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Anotace 
  

V předložené práci jsou zpracovány možnosti ukládání VEP z provozu 

elektráren Tušimice a Prunéřov do prostoru dolu Nástup Tušimice. V první části je 

uveden popis technologického procesu získávání vedlejších energetických 

produktů a jejich charakteristika. V další části jsou pak popsány způsoby dopravy 

těchto produktů z provozu elektráren do prostoru dolu. Další část popisuje 

možnosti ukládání VEP v prostorech dolu Nástup Tušimice. Závěr práce pak 

posuzuje možnosti ukládání VEP z hlediska kapacity a provozuschopnosti 

dopravních cest. 

 

Klíčová slova: ukládání vedlejších energetických produktů, způsoby dopravy, 

popílek, elektrárna   

 

Summary 
  

Choices of storing VEP`s from powerplant Tušimice and Prunéřov into an 

area of Nástup Tušimice mine is written up within the submitted document. The 

first part contains description of the technological process of obtaining energy by-

products and their characteristic. The next part contains modes of transport EBP`s 

from powerplants into an area of mine. The next section describes choices of 

storing EBP`s in the area of Nástup Tušimice mine. The conclusion assesses 

choices of storing EBP`s in terms of capacity and operability of transport routes. 

 

Keywords: choices of storing energy by-products, modes of transport, ash, 

powerplant 
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DNT Doly Nástup Tušimice 

DPD Dálková pásová doprava 

EPR Elektrárny Prunéřov 

EPR I Elektrárna Prunéřov I 

EPR II Elektrárna Prunéřov II 
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PTR Prostor technické rekultivace 

PVZ Pásový vůz zakládací 

SV Shazovací vůz 

TPD Trubkový pásový dopravník 

VEP Vedlejší energetické produkty 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

2013 1 

Úvod 

Uhlí, které se spaluje v elektrárnách Skupiny ČEZ, po sobě zanechává 

nespalitelný podíl v hodnotě 25–30 % původního objemu paliva. Ten je třeba z 

elektrárny odstranit. Nikoli však jako klasické odpady, ale jako tzv. vedlejší 

energetické produkty. Ty našly v souvislosti s odsířením kouřových spalin v 90. 

letech minulého století velké uplatnění jako cenné druhotné suroviny. Suchý 

popílek se po částečné úpravě – a za předpokladu splnění technických a 

zákonných podmínek – může použít na výrobu betonu nebo umělého kameniva, 

zčásti se používá na vyplňování prázdných prostor ve vytěžených povrchových 

lomech. Největší uplatnění však nachází při výrobě tzv. stabilizátu a aglomerátu. 

Stabilizát je směs produktů spalování energetického uhlí a odsíření s vodou v 

různém poměru. Je vhodný pro sanaci důlních výsypek a k revitalizaci krajiny. Je 

chemicky velmi stálý a nemá žádné negativní vlivy na životní prostředí. Některé 

popeloviny se používají jako účinné náplně filtrů pro čistění odpadních vod 

(životnost náplní je 10–20 let). Čištění je vysoce účinné při likvidaci patogenních 

bakterií, těžkých kovů a PCB. Produkt odsíření – energosádrovec – je vhodnou 

surovinou pro výrobu sádrokartonových desek, které se uplatňují ve stavebnictví. 

[10] 

Popeloviny ze spalovacích procesů uhelných elektráren ČEZ, a. s., jsou 

vhodné též k využití při úpravách terénu po těžbě uhlí, ke tvarování reliéfu krajiny, 

i k rekultivaci odkališť. [10] 

Změny v posuzování VEP vzniklých ze spalovacího procesu z provozu 

uhelných elektráren, jsou pro společnost a její akcionáře i ekonomicky výhodné: 

promítají se totiž do úspor za nerealizované poplatky, které by musel ČEZ za 

ukládání odpadů platit. [10] 

Ve své práci jsem se zaměřil na možnosti zakládání VEP z provozů 

elektráren Tušimice a Prunéřov do prostoru dolu Nástup Tušimice, na jejich 

dopravu na určené úložiště, na charakteristiku jednotlivých částí DPD a na 

charakteristiku hlavních úložišť elektráren Tušimice a Prunéřov. 
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Cíl práce 
 

Cílem této práce je charakteristika vedlejších energetických produktů, 

způsob jejich dopravy do prostoru dolu Nástup Tušimice a možnosti jejich 

ukládání. 
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1 Vedlejší energetické produkty 
 

Při výrobě elektrické energie v uhelných elektrárnách vznikají produkty 

spalovacího procesu (struska a popílek) a z procesu odsiřování kouřových plynů 

energosádrovec. V minulosti byly struska a popílek dopravovány ve formě 

hydrosměsi do prostor jejich uložení, takzvaných odkališť. S cílem ekologizace 

provozu uhelných elektráren začal být od poloviny 90. let minulého století 

prosazován způsob zakládání suchou cestou, který je šetrnější k životnímu 

prostředí – podstatně snižuje množství vody, které přichází se zakládaným 

materiálem do styku a omezuje tak vypouštění vody do recipientu. Dalším krokem 

v ekologizaci byla certifikace produktů spalování a energosádrovce jako 

stavebních materiálů a to jednotlivě i ve směsích, jejichž vlastnosti dále omezily 

množství vodných výluhů z ukládaných materiálů. Tyto směsi známé pod názvy 

deponát, stabilizát a aglomerát jsou s úspěchem používány k tvarování krajiny, 

zahlazování následků důlní činnosti a ke stavebním účelům. Všechny jsou 

považovány za VEP. [4] 

Deponát je vyroben z produktů po spalování v ETU II a jeho základními 

složkami jsou popel, energosádrovec a záměsová voda. Tento výrobek byl 

certifikován jako Deponát pro vyplňování vytěžených důlních prostor, úprava 

reliéfu krajiny při rekultivačních pracích a stavbu pozemních komunikací ve 

smyslu ČSN 73 6133. Tento deponát je bez poplatků zakládán na úložišti 

Stodola. 

Směs popelovin a energosádrovce na elektrárnách Prunéřov byla 

certifikována jako stabilizát, který byl zakládán na úložiště Letiště. Elektrárny 

Prunéřov později získaly certifikát na jednotlivé složky, což je popel, struska a 

energosádrovec, které jsou zakládány odděleně na úložišti Severní lom. 

 V současné době jsou certifikační podmínky splněny a potvrzeny 

v integrovaném povolení pro zařízení „Kondenzační parní elektrárny s kogenerací 

elektrické energie a tepla“, vydaném Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem 

životního prostředí a zemědělství v roce 2004. 

1.1 Charakteristika VEP a jejich využití 

1.1.1 Popílek 

 

Popílek vzniká jako vedlejší produkt při spalování uhlí. Jde o chemicky 

inertní materiál, složený převážně z SiO2 (oxid křemičitý), Al2O3 (oxid hlinitý), 

Fe2O3 (oxid železitý), CaO a MgO (oxid vápenatý a hořečnatý). Obsah 

nedopalu by měl dosahovat maximálně pěti procent hmotnosti. 



Ondřej Novotný: Možnosti ukládání VEP do prostoru dolu Nástup Tušimice 

 

2013 4 

Popílky produkované elektrárnami ČEZ, a.s. jsou certifikovanými 

stavebními výrobky. Veškeré popílky lze obecně využívat dále jako surovinu 

pro výrobu např. maltovin, cihlářských pálených výrobků, minerálních vláken, 

asfaltových výrobků atd. [5]  

U jednotlivých výrobků jsou garantovány následující vlastnosti: 

 

Popílek do hlavní složky cementu dle ČSN EN 197-1 

 

ztráta žíháním     max. 5% hm. 

obsah aktivního oxidu křemičitého  min. 25% hm. 

obsah aktivního oxidu vápenatého  max. 10% hm. 

obsah volného oxidu vápenatého  max. 1% hm. 

hmotnostní aktivita Ra 226   max. 300 Bq/kg 

index hmotnostní aktivity I   max. 2,0 

 

Popílek jako příměs do betonu dle ČSN EN 12620 

 

ztráta žíháním     max. 5% hm. 

obsah veškeré síry S    max. 1% 

obsah chloridů     max. 0,1% hm. 

zrnitost (propad sítem 2 mm)  100% 

zrnitost (propad sítem 0,125 mm)  85 – 100% 

zrnitost (propad sítem 0,063 mm)  70 – 100% 

hmotnostní aktivita Ra 226   max. 300 Bq/kg 

index hmotnostní aktivity I   max. 2,0 

 

Popílek do betonu dle ČSN EN 450-1 

 

ztráta žíháním     max. 5% hm. 

obsah chloridů     max. 0,1% hm. 

obsah oxidu sírového    max. 3% hm. 

obsah volného chloride vápenatého max. 2,5% hm. 

aktivní oxid vápenatý    max. 10% hm. 

jemnost (zbytek na sítě 0,045 mm)  max. 40% 

index účinnosti po 28 dnech   min. 75% 

index účinnosti po 90 dnech   min 85% 

měrná hmotnost    deklar.hodnota ± 200 kg/m3 

objemová stálost    max. 10 mm 

hmotnostní aktivita Ra 226   max. 300 Bq/kg 

index hmotnostní aktivity I   max. 2,0 
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Popílek do pórobetonu 

 

ztráta žíháním     max. 4% hm. 

obsah oxidu křemičitého   min. 45% hm. 

obsah oxidu sírového    max. 2% hm. 

obsah oxidu vápenatého   max. 5% hm. 

obsah oxidu sodného    max. 1,5% hm. 

hmotnostní aktivita Ra 226   max. 300 Bq/kg 

index hmotnostní aktivity I   max. 2,0 

 

Veškeré popílky lze obecně dále využívat jako surovinu pro výrobu: 

 

 směsí stmelených hydraulickými pojivy dle ČSN EN 14227 

 pórového kameniva dle ČSN EN 13055 

 popílkových směsí 

 základkových směsí pro vyplňování prostor po těžbě uhlí 

 maltovin 

 cihlářských pálených výrobků 

 minerálních vláken 

 asfaltových výrobků 

 umělého kameniva 

 slévárenských písků 

 geopolymerů 

 

Zvlhčené popílky lze ve smyslu ČSN 73 6133 a technických podmínek 

MDS TP 93 využívat jako sypaninu z druhotných surovin pro násypy, zásypy 

a stavby zemních těles pozemních komunikací. [5] 

1.1.2 Struska 

 

Struska je vedlejším produktem spalování uhlí v granulačních kotlích. 

Struska se odlučuje ve výsypce spalovací komory kotle, kde dopadá do 

vodní lázně a po odvodnění je expedována odběratelům nebo je společně 

zakládána s ostatními vedlejšími energetickými produkty na úložištích. 

 

Vlastnosti 

 

Struska odpovídá svým zrnitostním složením a mechanickými 

vlastnostmi slabě zahliněným, špatně zrněným pískům. Struska je dobře 

zpracovatelná vibračními hutnícími prostředky. Pevnost CBR splňuje 

požadavky Technických podmínek „Návrh a provádění staveb pozemních 
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komunikací s využitím popílků a popelů“ TP 93, vydaných MDS 3.4.2003 a 

ostatních technických předpisů. Strusku lze proto využívat do násypů 

zemních těles pozemních komunikací, zásypů rýh a kanalizačního potrubí, 

obsypů mostních opěr apod. Nízká objemová hmotnost strusky je velmi 

výhodná zejména při stavbách násypových těles na málo únosném podloží. 

Výhodně lze strusku využít vzhledem k její vysoké smykové pevnosti i pro 

zásypy opěrných konstrukcí. 

Struska vyhovuje požadavkům na výsledky ekotoxikologických testů a 

limitním koncentracím pro obsahy škodlivin v sušině a stanovené vyhláškou 

č. 294/2005 Sb., a proto je ji možno považovat za výrobek zdravotně 

nezávadný ve smyslu zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti 

stavebních výrobků v platném znění. Strusku je tedy možno využívat pro 

násypy a zásypy na povrchu terénu bez omezení konkrétní lokalitou, včetně 

vytváření svrchní vrstvy technické rekultivace. 

Struska produkovaná ve výrobnách ČEZ, a.s. je využitelná jako 

stavební výrobek pro následující způsoby použití: 

 násypy zemních těles pozemních komunikací 

 zásypy opěrných konstrukcí 

 zásypy a obsypy liniových staveb inženýrských sítí (vodovody, 

kanalizace, plynovody) 

 zásypový materiál při rekultivaci vytěžených prostor po těžbě 

nerostných surovin (povrchové doly, pískovny, lomy) 

 terénní úpravy nebo rekultivace antropogenní činností 

postižených pozemků 

 jako ostřivo při výrobě cihlářských pálených výrobků [5] 

1.1.3 Energosádrovec 

 

Energosádrovec je vedlejším produktem odsíření spalin mokrou 

metodou vápencové vypírky. Hlavní složkou je dihydrát síranu vápenatého 

(CaSO4 . 2H2O), a proto se energosádrovec využívá jako náhrada 

přírodního sádrovce. 

Energosádrovce produkované ČEZ, a.s. splňují následující kvalitativní 

požadavky: 

obsah CaSO4 . 2H2O    min. 90% hm. 

vlhkost      max. 10% hm. 

obsah chloridů    max. 0,1% hm. 

obsah oxidu hořečnatého   max. 0,2% hm. 

hodnota pH     5-8 

hmotnostní aktivita Ra 226   max. 300 Bq/kg 
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index hmotnostní aktivity l   max. 2,0 

Energosádrovec je využitelný jako surovina pro následující výroby: 

 cement 

 sádrokartonové a sádrovláknité desky 

 samonivelační podlahové směsi na bázi sádrovce 

o anhydritové podlahové směsi 

o podlahové směsi na bázi alfa sádry 

 sádrové omítky 

 pórobeton 

 sádrové tvárnice 

 speciální hnojiva s obsahem síry [5] 

 

2 Technologické možnosti zakládání popelovin do 

prostoru DNT  

2.1 Společná problematika dolů a elektráren v oblasti zakládání VEP 

 

V šedesátých letech minulého století bylo na lomech DNT provozně 

zkoušeno zakládání popelovin do budovaných výsypek. 

Zakládání probíhalo v nepřetržitém provozu, přičemž kromě problémů 

synchronizace těžby skrývky a dopravy popelovin, bylo sledováno i společné 

mísení obou produktů. K mísení docházelo pouze náhodně a v celé řadě případů 

byl dopravován popel i samostatně bez skrývkového materiálu. Tento stav 

vzhledem k různým délkám pásové dopravy popela i skrývky nebylo možné 

v tehdejší době sladit, protože neexistovalo ani vzájemné ovládání zařízení obou 

samostatných pásových dopravníků, z nichž jeden dopravoval vytěžené nadloží a 

druhý popeloviny. 

Popeloviny z bývalé elektrárny ETU I byly dopravovány buď klasickým 

plavením do odkaliště, nebo pomocí pasové dopravy do výsypek DNT. [2] [6] 

Neustálé změny v dopravě popelovin do úložiště, na pás a zase zpět, včetně 

potřebného elektrického výkonu, přinášelo do provozního cyklu celou řadu 

problémů nejen technických, ale i organizačních. Celé spektrum těchto 

nedokonalostí, jako byla prašnost, zadírání válečků, ztráta suchého popela na 

přesypech, velká kusovitost v té době těženého nadložního materiálu, vedly 

k celkovému negativnímu hodnocení této zkoušky. Krátce po té byl tento zkušební 

provoz zastaven. [2] [6] 
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V následujícím období, kdy docházelo k enormnímu nárůstu těžeb a výroby 

elektrické energie, nebyly k dalšímu pokračování zkoušek již podmínky. 

Intenzifikace lomů DNT probíhala pouze technickými prostředky, nikoliv i územním 

řešením, a proto stálý nedostatek výsypných prostor tuto činnost neumožňoval. 

Neustálý pohyb těžebních front i výsypek, nedostatek prostoru a 

nepřesvědčivé provozní zkoušky se suchým popelem neumožňovaly společné 

řešení dopravy VEP. V té době již plně zvládnuté a provozně vyzkoušené plavení 

popelovin do odkališť znamenalo v případě přechodu do povrchového lomu riziko 

zatopení dna lomu a podmáčení paty vnitřních výsypek. Proto zůstala v provozu i 

nadále zvolená forma hydraulického zakládání popelovin do vlastních odkališť 

elektráren. Využívána k tomu byla odkaliště vytvořená uměle i přírodně 

tvarovanou formou terénu. [2] [6] 

2.2 Zdroje produkovaných popelovin a tuhých zbytků po spalování 

 

Elektrárny spalující uhlí z DNT jsou vybaveny kotli s práškovým granulačním 

topeništěm. V devadesátých letech byly všechny provozované bloky elektráren 

(ETU II a EPR I, II) odsířeny zařízením využívající metodu mokré vápencové 

vypírky. Nově vzniklý produkt po spálení uhlí je vyjma popelovin a strusky 

energosádrovec, který je zakládán spolu s popelem na úložištích. Vzhledem 

k technologickému procesu v provozu elektráren je možné zakládat 

energosádrovec i samostatně. 

 

Charakteristika paliva 

Hlavním palivem spalovaným v EPR I, II a ETU II je hnědé uhlí z DNT 

s těmito průměrnými parametry podle katalogu hnědého uhlí pro rok 2012 – 2013 

dle vyhlášky č.13/2009 Sb. Osvědčení o kvalitě paliva: 

 

Výhřevnost Qir     10,5 MJ  kg-1 

Obsah popela Ad    41% 

Obsah síry Sr     2,0% 

Zdroje VEP zakládaných na úložištích DNT 

ETU II 

instalovaný el.výkon    800 MW (4 x 200 MW) 

množství spáleného uhlí   2,7 mil. t . rok-1 
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množství vyprodukovaného popela 1,0 – 1,5 mil. t . rok-1 

množství vyprodukovaného EGS  0,4 – 0,6 mil. t . rok-1 

EPR I, II  

instalovaný el. výkon  1490 MW (5 x 210 MW, 4 x 110 

MW) 

množství spáleného uhlí   7,2 mil. t . rok-1 

množství vyprodukovaného popela 2,6 mil. t . rok-1 

množství vyprodukovaného EGS  0,61 mil. t . rok-1 

 

Uvedené údaje množství paliva a VEP jsou za rok 2012. [6] 

2.3 Zakládání VEP nebo jejich využívání  

 

Charakteristickým rysem vedlejších energetických produktů je jejich 

obrovské množství jak u nás, tak v zahraničí. V ČR je společností ČEZ, a.s. ročně 

vyprodukováno více než 8 mil. tun popela a 1,5 mil. tun energosádrovce. Je 

zřejmé, že využití této produkce je v současné době nemožné. Využití těchto 

materiálů v průmyslu, nebo ve stavebnictví se pohybuje kolem 5% - 8%. 

V posledním období se VEP nejvíce využívá na stavbu komunikací pro násypy a 

vyrovnání terénu. Přesto je nutné převážnou většinu zakládat na úložiště. [6] 

2.3.1 Zakládání VEP na úložištích 

 

Rozhodnutí zakládat popeloviny a tuhé zbytky z produkce elektráren do 

prostor lomů bylo podpořeno následujícími faktory: 

 

 technologická změna dopravy produktů po spalování 

z hydraulického způsobu na suchou dopravu 

 zakládání na již poškozené části území a tím možnost minimalizovat 

náklady na likvidaci popelovin (jen „jedna“ rekultivace postiženého 

území) 

 nulová devastace dalších území zakládáním nových odkališť a 

nezabírání další zemědělské či jiné půdy 

 přechod od vytváření hydrosměsi k vlhčení popelovin a smíchání 

s energosádrovcem (vysušeným) umožňuje zakládání do výsypek 

bez rizik havárií z důvodů podmáčení výsypkových těles 
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Nově instalovaná technologie odběru popílku na elektrárnách umožnila jeho 

optimální vlhčení a tím i bezprašný transport pasovými dopravníky do 

připravených úložišť, eventuelně možnost zakládání do výsypek. Systém dálkové 

pasové dopravy je vhodný i pro dopravu energosádrovce, jeho mísení 

s popelovinami a následné společné zakládání. [2] [6] 

V zásadě je v současnosti možné provádět dva způsoby zakládání: 

 

a) směsné zakládání 

 

Směsné zakládání znamená zakládání tuhých zbytků po spálení (popeloviny) 

s výsypkovými zeminami, v případě DNT pomocí pasové dopravy. Směsné 

zakládání znamená závislost ukládání VEP na důlním provozu, spojenou s vyšší 

přetržitostí provozu zakládání VEP a s nutností náhradního řešení zakládání VEP 

v době dlouhodobých odstávek těžebního zařízení DNT. Dále znamená vysoké 

investiční náklady ze strany ČEZ, a.s. spojené s vybudováním PD na spojení 

s technologií DNT.  

Problematiku směsného zakládání VEP a skrývky lze tedy shrnout do 

několika bodů. Mezi základní potom patří: 

 

 zvýšené provozní náklady z titulu delší dopravní vzdálenosti zakládání 

VEP 

 v případě odstávky nebo poruchy na dobývací straně skrývky je přeprava 

VEP realizována v malém dopravním objemu cca 500t/hod na pasovém 

dopravníku DNT šíře 1800mm – neekonomické 

 zvýšené prašnosti z důvodů delší dopravní vzdálenosti, zakládání z vyšší 

výšky výložníku zakladače a vyšší zakládané etáže (vyšší pádová výška 

znamená při větším větru roznos částic VEP do většího prostoru) 

 provozní obtíže při možnosti sladit odstávky a generální opravy pro 

provoz DNT a zakládání VEP a při náhlých, nebo nepředpokládaných 

poruchách 

 nutnost náhradního způsobu zakládání VEP při dlouhodobých 

odstávkách technologie DNT 

 

Z uvedeného přehledu základních problémů směsného zakládání je zřejmé, 

že uvedený způsob nelze doporučit, neboť by pro obě strany znamenal značná 

provozní rizika. [6] 

 

b) separátní zakládání 

 

DNT s elektrárnami ETU II a EPR I a EPR II preferují systém separátního 

zakládání. Separátní zakládání znamená zakládání VEP do připravených úložišť a 
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přehrnování jednotlivých výsypkových stupňů inertním materiálem. U tohoto 

způsobu zakládání je vyhrazena pasová linka jen pro účely dopravy VEP a provoz 

je vázaný pouze na potřeby a množství těchto produktů. Podmínkou separátního 

zakládání je vyuhlený prostor lomu a založení alespoň jedné výsypkové etáže o 

minimální mocnosti 20 m, aby bylo možné zajistit přirozenou nepropustnost 

podloží budovaného úložiště popelovin. 

Na DNT se prosadilo separátní zakládání VEP do připravených úložišť na 

výsypkách, bez vazby na důlní provoz. Tím pádem nejsou ovlivněny jednotlivé 

výrobní postupy a případné poruchy se navzájem neovlivňují. 

Separátní zakládání se v praxi osvědčilo a je jediným způsobem zakládání 

VEP v prostoru DNT. [6] 

3 Územní řešení úložišť VEP 
 

Při územním řešení úložišť popelovin se přihlíží zejména k co nejkratšímu 

vedení dopravních tras, současnému stavu výsypkových těles, jejich dalšímu 

vývoji ve vazbě na předpokládanou důlní činnost a následně i definitivní 

konfiguraci terénu, která je dána generelem rekultivací. [3] 

Generelem rekultivací se rozumí řešení území a jeho využití po ukončení 

těžební činnosti lomu včetně nejvyšších možných horizontů výsypek. V praxi to 

pro řešení úložišť VEP znamená jejich výškové napojení na okolní již 

rekultivované nebo k rekultivaci připravené plochy. 

 Budoucí úpravy a rozšíření stávajících úložišť závisí na množství 

produkovaných VEP a na následujících faktorech: 

 

 nejasnost, zda v blízkém či vzdálenějším období budou VEP nebo 

jeho dílčí složky více využívány pro stavební a jiné účely ve větším 

objemu než dosud 

 z dosavadní energetické politiky není zřejmé, zda a kdy dojde 

v budoucím období k odstavování uhelných elektráren 

 nejasnost, zda budou elektrárny Tušimice II a Prunéřov I a Prunéřov II 

využívány na plný instalovaný výkon, nebo zda některá z nich bude 

preferovaná z pohledu vyšší ziskovosti a nižší poruchovosti 

 neznáme budoucí možný objem vývozu uhlí (vyprodukovaný VEP 

bude skladován v místě spalování) 

 

Z uvedených příkladů vyplývá, že uvažované rozdíly v kubaturách objemů 

VEP pro jednotlivá úložiště mohou být do konce životnosti elektráren i dolů různé. 
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Při zakládání výsypek v místech, kde jsou potenciálně plánována další 

úložiště, je nutné tvarovat profil výsypky takovým způsobem, který bude 

minimalizovat náklady na výstavbu úložiště a následné rekultivace. Předpokládá 

se využití stávajících dopravních tras s mírným nárůstem délky a bez náročných 

zemních úprav pro nové trasy PD. Stanovení úložného prostoru z hlediska 

kapacity tak, aby odpovídal objemově v konečném období ukončení zakládání 

produkce VEP, je proto možné pouze orientačně. [3] [6] 

V období, kdy bude docházet k vyčerpávání stávajících úložišť což je okolo 

roku 2020 bude nutné ve spolupráci s ČEZ, a.s. stanovit předpokládaný objem 

zakládání VEP až do ukončení životnosti chomutovských elektráren s přesností +/- 

10% zakládaného objemu. Důvodem je nezvyšování budoucích nákladů na 

konečnou rekultivaci tohoto prostoru.                

3.1 Současná úložiště pro elektrárny ETU II a  EPR I,II 

 

V současné době jsou na výsypkách DNT realizována tři úložiště VEP pod 

místními názvy Stodola, Letiště a Severní lom (Příloha č. 1). Úložiště Stodola, kde 

je zakládán deponát z ETU II, je situováno cca 2 km východním směrem od 

elektrárny. Úložiště Severní lom slouží k zakládání VEP z elektráren EPR I, II a 

bylo vybudováno na vnitřní výsypce lomu Libouš – západ. Úložiště Letiště ukončilo 

provoz v roce 2005, proběhla na něm technická rekultivace a v současnosti je 

v procesu biologické rekultivace. 

Výše uvedená úložiště mají takovou kapacitu, která vychází z báňského 

provozu v době, kdy byla úložiště zřizována. Životnost stávajících úložišť je podle 

dnešních znalostí plánu výroby elektrické energie okolo roku 2020 nebo mírně 

později. Z tohoto důvodu nemohou v plné míře pokrýt potřeby stávajících místních 

elektráren (ETU II a EPRU I, II) až do vyuhlení DNT. I když je  známé kolik je 

volného prostoru v uvedených úložištích k 1.1.2013, nelze s jistotou určit jejich 

skutečné vyčerpání. To bude odvislé od potřeb a možností výroby elektrické 

energie a tepla a potažmo z toho objemu produkovaných VEP. 
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3.1.1 Úložiště Stodola pro deponát z ETU II 

 

      Popis úložiště 

 

Celková plocha rozšířeného úložiště je 115 ha, šířka úložného prostoru cca 

1,16 km a délka 0,99 km. Projektovaná celková kapacita je 38 mil. m3, zbývající 

kapacita po rozšíření činí k 1.1.2013 24,3 mil. m3. 

Úložiště Stodola je ohraničeno z jižní a východní strany rekultivací Březno, 

ze západní potom skládkou odpadů – TKO Tušimice a ze severní strany 

výsypkami Severočeských dolů s obslužnou komunikací. 

Úložiště představuje těleso, které je ve směru sever – jih ukloněno na sever 

do lomu, s odtokem povrchových vod do vybudovaných retenčních jímek. 

Prostor úložiště má upravenou pláň dna a boků s minimálním podélným 

sklonem 1%, minimálním příčným sklonem 3% a s maximálním sklonem 16,6%. 

Povrch dna je těsněn s použitím místních jílových zemin až po bývalou 

severní hráz. Pláň je zhutněna do celkové hloubky 0,6 m, minimální koeficient 

propustnosti K=x.10-9 m.s-1. [6] 

 

Obrázek č. 1: Letecký pohled na úložiště Stodola [5] 
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    Uzavírací hráze 

 

V jižním okraji úložiště Stodola je provedena zemní uzavírací, šířka koruny 

hráze je 5 m a sklon směrem do úložiště je 1:3. Niveleta je vodorovná – kóta 

koruny hráze je 307,7 m.n.m. Koruna hráze měří 301,4 m. [6] 

 

Drénový systém odvodňovací 

 

Úložiště Stodola je zabezpečeno drény pro odvod dešťových vod. 

Drény průsaků (hlavní páteřový drén a boční drény) odvádí dešťové vody 

z prostoru úložiště do jímky průsaků umístěné za severní hrází. Páteřový i boční 

drény jsou provedeny z trubek o průměru 300 mm, páteřový drén je o délce 1030 

m a boční jsou o délkách 980 m a 805 m. Další drén je veden podél severní hráze 

a odvádí povrchovou vodu zachycenou před touto hrází. Páteřový drén je uložen 

pod minerálním podložím a ostatní drenážní potrubí se uložilo na těsnící jílové 

vrstvy. [6] 

 

Retenční jímky 

 

Původní jímka průsaků a jímka dešťových vod jsou zasypány makadamem a 

překryty deponátem. Čerpací šachta sdruženého čerpacího objektu mezi jímkami 

je navýšena ocelovou rourou o průměru 800 mm na délku 12 m a dále bude podle 

průběhu zakládání deponátu navýšena až na konečných 40 m. [6] 

 

Jímka severního povodí 

 

Původní jímka dešťových vod je nahrazena novou jímkou o akumulačním 

prostoru 4000 m3, která je umístěna výše, v prostoru pod obslužnou komunikací 

DNT. Součástím jímky je i čerpací šachta propojená s jímkou potrubím z PVC o 

průměru 300 mm. Jímka zadržuje povrchové vody ze severního povodí úložiště 

Stodola včetně napojení stávajících příkopů v této oblasti. Pro případ 

nadprůměrných srážek je hrana jímky doplněna o bezpečnostní hladinový přeliv 

tak, aby byly nadlimitní přívaly odváděny z nádrže přes korunu do vlastního 

úložiště. Odtud jsou přelité vody odčerpávány z průsakových jímek jako postřiková 

voda pro protiprašné opatření. [6] 

 

Jímka východního povodí 

 

K zachycení povrchových vod z východního povodí rekultivace a příkopů 

z prostorů DNT slouží bezodtoková jímka východního povodí. Retence jímky je 

navržena na 50-ti letou vodu. Nepropustnost jímky zajišťuje minerální těsnění 

tloušťky 60 cm. [6] 
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Postřik deponátu 

 

Vzhledem k vysoké prašnosti deponátu využíváme vodu zachycenou 

v původních (nyní zasypaných) jímkách průsakové a dešťové vody na postřik 

deponátu. Voda zachycená v jímce severního povodí se využívá jako rezervoár 

pro postřik deponátu a v případě přebytku může být pomocí výtlačného potrubí 

přečerpávána do stávajícího výtlačného řádu a jím dále do stávajícího příkopu do 

povodí. Na konci výtlačného řádu severní jímky je osazena litinová trubka o 

průměru 100 mm a délky 1 m pro vyústění z terénu. [6] 

 

Monitoring v prostoru úložiště 

 

Monitoringem označujeme široký komplex geotechnických, inženýrsko-

geologických, hydrogeologických a geodetických metod situovaných tak, aby 

podávaly komplexní údaje o napjatostně - deformačních změnách probíhajících na 

povrchu a v hloubce horninového či zeminového masivu. [1] 

Při budování úložišť je vhodné vybudovat inženýrsko - geologický monitoring. 

Ten by měl být založen na třech základních metodách: 

 inklinometrická měření 

 měření pórového tlaku a měření hladin podzemní vody 

 geodetická měření 

 

Stávající měřící zařízení DNT jsou na jižním svahu doplněna o dvě dvojice 

vrtů pro průběžný monitoring v tomto prostoru. Každá dvojice představuje jeden 

inklinometrický vrt a jeden vrt měření pórových tlaků. Bezodtoková jímka 

východního povodí je monitorována pomocí 4 piezometrů. [6] 

  

 Skutečný tvar úložiště 

 

 Plánovaná kóta vrchlíku finálního tvaru tělesa deponátu na úložišti Stodola 

je na hodnotě +350 m n.m. Upravený tvar tělesa deponátu bude vyspárován 

k obvodům území úložiště s příčným sklonem 3%. Povrchové vody budou 

podchyceny obvodovými příkopy. Ty budou ústit do vybudovaného retenčního 

prostoru, který bude využit do celkového vodního režimu úložiště po ukončení 

zakládání. [6] Výkres skutečného tvaru úložiště Stodola je přiložen v příloze č. 2. 
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3.1.2 Úložiště Severní lom pro stabilizát z EPR I a II 

 

 Úložiště Severní lom je situováno do nejzápadnější části dobývacího 

prostoru DNT, cca 1,5 vzdáleného od elektráren Prunéřov. Celková plocha 

úložiště je 180 ha, projektovaná celková kapacita je 32,6 mil. m3, zbývající 

kapacita k 1.1.2013 činí 18 mil. m3. Úložiště je navrženo pro oddělené ukládání 

popelovin a energosádrovce. Do samostatně připravených kazet bude pro budoucí 

průmyslové využití uloženo 5,7 mil. m3 energosádrovce. [6]  

 

Drénový systém odvodňovací 

 

Podzemní voda z prostoru k vyplňování je podchycena drenáží a společně 

s vodami z přirozeného povodí svedena do sběrné zemní jímky (označené G3), 

odkud je čerpána do čistírny důlních vod Březno. Srážkové vody z upravené 

plochy jsou podchyceny v nejnižším místě páteřním drénem. Vody jsou opět 

svedeny do jímky a likvidovány stejně jako podzemní vody. Voda přitékající do 

jímky G3 z prostoru určeného k vyplňování je pravidelně monitorována (vodivost, 

nepolární extrahovatelné látky, chemická spotřeba kyslíku, polycyklické 

aromatické uhlovodíky). Materiál využitý k vyplňování vytěženého prostoru je velmi 

sorpční materiál a je schopen navázat veškerou srážkovou vodu. Proto s 

postupem zaplňování dna deprese zásypovým materiálem bude klesat množství 

Obrázek č. 2: Letecký pohled na úložiště Severní lom [5] 
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srážkových - průsakových vod zachycených drenáží. Po zaplnění deprese se 

přítok do G3 podstatně sníží. [7] 

Při poruše DPD resp. při poruše suché cesty se jako záložní řešení nabízí 

dočasné ukládání VEP mokrou cestou – plavením – do odkaliště Ušák. 

V odkališti Ušák jsou vytvořeny dvě kazety s kapacitou 78 tis. m3 a 108 tis. 

m3. Po naplnění jedné kazety se VEP začne zakládat do kazety druhé. 

Nahromaděný VEP v první kazetě se vysuší, poté se vybagruje a za pomoci 

nákladních automobilů se odváží do prostoru úložiště Severní lom. 

 

Skutečný tvar úložiště 

  

Plánovaná kóta vrchlíku finálního tvaru tělesa stabilizátu na úložišti Severní 

lom je na hodnotě +380 m n.m., která je stanovena v dokumentaci pro stavební 

povolení. Okrajové pozemky úložiště Severní lom vytvoří reliéf okolního prostoru 

tak, aby navázal na okolní zrekultivovaný prostor a aby byl zajištěn odvod 

Obrázek č. 3: Odkaliště Ušák (Novotný O. 2013) 
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srážkových povrchových vod do zatěsněného poldru. [6] Výkres skutečného tvaru 

úložiště Severní lom je přiložen v příloze č. 3. 

3.2 Báňské zakládání VEP na úložištích Stodola a Severní lom 

 

Na úložištích Stodola a Severní lom je VEP zakládán způsobem tzv. 

dvouetážového zakládání. Pasový vůz PVZ 2500 zakládá deponát resp. stabilizát 

z plošiny, na které se pohybuje a na níž je i dopravní zařízení - DPD , úpadně i 

dovrchně. 

PVZ zakládá VEP dovrchně a úpadně z jednoho postavení DPD. V 1. fázi 

zakládá úpadní etáž po celé délce výsypné fronty. Potom se PVZ přemístí na 

druhou stranu DPD a zakládá etáž dovrchně opět po celé délce DPD. Po dosypání 

posledního bloku přejede zakladač za DPD v prostoru mezi poháněcí a vratnou 

stanicí DPD nebo přes rozpojený PD současně s prováděnou přestavbou DPD o 

šíři zakládaného bloku. [1] 

 Zakládaný VEP je v maximální vrstvě o mocnosti 7 m překrýván inertní 

zeminou z deponií v blízkosti úložiště. Překryvná vrstva inertní zeminy se pokládá 

v mocnosti 0,15 m. [1] [6]  

Zakládání je prováděno v souladu s plánem zakládání po etapách a 

postavením pasových dopravníků PD 102 a 103 v rámci úložiště Stodola a 

pasových dopravníků DPD 15, 16 a 17 v rámci úložiště Severní lom. 

Zemina je sypána jako materiál pro překrývání deponátu, jako jedno 

z protiprašných opatření. [6] 

Část založené plochy, která není v rámci protiprašných opatření pokryta 

zeminou, je proti prašnosti zabezpečena nadzemním rozvodem postřikového 

potrubí. Potrubí DN 100 je sestaveno z rychlospojných hliníkových trubek a 

napojeno na výtlak čerpadel postřiku. [6] 

Stávající úložiště Stodola po rozšíření na sever v roce 2000 vydrží minimálně 

do roku 2020, při objemech max. 2 mil. m3/rok. Úložiště Severní lom vydrží při 

objemech max. 2,5 mil. m3/rok taktéž minimálně do roku 2020.     

3.3 Navržené lokality úložišť s životností do konce těžby na DNT 

 

Pro další postup ukládání VEP z elektrárny Tušimice II jsou vytipovány další 

tři úložiště. 

 

 KORIDOR – hlavní úložiště, objem cca 30,0 mil. m3 – preferováno SD 

a.s. – DNT 
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 STODOLA II – objem cca 3,0 mil. m3 a bude sloužit pro případné 

zpoždění investiční výstavby hlavního úložiště Koridor    

Pro elektrárny Prunéřov je po naplnění kapacity Severního lomu navržen 

prostor pro další úložiště, který je označen jako Severní lom II. Bude umístěn 

severně od úložiště Letiště se stanovenou kapacitou 36 mil. m3. [6] 

Nové prostory úložišť pro zakládání VEP odpovídají v současnosti dnešním 

znalostem o budoucím využívání místních chomutovských elektráren. Jejich 

kapacita musí být v budoucím období pravidelně upravována ve smyslu 

energetické politiky státu a předpokládanému využívání jednotlivých elektráren 

ETU II, EPR I a EPR II. [2]       

4 Způsoby dopravy VEP do prostoru DNT 

4.1 Doprava z provozu elektráren Tušimice 

 

Doprava deponátu do PTR je realizována pomocí dálkové pasové dopravy, 

přičemž je využito i trubkového pásového dopravníku. Trubkový pásový dopravník 

je využit i v prostoru provozu ETU II k dopravě strusky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 4: Doprava strusky v ETU II pomocí trubkového dopravníku 
(KONSTRUKCE 2013) 
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Dálková pásová doprava se skládá z následujících technologických celků 

(Obrázek č. 5): 

1) pásový dopravník PD 01 

2) pásové dopravníky PD 001, PD 002 

3) trubkový dopravník TD KOCH 1 ( 400) 

4) pásový dopravník PD 101 

5) pásový dopravník PD 102 

6) pásový dopravník PD 103 

7) shazovací vůz č. 1 – SV 1 

8) shazovací vůz č. 2 – SV 2 

9) pásový zakládací vůz PVZ 

10) kabelový vůz KV 6kV 

 

 

Linka začíná přívodním pásovým dopravníkem PD 01 energosádrovce z 

odsíření bloků nebo skladu energosádrovce, na který navazuje trubkový pásový 

dopravník. V prostoru mezi popílkovými sily „A“ a „B“ je na TPD přisypáván 

zvlhčený a homogenizovaný popílek, který ze sil vynášejí svodné dopravníky PD 

001 a PD 002. Svodný dopravník PD 003 vynáší ze sil „C“ a „D“ strusku, která je 

Obrázek č. 5: Schéma DPD z ETU II na úložiště Stodola (Novotný O. 2013) 
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rovněž přisypávána na TPD. V konstrukci TPD je uložena pásová váha KUKLA. 

Vzniklý certifikovaný deponát je pomocí TPD dopravován terénem přes Lužický 

potok až do přesýpacího bodu na úpatí DNT, kde je dopravník ukončen poháněcí 

stanicí s napínáním pomocí vrátků a napínáků. Tam je DPD provedena 

transportéry PD 101, 102 a 103 se shazovacími vozy SV 2 na PD 102 a SV 1 na 

PD 103, pásovým vozem zakládacím PVZ 2500 a kabelovým vozem KV 6kV pro 

přívod elektrické energie k PVZ. [8] 

Celá DPD je dálkově řízena z velína v sile „B“ řídicím systémem METSO. 

Systém slouží současně jako informační systém s vyhodnocováním, signalizací, 

přenosem a monitorováním provozních i poruchových stavů.  

Všechny dopravníky mají dopravní výkon 1350 t/h a rychlost 4 m/s. Zakládá 

se v průměru 600t/h, ve špičkách při vyjíždění sil VEP v objemu 800 – 900 t/h. 

Vyšší tonáž již dělá na pasové dopravě problém, protože VEP má oproti nadloží 

výrazně nižší objemovou hmotnost. 

Přesuvný dopravník PD 102 je částečně zakrytován v délce cca 200 m z 

důvodu pojezdu zde nově umístěného shazovacího vozu SV 2, který navazuje 

přesypem na přesuvný dopravník PD 103. Pomocí SV 2 lze zakládat deponát 

přímo z dopravníku PD 102.  

Na přesuvném dopravníku PD 103 je umístěn původní SV 1, na tento 

shazovací vůz navazuje PVZ 2500, který zakládá vlastní deponát. PVZ 2500 je 

doplněn kabelovým vozem a náhradním zdrojem - dieselagregátem GEP 110.  

Pro údržbu jsou vybudovány přístupové komunikace. Součástí strojní 

technologie je příslušná elektro výzbroj s kabelovým vozem, kioskovou trafostanicí 

a rozvodnou 6kV pro elektrické zařízení. 

Hrubé rozprostření deponátu v rekultivovaném prostoru je tedy prováděno 

pásovým zakládacím vozem PVZ 2500 pomocí výložníkového ramene. 

Urovnávání do jednotlivých etáží provádí buldozery CAT 8 a CAT 6. [1] [8] 

4.2 Doprava z provozu elektráren Prunéřov 

 

Dálková pásová doprava se skládá z následujících technologických celků 

(Obrázek č. 6): 

 

1) trubkový dopravník KOCH  ( 400) ozn. PD 11 

2) pásové dopravníky DPD 12, DPD 13 

3) mobilní násypka zeminy 

4) pásové dopravníky DPD 14, DPD 15, DPD 16, DPD 17 

5) shazovací vůz SV 15 

6) shazovací vůz SV 16 
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7) pásový zakládací vůz PVZ  

8) kabelový vůz KV 6kV 

 

 

DPD vystupuje z prostoru EPR II trubkovým dopravníkem ozn. DPD 

11. Ten je použit při přemostění místní silnice a železniční dopravní cesty. 

Po překonání dopravního uzlu je stabilizát z DPD přesypán na pásový 

dopravník DPD 12 a pokračuje na místo určení do prostoru úložiště Severní 

lom. Na DPD jsou dále umístěny shazovací vozy SV 16 (na DPD 16) a SV 15 

(na DPD 15) a celá DPD je ukončena pásovým vozem zakládacím PVZ 2500 

společně s kabelovým vozem KV 6kV. 

Rozprostření stabilizátu v prostoru úložiště Severní lom je prováděno 

pomocí výše uvedeného PVZ s výložníkovým ramenem, urovnávání potom 

pomocí buldozerů. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 6: Schéma DPD z EPR II na úložiště Severní lom (Novotný O. 2013) 
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V rámci zakládání VEP z provozu elektráren Prunéřov existuje celá řada 

úložišť a odkališť. Stav jednotlivých úložišť a odkališť je uveden v tabulce č. 1. [7] 

 

Tabulka č. 1: Stav jednotlivých úložišť a odkališť v rámci EPR I, II [7] 

Úložiště / odkaliště stav 

Severní Lom Směsné ukládání energosádrovce a 
produktu po spalování – tvorba 
zabezpečených kazet. 

Letiště Skládka byla uzavřena 10.06.2003. 
V současné době probíhá tvarování 
skládky certifikovaným produktem, kterým 
je stabilizát – směs popele a odsiřovacích 
produktů. 

Odkaliště AI/II Zrekultivováno, pouze odběr průsakových 
odpadních vod 

Odkaliště AIII V roce 1997 ukončeno klasické plavení. 
Technická rekultivace byla ukončena, nyní 
probíhá biologická rekultivace. Cílem 
rekultivace bude lesní kultura 
v parametrech „zajištěného lesního 
porostu“. 

Odkaliště Ušák Trvalá záloha suché dopravy do konce 
životnosti EPR, vodohospodářské dílo 
s TBD stupně 2 – řešeno složkově. 
Vytvořeny dvě kazety: kapacita 78 tis. m3 a 
108 tis. m3, po vyčerpání kapacity bude 
prováděna redeponizace. 

Obrázek č. 7: Urovnávání stabilizátu na úložišti Severní lom (Novotný O. 
2013) 
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ukládání: 
10 01 01 popel,struska, škvára ze 
spalovacího zařízení 
19 09 02 stabilizovaný kal 

 

4.3 Parametry DPD pro úložiště Stodola a Severní lom 

 

Parametry DPD:  

     Max. dopravované množství    1350 t . h-1  

     Skutečné dopravované množství   600 t . h-1  

     Šíře dopravního pásu     1200 mm 

     Dopravní rychlost     4 m . s-3 

     Rozteč horních válečkových stolic   1,5 m 

     Rozteč dolních válečků     3,0 m  

     Poháněcí jednotky     200kW, 6 kV [6] 

 

Pasový vůz zakládací PVZ 2500 

Pasový vůz PVZ 2500, který se na úložištích Stodola a Severní lom používá 

jako zakladač VEP, je v lomových podmínkách využitelný i při prodlužování 

(zkracování) pasových linek, ve spojení s rypadlem třídy TC 1  při překonávání 

neúčinných prostorů na DPD a nebo jako spojovací článek mezi rýpadlem  a DPD. 

Tento pasový vůz je schopen zakládat dovrchní i úpadní etáž. [1] 

Teoretický výkon pasového vozu je 2 500 m3 sz . h-1 

Hlavní části pasového vozu: 

 

 Housenicový podvozek 

 Horní stavba 

 Nakládací výložník 

 Vykládací výložník 

 

Dvouhousenicový podvozek slouží k přemísťování pasového vozu jak při 

práci, tak při transportu. Každý housenicový pás má vlastní pohon. Ocelovou 

konstrukci podvozku tvoří nosiče housenic a příčník, který nese spodní část 

axiálního ložiska otoče a tím také celou horní stavbu. [1] 

Nakládací výložník je příhradová, ocelová, svařovaná konstrukce, na kterou 

je v  je horní části připojena samostatná plnostěnná konstrukce pro uchycení 

poháněcího bubnu, zavěšených pohonů a plošiny. Závěs výložníku je připevněn 

v ose otáčení celé horní stavby k plošině protizávaží, takže při fixování násypky 
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výložníku na zemi je možné nezávislé otáčení vykládacího výložníku vzhledem 

k výložníku nakládacímu o 90º. [1] 

Vykládací výložník je sestava kloubově sestavených dílů ocelové konstrukce. 

Vzpěry, díly ocelové konstrukce výložníku a lanové závěsy tvoří při zvedání či 

spouštění výložníku jeden celek. [1] 

Pasový vůz je napájen ze soustavy 6 kV pomocí vlečného kabelu. [1] 

 

Technická data pasového vozu PVZ 2500: 

 

Max. množství dopravovaného materiálu   2 500 m3 . h-1 

Max. dopravní délka      72 m 

Střední měrný tlak na podložku     cca 0,095 MPa  

Pojezdová rychlost       360 m . h-1  

Poloměr otáčení       8 m 

Stoupání pří transportu      1 : 6 

Stoupání při práci (příčný a podélný směr)   max. 1 : 20 

Úhel sklonu nakládacího výložníku    max. 18° 

Vodorovná dopravní délka nakládacího výložníku  27 m 

Úhel sklonu vykládacího výložníku    8° až + 15° 

Vodorovná dopravní délka vykládacího výložníku  45 m 

Celková hmotnost vozu včetně protizávaží   295 t [6] 

 

Obrázek č. 8: Pásový vůz zakládací PVZ 2500 na úložišti Severní lom 
(Novotný O. 2013) 
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Kabelový vůz KV 6kV 

 

Kabelový vůz slouží k přívodu proudu k velkostroji z napájecího místa 

energetické linky. Pro zvětšení vzdálenosti velkostroje od přípojného místa lze 

spojit několik kabelových vozů sériově za sebou. [1] 

Stroje jsou projektovány a konstruovány každý dle specifických požadavků 

a přání zákazníka (připojovací napětí velkostroje, délka kabelu) a vždy zohledňují 

konkrétní podmínky lokality, ve které budou nasazeny. [1] 

Každý kabelový vůz se skládá z podvozku s nosným rámem a 

s nadstavbou s kabelovým bubnem a nosnou konstrukcí včetně střechy. Podvozek 

se skládá ze dvou housenicových pásů s elektro-mechanickým nebo elektro-

hydraulickým pohonem. Kabelový vůz je napájen buď přímo z velkostroje, nebo 

pomocí dieselagregátu, kterým je vybaven. [1] 

 

Technická data kabelového vozu KV: 

 

Napájecí napětí      400 V 

Instalovaný výkon      50-70 kW 

Pohon podvozku      45-60 kW 

Rychlost pojezdu      10 m . min-1 

Délka        ~ 12 590 mm 

Výška        ~ 6 310 mm 

Šířka        ~ 6 870 mm 

Celková hmotnost      41-55 t 

Celková hmotnost s kabelem o průměru 65 mm 58,4-72,4 t 

Celková hmotnost s kabelem o průměru 95 mm 61,4-75,4 t 

Měrný tlak na pláň      do 0,07 MPa 

Maximální povolený sklon – podélný směr  5 % (~ 2,86°) 

Maximální povolený sklon – příčný směr  5 % (~ 2,86°)  

Jmenovité napětí vlečeného kabelu   6-35 kV 

Průměr vlečeného kabelu     65-95 mm 

Délka vlečeného kabelu (průměr 65 mm)  2 450 m 

Délka vlečeného kabelu (průměr 95 mm)  1 700 m [9] 
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5 Závěr 
 

Cílem práce bylo zhodnotit možnosti a způsoby ukládání VEP z provozů 

elektráren Tušimice a Prunéřov do prostoru dolu Nástup Tušimice. 

Ukládání VEP na úložišti Stodola a Severní Lom probíhá za pomoci 

pásových zakládacích vozů. Hlavní důvodem použití PVZ na rozdíl od klasických 

zakladačů je především nízká pádová výška materiálu a tím omezená prašnost na 

minimální možnou míru. 

Otázka ekologie hraje totiž při ukládání VEP podstatnou roli, zvláště v dnešní 

době brojení proti využívání uhelných elektráren a s tím související důlní činností. 

Zpracování vedlejších energetických produktů, zbylých po spalování hnědého uhlí, 

je proto důležitou součástí celého procesu výroby energií, ať už tepla či elektřiny, 

pro společnost tolik důležitých. 

Mocnost zakládané etáže VEP je 7m. Důvodem jsou zejména 

geomechanické podmínky materiálu a snížení výšky bočního svahu, přes který se 

neukládá inertní materiál. V praxi to znamená, že zakládaný svah VEP je po celou 

dobu zakládání odkrytý a tudíž při zhoršených klimatických podmínkách hrozí 

zvýšená prašnost. 

Pro snížení prašnosti zakládaných VEP, především v horkých letních dnech, 

a pro trvalý způsob zabránění této prašnosti, se před vlastní rekultivací provádí na 

Obrázek č. 9: V popředí kabelový vůz KV 6kV na úložišti Severní lom (Novotný O. 2013) 
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ploše založeného VEP zakládání inertního materiálu. Tím je hlavně jíl z nadloží 

okolních výsypek. 

Vlastní doprava VEP z provozů elektráren Tušimice a Prunéřov pomocí DPD 

se jeví jako ekonomický nejvýhodnější. Při použití dopravy pomocí nákladních 

automobilů by kapacita přepravy výrazně poklesla a náklady zdaleka přesahovaly 

hranici rentability. 

Co se týče způsobů dopravních cest z jednotlivých elektráren, zde vidím 

určitá rizika, a sice hlavně u dopravy VEP z provozu elektrárny Tušimice. Zatímco 

suchá dopravní cesta z elektráren Prunéřov má v případě poruchy svou zálohu 

v podobě plavení do odkaliště Ušák, elektrárny Tušimice tuto možnost nemají. 

Suchá cesta pomocí DPD je jediná možnost dopravy VEP a v případě její poruchy, 

ať už klasického pásového dopravníku, nebo dopravníku trubkového, hrozí rychlé 

naplnění zásobníkových sil strusky, popílku či skladu energosádrovce. 

Následovala by potom nutnost omezení, ne-li přímo zastavení spalování uhlí, tím 

výroby elektrické energie a následné vysoké finanční ztráty. 

Návrh záložní dopravní cesty VEP z provozu elektráren Tušimice nejsem 

z hlediska prozatím dosažených znalostí a možností schopen posoudit, nebo 

podložit výpočty, jistě však stojí za úvahu. 
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