezi vnitřní 

výsypkou lomu ČSA a vnitřní výsypkou bývalého lomu J. Šverma tvoří již dříve 

zmiňovaný tzv. ervěnický koridor. Postup výsypky je jižním směrem. 

Chronologické seřazení činností na dole Jan Šverma. 

8.12.1953 byl do provozu uveden nový zakladač Z1650/Z55 a ihned byl nasazen 

na bylanské výsypce. Montážní místo Z55 bylo v těsné blízkosti železničního přejezdu 

důlní tratě poblíž hradla Š9, na silnici mezi obcemi Slatenice a Vršany.  

5.8.1954 byl na dole Jan Šverma byl definitivně zrušen kolejový provoz 

úzkorozchodných tratí 900mm.  

30.8.1954 celá kolejová doprava na dole Jan Šverma byla elektrifikována, stále 

byla ve velké míře využívána parní trakce. 

1.1.1957 došlo k reorganizaci v SHD na základě zrušení trustového vedení v SHD 

ministrem paliv a energetiky. Byla vydána směrnice č.43/56. Díky těmto změnám se 

rozdělily výrobní procesy na skrývání PÚ-S, dobývání PÚ-L a zakládání PÚ-Z. Skrývka 1 

skrývání ornice a dobývání nadloží R136 a R137. Skrývka 2 dobývání nadloží K25, D800, 

R143 a R170. Dobývání uhlí a výklizu R131, R133 a K27. Vnější zakládání na 

velebudické výsypce Z51 a Z55, včetné pluhových výsypek vnitřní výsypky. 

1.4.1957 se na dopravě uvedly do provozu hradla Š1, Š2 a Š4. 

2.4.1958 z montážního místa u hradla Š3 byl uveden do provozu nový zakladač 

ZD1800/Z59. Zahájil těžbu na 2. výsypkové etáži, pod tímto zakladačem byly v provozu 

pluhové výsypky. 

1.7.1960 došlo k administrativnímu rozdělení PÚ-Z na dva podúseky. PÚ-Z1 

velebudická výsypka a PÚ-Z2 vnitřní výsypka. 

1.7.1962 na dva podúseky byl také rozdělen PÚ-S. PÚ-S1 řídilo těžbu na 

rýpadlech K300/K34, E7/R136 a E2,5/R508. PÚ-S2 řídilo těžbu na rýpadlech K1000/K25, 

D800/R3 a zakladač ZD1800/Z59. 
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11.4.1967 z montážního místa u hradla Š3 byl uveden do provozu nový zakladač 

ZD2100/Z73. Zakládáni zeminy zahájil na 2. výsypkové etáži. 

2.5.1967 bylo po rekonstrukci opět uvedeno do provozu rýpadlo E7/R149. 

Rýpadlo bylo nasazeno pod 1. výsypkovou etáží na ruční výsypku. 

1.2.1973 PÚ-Z převzal lokalitu bývalého dolu Vrbenský, byla pojmenována PÚ-

Z3. Zakládání zeminy se začalo lopatovými rýpadly E2/R444 a E2,5/R494. 

2.1.1982 na PÚ-Z2 byl z lokality ČSA převzat a uveden do provozu zakladač 

Z2000/Z78. Na důl Jan Šverma byl předán z důvodu uvedení nových technologických 

celků TC2 do provozu díky nedostatku výsypného prostoru. 

15.10.1984 z montážního místa pod obcí Vrskmaň, bylo uvedeno do provozu 

kolesové rýpadlo SRs2000/K100 a zakladač ZP6600/Z93 po připravených transportních 

trasách do míst zasazení na 1. skrývkový řez. 

29.4.1984 zakladač Z1650/Z55 ukončil definitivně svou těžební činnost v 15.30 

na vnější velebudické výsypce 

11.5.1995 v 15.30 dojel na PÚ-Z1 (Velebuduce) poslední vlak se zeminou k 

E2,5/R520, dovezla jí souprava ellok č.598. Od tohoto dne na PÚ-Z1 zajížděly pouze 

pomocné vlaky. Na dole Jan Šverma tak skončilo tzv. velké zakládání. 

13.10.1995 bylo rozhodnuto na poradě vedoucího, že PÚ-TC2 ukončí k 

31.12.1996 svou těžební činnost. Kolesové rýpadlo SRs2000/K100 bude na montážním 

místě pod Vrskmaní sešrotováno a ZP6600/Z93 s DPD bude předáno lomu Vršany. 

18.12.1998 lopatové rýpadlo E2,5/R440 ukončilo definitivně těžbu na PÚ-Z. 

Odtransportovalo poblíž bývalého montážního místa na PÚ-Z. Byla provedena jeho 

demontáž a převoz na lom Vršany k jeho dalšímu využití. 

21.12.1998 v 8.50 definitivně ukončil těžbu na 3. výsypkové etáži zakladač 

Z2000/Z78. Poslední založené kubíky byly z vlaku č.690, poté provedl krátký transport ke 

koncovému hradlu. Zde na montážním místě očekával další rozhodnutí o jeho zrušení. 

2.1.1999 na Nový rok se v rámci organizačních změn rozjely tyto pracoviště 

zakladačů ZD1800/Z59, Z2000/Z78 (likvidace) a ZD2100/Z73. Z lopatových rýpadel to 

byly E2,5/R440 (převod na lom  Vršany), E2,5/R480, E2,5/R458, E2,5/R508, E2,5/R520, 

E7/R152 a E7/R158. 

1.4.1999 do Závodu kolejová doprava bylo převedeno všech 419 zaměstnanců 

PÚ-doprava dolu Jan Šverma. Zanikl tím PÚ-D a vznikl ZKD MUS, a.s. 
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30.6.1999 ve 24.00 zanikl důl Jan Šverma bývalý důl Robert založený roku 1860. 

Jeho dobývací prostor Holešice byl převeden pod závod Hrabák jako těžební lokalita. [8] 

3.5 Technologická zařízení na výsypce Šverma 

3.5.1 Zakladače ZD 2100/Z73 

Jedná se o dvou vozový zakladač české výroby firmy Vítkovice a.s. Zakladač se 

pohybuje, na kolejovém podvozku nabíracího a pásového vozu s pohonem. Máme zde 

nabírací vůz s korečkovým řetězem, podávacím pásem, strojovnou pro pohon nabíracího 

zařízení a vrátku jeho zdvihu, a také transformační rozvodnou pro celý zakladač. Zakládání 

hmot se provádí pomocí pásového vozu s výložníkem, který je s nabíracím vozem 

propojen pomocí spojovacího pásu. Každý z těchto velkostrojů je napájen elektrickým 

proudem a musí tedy mít také kabelový vůz s dostatečnou zásobou kabelu pro případný 

pohyb na výsypce. 

Korečkové nabírací zařízení se pohybuje ve vertikálním směru pomocí 

zdvihového vrátku. Výložník pásového vozu je otočný z osy kolejí o +120°, můžeme jej 

zvedat a spouštět od 0m po 28m. Nabírací vůz má nesymetrický podvozek, kdy nabírací 

strana má 24 kol a zadní podvozek pouze 16 kol. Pásový vůz má podvozek symetrický o 

40 kolech na každé podpěře s rozchodem podvozků 1435mm. Velkostroj je napájen 

střídavým proudem o napětí 6kV a celkový příkon činí 1200kW. Tento příkon se dělí mezi 

jednotlivé pohony. [1] 
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Tabulka 3 - Výkony zařízení u ZD2100(1800) 

Zařízení Výkon 

Korečkový řetěz 280 kW 

Pás č.1 – podávacího v nabíracím voze 26kW 

Pás č.2 – na spojovacím mostě 3x70 kW 

Pás č.3 - podávacího v pásovém voze 26 kW 

Pás č.4 - výložníkového 2x160 kW 

Vrátku korečkového vodiče 28 kW 

Vrátku výložníkového pásového vozu 30 kW 

Ward-Leonardovo soustrojí pro pojezd 12x18 kW 

Otáčení výložníku 22 kW 

Ostatní zařízení (kompresory, mazání, osvětlení) 124 kW 

 

 

Obrázek č. 4 - Zakladač ZD 2100 (archiv VUAS) 
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Zakladač ZD 2100(1800) se používá ve spojení s kolejovou dopravou. Zakládací 

hmoty se dopravují pomocí důlních odklizových lokomotiv Škoda 27Em. Tyto lokomotivy 

mají LH soupravy o dvanácti vozech. Výklop do koryta je pomocí vzduchu, vozy typu LH 

jsou jednostranně klopené a obsluha stojí na druhé strany koryta. 

Tabulka 4 - Technické parametry ZD2100(1800) 

3.5.2 Lopatové rýpadlo E7/R152 

Lopatové rýpadlo E7 je jednoúčelové rýpadlo s výškovou lopatou české výroby 

firmy Unex. Rýpadlo má vícemotorový elektrický pohon a je napájeno střídavým proudem 

o napětí 6kV. Proud se k rýpadlu přivádí vlečným kabelem, případně kabelovým vozem. 

Hlavní motor sloužící pro zdvih lopaty, zdvih výložníku a pojezd rýpadla má výkon 

220kW. Svrškem rýpadla otáčejí dva motory s výkonem 82,5 kW, o výsuv lopaty se stará 

motor o výkonu 120 kW. Pro pohon zdvihového motoru a motoru otoče vyrábí Ward-

Leonardovo soustrojí stejnosměrný proud. 

Rýpadlo má pásový podvozek o šíři plátu 1,5m. Délka styčné plochy každého 

pásu je 7m. Řízení a ovládání všech pohybů se děje z jednoho místa a to kabiny vedoucího 

rýpadla. Rýpadlo má elektromagnetické brzdy a pneumatické spojky. Na povrchových 

lomech se rýpadlo jak k těžbě skrývky a uhlí, tak i k zakládání zemin. Rýpadlo pracuje ve 

spojení s kolejovou dopravou o rozchodu 1435mm. Hmoty se dopravují pomocí důlních 

Vybrané technické parametry 

Obsah korečku 1200 l 

Rozteč řetězu 700 mm 

Článkování 4 

Teoretická výkonnost 2 100 (1 800)  m3s.z./hod 

Dovolený sklon 1 : 30 

Celkový instalovaný výkon 1200 kW 

Provozní váha 1227 tun 

Tlak na jedno kolo 210,14 - 10,35 MPa 
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odklizových lokomotiv Škoda 27Em. Tyto lokomotivy mají LH soupravy o dvanácti 

vozech. Výklop do koryta je pomocí vzduchu, vozy typu LH jsou jednostranně klopené a 

obsluha stojí na druhé strany koryta. V případě že je rýpadlo použito k těžbě jedna se o 

stejnou lokomotivu, ale souprava je tentokrát deseti vozová Ta.  [1] 

 

Obrázek č. 5 - Lopatové rýpadlo E7 (archiv VUAS) 

Tabulka 5 - Technické parametry E7 

Vybrané technické parametry 

Obsah lopaty 7 m3 

Maximální rýpací dosah výškový 14 m 

Maximální rýpací dosah hloubkový 3,2 m 

Maximální rýpací dosah vodorovný 19 m 

Maximální výsypný dosah vodorovný 6,2 m 

Maximální výsypný dosah výškový 10 m 

Maximální výsuv lopaty 5,8 m 

Teoretická výkonnost 420  m3s.z./hod 

Celkový instalovaný výkon 430 kW                  

Provozní váha 350 tun                                                     
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4 Důvody nasazení výsypky s kolejovou dopravou a 

technické parametry 

Doprava těžených hmot na lokalitě Vršany je zajišťována pomocí DPD šíře 1800 

mm a 1200 mm. Uhelná substance je na nakládacím zásobníku nakládána do vozů ČD, 

případně WAP a expedována odběratelům do elektrárny Počerady nebo železniční stanice 

Počerady po kolejích rozchodu 1435 mm dieselektrickými lokomotivami.  

Doprava těžených hmot na lokalitě Šverma je výhradně kolejová doprava o 

rozchodu 1435mm s elektrifikací. Důlní dráhy jsou zpravidla dvoukolejné s usměrněnou 

dopravou. Dopravny jsou vybaveny zabezpečovacími zařízeními W SSB, traťové úseky 

mají autoblok. Napětí trolejí je 1500Vss. Soupravy se skrývkou tvoří 12 LH vozů o obsahu 

40m
3
 a elektrické lokomotivy typu 26 Em, které jsou již plně nahrazeny 27 Em. Soupravy 

těžených hmot, ale také zásobování chemických závodů tvoří 10 Ta vozů s elektrickou 

lokomotivou 27Em. Skrývkové zeminy jsou odváženy na vnitřní výsypku Šverma, uhlí je 

směrováno do Úpravny uhlí Komořany. 

Provoz na důlních drahách je veden podle platných dopravních předpisů. 

4.1 Nasazení rýpadla K800/K54 

Při projektování dalšího postupu lomu Vršany do DP Slatinice se musela vyřešit 

stěžejní otázka a to jak odtěžit skrývkové hmoty nad uhelnými zásobami v prostoru 

stávajícího energetického koridoru. Skrývka totiž tvoří jak zeminu v rostlém stavu, tak 

zeminy, které byly založeny do vedlejší zbytkové jámy z lomu Vršany a Slatinice. 

Výsypkové zeminy se od rostlé zeminy liší fyzikálně-chemickými vlastnostmi. Jsou tím 

pádem i rozdílné požadavky při odtěžování těchto hmot. Při prvotní těžbě došlo k narušení 

pevnosti a soudržnosti zemin. Zeminy jsou více náchylné k absorpci vody a tudíž se stávají 

málo únosné, lepivé a nesoudržné. Těžba proto vyžaduje odlišný způsob odtěžování (nižší 

výšky řezů, mírnější sklony řezů, plošší generální sklon svahu, časté odvodňování 

těžebních řezů a pojezdových plání), ale i výběr těžební technologie. Už v minulosti se na 

lomu Vršany neosvědčila těžba podobných zemin (tehdy spraší) pomocí rýpadel KU 300 a 

DPD. Nalepovali se korečky, vybočovala pásová doprava a často se zavalovaly přesypy 

poháněcích stanic. Výkonnost technologického celku klesla o cca 60% oproti běžně 

dosahované výkonnosti. 
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Pro tento typ zemin se ukázal jako nejvhodnější těžební stroj rýpadlo typu K800 v 

součinnosti s kolejovou dopravou. Rýpadlo se velmi osvědčilo při provozu na tzv. 

odlehčovacím řezu v předpolí lomu, zde těžilo jak sprašové zeminy, tak písčito-jílovité 

zeminy rozbřídavé a vodou nasáklé. 

I přes relativní stáří rýpadla bylo rozhodnuto, že po generální opravě bude 

nasazeno pro první dva řezy v DP Slatinice. Jedná se o řez odlehčovací a 1. skrývkový. 

Stejný způsobem bylo rozhodnuto i o technologické dopravě, opět bylo rozhodnuto, že 

využití kolejové dopravy je nejlepším řešením. Dalším důvodem nasazení těžební 

technologie v předstihu je nutnost vybudovat zářez pro přeložku energetického koridoru 

tzv. Hořanského, který blokuje ve stávajícím postavení zásoby uhlí. 

V roce 2012 po generální opravě a transportu do místa nasazení zahájilo rýpadlo 

těžbu. 

Těžba rýpadla K800/54 je prováděna zpočátku postupným zahlubováním za 

pomoci PVZ 2500 vždy o 5m až na konečný plánovaný horizont 1. řezu. Takto vytěží pás 

široký 100m, který posloužit pro uložení přeložek inženýrských sítí. Při tvarování 

závěrného svahu na východní straně mu bude k pomoci dozer pro přihrnování materiálu. 

Celkový objem přihrnování by měl dosahovat objemu cca 800tis. m
3
. Pro vytvoření 100m 

širokého koridoru je nutno vytěžit 7050tis. m3 výsypkových zemin, které budou odváženy 

a založeny na vnitřní výsypce Šverma. 

Při všech přestavbách bude respektován minimální poloměr oblouku kolejí 200m 

a maximální spád koleje 30 %0. Řez, který bude postupovat západním směrem, smí 

dosáhnout ve střední části maximální výšky 14m. 

K umožnění další těžby Slatinické výsypky je nutné odtěžit deponii spraší, která 

se nachází na horizontu 285m n. m. Jako prvotní je nutné vybudování výjezdu na uvedený 

horizont ve spádu 30 %0. Zde bude využito dozeru, jenž přemístí 75tis. m3 zemin. Do 

tohoto výjezdu bude prostavěna pohyblivá kolej, která bude vézt dále po horizontu 285m 

n. m. a umožní odtěžit sprašové materiály. Tato nově prostavěná kolej dosáhne délky 

1910m. Celkový objem spraši k odtěžení je cca 1 000 tis. m
3
. 

Odtěžení části 2. řezu je z důvodu eliminace jakékoliv činnosti ve 100 m pásmu 

vyhrazeného pro přeložky inženýrských sítí. Vedle odtěžení dalšího záběru o objemu 

1200tis. m
3
, dosaženo hloubkovým záběrem rýpadla K 800/54 s pomocí současného 

přihrnování materiálu a tvarování svrchní části závěrného tvaru 2. skrývkového řezu 
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pomocí buldozeru. Pro zajištění rychlého postupu těžební fronty bude vytvořen pouze 

jeden hloubkový záběr, který zajistí to, že se při budoucí těžbě 2. řezu rýpadlem KU 800 v 

prostoru plošiny 1. skrývkového řezu nebudou pohybovat žádné těžební ani pomocné 

mechanizmy, které by mohly ohrozit již vybudované a provozované nové inženýrské sítě. 

K realizaci uvedeného záměru je třeba vytěžit celkem 640tis. m
3
 zeminy. 

Rýpadlo bude poté pokračovat v těžbě výškového řezu západním směrem po celé 

délce porubní fronty. Kolej v tuto chvíli dosahuje délky cca 3100m. Díky uvedenému 

postupu dosáhneme snížení úrovně terénu pro další těžbu rýpadla KU 800 v pozdějším 

období. V postupu těžby je podle projektu k odtěžení celkem 10700tis. m
3
. I tyto zeminy 

budou odváženy a založeny na vnitřní výsypce Šverma. 

Plánovaný postup se dělí do dvou etap. V první etapě, která je koncem roku 2012 

po začátek roku 2017 musí dojít k vytěžení koridoru pro přeložky inženýrských sítí 

Hořanského koridoru. Rýpadlo má za úkol vytěžit cca 9,6mil. m
3
 zemin. Druhá etapa, která 

spočívá v dotěžení 1. řezu a částečného vytvoření 2. řezu, musí rýpadlo odtěžit 12,6mil. m
3
 

zemin. 

Z výše uvedených informací je zřejmé, že při předpokládaném výkonu 2mil. 

m
3
/rok by měla těžba probíhat 11 let, to je do roku 2023. 

Po splnění plánovaného programu bude rýpadlo se zakladačem ostaveno mimo 

provoz na předem určená místa k zahájení likvidace. Současně dojde k likvidaci kolejí, jež 

zajišťovali odvoz vytěžených hmot na výsypku. [2] [5] 
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Tabulka 6 - Těžby 

Jednotlivé těžby 

HTÚ pro výstavbu koleje 155 tis. m
3
 

Těžba 0. skrývkového řezu 1400 tis. m
3
 

v tom stahování 0. řezu 120 tis. m
3
 

Těžba 1. skrývkového řezu - koridor 7050 tis. m
3
 

v tom stahování 1. řezu 800 tis. m
3
 

HTÚ pro výstavbu koleje 75 tis. m
3
 

Těžba spraší 1000 tis. m
3
 

Rozšíření plošiny 100m na 1. řezu 1200 tis. m
3
 

Těžba 2. skrývkového řezu – hloubkový 

zářez 

640 tis. m
3
 

v tom částečné stahování 2. řezu 80 tis. m
3
 

Dotěžení 1. skrývkového řezu 10700 tis. m
3
 

Celkem k vytěžení 22220 tis. m
3
 

4.2 Zakládání granulátu z elektráren 

Jedná se o zakládání zbytků vyhořelého paliva z dříve dodaného uhlí. Zakládají se 

granuláty z Počeradské elektrárny, z teplárny United Energy a také z chemických závodů 

Unipetrol. Tento sypký materiál – výrobek, který je směs popílku a záměsové vody se 

někdy využívá k zpevnění přístupových cest či k úpravě plochy řezu při použití kolejové 

dopravy. Materiál je dopravován kolejovou dopravou ve vozech LH, které mají speciální 

vyvložkování. To slouží jako kluzák, aby nedocházelo k usazování či přimrzání 

přepravovaného materiálu k vozům. Soupravy přepravující tyto sypké hmoty musejí být 

skrápěny vodou, aby byla co možná nejvíce eliminována prašnost. Pro výstavbu cest se dá 

použít pouze granulát z teplárny United Energy. Zbylé hmoty se dopravují k zakládačům 

ZD 2100(1800)/Z73(Z59), či k lopatovému rýpadlu E7/R152. Přepravu obstarávají 

lokomotivy Škoda 27Em o hmotnosti 165 tun a výkonu 2560kW.  

Předpokládaný objem založených granulátů v létech 2013 – 2017 je 170 000 m3 – 

200 000 m3 za rok, tj. celkem 850 000 m3 – 1 000 000 m3. Po roce 2017 se již 

nepředpokládá dovoz a zakládání granulátu. 
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4.3 Provoz kolejových výsypek v letech 2013-2023 

Ukončení provozu kolejového zakládače a lopatového rýpadla provozovaných 

v součinnosti s kolejovou dopravou se předpokládá jednak s ukončením ukládání 

vedlejších energetických produktů do výsypky Šverma (rok 2015), ale především s 

ukončením těžby rýpadla K 800/54 na 1. řezu lomu Vršany (rok 2022).  

Provoz zakladače Z59 je plánován pouze do konce roku 2013 a to jen jako 

zálohový stroj v době technologických odstávek a transportu zakladače Z73. 

Provoz zakladače Z73, po transportu na 3. a 4. etáž v roce 2013 do střední části 

výsypky 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.  

Provoz rýpadla R152 je plánován, stejně jako ZD 2100/Z73, do roku 2022. 

Rýpadlo bude nasazeno na 4. a 5. etáži ve střední části výsypky Šverma. Tento výsypný 

prostor pro zakladač Z73 a rýpadlo E7/152 je poslední výsypný prostor vnitřní výsypky 

Šverma. [5] 

 

Obrázek č. 6 - Lopatové rýpadlo E7 při zakládán í (archiv autora) 

Obě krajní křídla, tedy západní ve směru k obci Vrskmaň a východní, tedy 

v oblasti bývalého otočného bodu lomu Šverma, jsou již vysypány podle stanoveného 

generálního obrysu výsypky daného platným geomechanickým posudkem. 
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Nejspodnější etáže výsypky Šverma jsou postupně propojovány s etážemi 

výsypky Vršany vytvářené pásovým zakladačem ZP 6600/Z86. Vzniká tak komplex jediné 

vnitřní výsypky pro lom Vršany. [5] 

Tabulka 7 - Pracovní horizonty zakládacích strojů 

Etáž Zakládací stroj Kóta 2013 2017 2023 2028 2032 

1.a2.etáž 

(Vršany) 
ZP6600/Z86 m n.m. 

206 – 

187 

215 – 

187 

208 –

187 

202 –

187 

203 – 

187 

Předvýsypka 

(Vršany) 
PVZ2500/Z301 m n.m. 

167 – 

162 

166 – 

165 

169 –

166 

166 –

165 

185 – 

163 

4.a5.etáž 

(Šverma) 
E7/R152 m n.m. 

232 – 

224 

242 – 

235 

258 –

240 
- - 

3.a4.etáž 

(Šverma) 
ZD2100/Z73 m n.m. 

220 – 

205 

242 – 

212 

230 –

215 
- - 

 

Tabulka 8 - Předpokládané výkony zakládacích strojů 

Rok 2013 - 2017 2018 - 2022 2023 - 2028 2029 - 2032 2033 - 2052 

zakládací stroj (tis. m
3
) (tis. m

3
) (tis. m

3
) (tis. m

3
) (tis. m

3
) 

ZP6600/Z86 56 300 55 200 37 500 33 800 103 800 

PVZ2500/Z301 3 800 5 300 1 500 2 000 18 950 

ZD2100/Z73 7 600 9 500 - - - 

E7/R152 3 600 2 100 - - - 
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5 Návrhy provozních opatření 

5.1 Odvodnění v prostoru vnitřní výsypky lomu Vršany 

Na základě Povolení hornické činnosti OBÚ v Mostě je výsypka provozována 

podle POPD lomu Vršany se vstupem do DP Slatinice. Toto platí u obou lokalit. 

Odvodňování na lokalitě Vršany je prováděno dle vyhlášky č. 26/1989 Sb., § 42 

odst. 3, §43 odst. 1 a § 60. V nejnižším místě uhelného lomu je vybudována hlavní čerpací 

stanice a je sem směřováno odvodnění jednotlivých stupňů vnitřní výsypky Pata výsypky 

Vršany leží na vyuhleném prostoru uhelného lomu. Podložka výsypky Vršany je 

odvodňována pomocí odvodňovacích příkopů. Vody jsou gravitačním způsobem následně 

odváděny do jímky HČS. Tam, kde není možné, využít gravitační způsob odvodnění 

podložky výsypky jsou zřizována čerpací místa a vody jsou přečerpávány do 

odvodňovacích příkopů. Z  HČS jsou důlní vody čerpány dvojím způsobe, buď přímo, 

nebo přes pomocnou čerpací stanici na úpravnu důlních vod. [6] 

5.2 Generální obrys svahu výsypky Vršany 

Ve směru postupu lomu a v bočních svazích při zakládání předvýsypky PVZ2500 

a dvou následných stupňů ZP6600 je provozní generální obrys ks=1,3 a trvalý generální 

obrys ks=1,5 daný podle výšky svahu. [6] 

Tabulka 9 - Generální obrys svahu výsypky Vršany 

Etáž (m n.m.) Výška svahu (m) Koeficient bezpečnosti  ks Generální obrys 

212 40 1,30 1 : 5,1 

212 40 1,50 1 : 6,3 

241 68 1,26 1 : 5,9 

241 68 1,53 1 : 6,9 

261 88 1,31 1 : 6,3 

261 88 1,53 1 : 7,3 
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5.3 Odvodnění v prostoru vnitřní výsypky lomu Šverma 

Odvodňování na lokalitě Šverma je prováděno dle vyhlášky  ČBÚ č. 26/1989 Sb., 

§ 42 odst. 3, § 43 odst. 1 a § 60. Ochrana lomu Vršany před vniknutím povrchových vod z 

předpolí je zabezpečena podél západního a severního bočního svahu vytvářením 

převýšených výsypkových stupňů zakladači na výsypce Šverma, dále pak díky retenčním 

nádržím Zaječice a Újezd, které zachycují a odvádějí veškerou vodu z povodí řeky Bíliny a 

bývalého Hutního potoka mimo lom Vršany. Severní hrana lomu Vršany je tvořena 

temenem vnitřní výsypky, která vytváří Ervěnický koridor. Srážkové vody spadlé na 

temeno výsypky Šverma jsou odváděny odvodňovacími příkopy vybudovanými na 

Ervěnickém koridoru a příkopem na výsypce směrovaným do retenčního prostoru u ÚDV 

ČSA-JŠ, dále jsou přečerpávány pomocí automatické přečerpávací stanice A IV. na ÚDV. 

Severozápadní svahy vnitřní výsypky Šverma jsou odvodněny gravitačním odvodňovacím 

příkopem do prostoru přečerpávací stanice A I. a odtud pak do vodoteče řeky Bíliny. 

Jednotlivé stupně výsypky Šverma jsou odvodňovány pomocí odvodňovacích příkopů se 

svodem vody do jímky PČS JŠ případně k jímkám přesuvných PČS. Výsypkové stupně v 

otočném bodě JŠ jsou odvodňovány do HČS Šverma a dále do PČS Šverma. Z PČS 

Šverma jsou vody přečerpávány na ÚDV ČSA-Šverma. Pata výsypky Šverma leží na 

vyuhleném prostoru uhelného lomu. [6] 

5.4 Generální obrys svahu výsypky Šverma 

Maximální hodnota generálního obrysu trvalého svahu výsypky ks=1,5 je dána pro 

nejspodnější etáž regresivním vztahem d=0,607 . v
1,433 

. 1,5 

V charakteristických profilech výsypky Šverma B-B´, C-C´, D-D´ podle POPD 

lomu Vršany se vstupem do DP Slatinice je následující generální obrys svahu při daných 

výškách svahu následující.  

Profil B-B´ po zestrmení generálního obrysu výsypky lze využít regresní rovnici 

až po výšku svahu 63 metrů. 

Profil C-C´ po zestrmení generálního obrysu výsypky lze využít regresní rovnici 

až po výšku svahu 37 metrů. [6] 
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Tabulka 10 - Generální obrys svahu výsypky Šverma 

Profil B-B´ 

Stupeň (m n.m.) Výška svahu (m) Koeficient bezpečnosti  ks Generální obrys 

248 63 2,09 1 : 5,8 

265 80 1,33 1 : 6,3 

285 100 1,59 1 : 6,8 

Profil C-C´ 

Stupeň (m n.m.) Výška svahu (m) Koeficient bezpečnosti  ks Generální obrys 

213 25 1,40 1 : 3,9 

226 37 1,49 1 : 4,4 

248 59 1,65 1 : 5,1 

268 79 1,65 1 : 5,8 

Profil D-D´ 

Stupeň (m n.m.) Výška svahu (m) Koeficient bezpečnosti  ks Generální obrys 

196 21 1,33 1 : 3,3 

216 41 1,55 1 : 4,7 

232 57 1,56 1 : 5,8 

5.5 Snižování prašnosti na výsypkách 

Při technologickém procesu zakládáni skrývkových zemin musejí být dodržována 

některá opatření.  

Prašné hmoty musejí být zakládány do těles výsypek tak, aby mohli být 

bezprostředně potom překryty vhodnějšími hmotami s menší prašností. 

Pokud se zakládají, prašné hmoty bude použita minimální sypná výška. 

Příjezdové a přístupové cesty budou v období sucha a hlavně letním období 

zkrápěny. [6] 
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5.6 Zásady technologie zakládání zakladačů ZD1800 a ZD2100 

Zaměstnanec určený řidičem velkostroje provede dvakrát za směnu kontrolu 

pojezdové pláně a kolejového svršku. Při kontrole zjišťuje, zda se neobjevují trhliny na 

pojezdové pláni a výsledek kontroly zapíše do provozního deníku. 

Záměrné vytváření skluzu nebo sypáni do skluzu a převyšování horní hrany 

výsypkového stupně je zakázáno, rovněž sypání do vody. 

V případě zjištění trhliny nebo poklesu pracovní pláně, které by mohly ohrozit 

bezpečnost zakladače, má povinnost řidič velkostroje okamžitě informovat technický 

dozor, který musí stanovit bezpečnostní opatření a určit postup zakladače. Technický dozor 

stanovená opatření zapíše do provozního deníku. 

V případě přímého ohrožení musí okamžitě stanovit řidič velkostroje taková 

opatření, která vylučují ohrožení osádky a samotného zakladače. Neprodleně musí o 

provedených opatření informovat technický dozor. 

Technický dozor provádí jedenkrát za směnu kontrolu očišťování a úpravy 

výsypkových etáží se zápisem do provozního deníku. 

Před každým zdvižením nabíracího zařízení, před zahájením transportu a i jiných 

manipulací se zakladačem si řidič zajistí zastavení dopravního kolejového provozu, a to 

buď na koncovém dopravním stanovišti, nebo přes dispečink. Po potvrzení, že je kolejový 

provoz zastaven, provede řidič zdvižení nabíracího zařízení a pak provede požadované 

manipulace se zakladačem. 

Povolená vzdálenost jakýchkoliv částí zakladače i jiných předmětů od trolejového 

vedení je minimálně jeden metr. 

Řidič zakladače v případě nasazení pomocné mechanizace v pracovním prostoru 

zakladače musí stanovit podmínky pracovní činnosti pro řidiče pomocné mechanizace 

v případě, že již tak neučinil technický dozor. 

Při zhoršených klimatických podmínkách je řidič zakladače oprávněn zastavit 

stroj, pokud není schopen zajistit bezpečný provoz zakladače. 

Při shazování jakýchkoliv předmětů ze zakladače na pracovní pláň musí řidič 

zakladače nebo jím určený zaměstnanec zajistit místo dopadu proti vstupu osob či vjetí 

mechanismu. 

Veškeré hmoty směrované k zakladačům se budou zakládat do etáží tvořené ze 

dvou vrstev. Ukládání granulátů (aglomerát) se bude provádět směsným zakládáním 
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granulátů a skrývkových zemin do obou vrstev zakládání. Nesmí docházet k ukládání 

čistých aglomerátů do první vrstvy etáže, aby se nezhoršovala prašnost na výsypce. 

Při mimořádných situacích poruch či odstávek, kdy bude nutno zakládat pouze 

soupravy s aglomerátem, budou tyto zakládány pouze do druhé vrstvy tak, aby tato vrstva 

mohla být následně překryta první vrstvou. [7] 
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6 Závěr 

Cílem této práce bylo zjistit, zda je stále vhodné využívat na lokalitách Šverma a 

Vršany kolejovou dopravu. Došel jsem k závěru, že tato doprava je nedílnou součástí 

dnešní těžby a i nadále bude nejméně do roku 2022. Díky kolejové dopravě může Czech 

Coal a.s. zásobovat teplárny, elektrárny a chemické závody vydobytým hnědým uhlím dle 

požadavků odběratele a zpětně dopravovat zbytkové produkty po spalování hnědého uhlí 

od odběratelů do prostoru výsypky.  

Kolejová doprava, byť v mnoha pasážích jen okrajově, je schopna přepravit 

různorodé látky a materiály bez vlivu na komunikace či nasazení pomocné mechanizace.  

Zvláště významnou úlohu hraje kolejová doprava při těžbě rýpadla K800/54 

v prostoru Slatinické výsypky. Vzhledem k těženým zeminám je tato doprava nejvhodnější 

a také nejekonomičtější. Jakákoliv změna dopravy by přinesla neúměrné náklady na 

odtěžení zemin, zvlášť když jde jen o omezené množství. Kolejová doprava je úzce spjata 

s vnitřní výsypkou Šverma a zakládacími stroji ZD2100/Z73 a E7/R152 a měla by být 

zachována nejméně do ukončení provozu rýpadla K800. 

Případná změna dopravy, tedy především doprava uhlí z lokality Vršany do 

elektrárny Počerady, by měla být posouzena až po roce 2022, kdy se předpokládá ukončení 

provozu na kolejových etážích výsypky Šverma. 
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