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Summary 

In my work I describe mine disposal siding. Emphasis is laid on the progress of the 

liquidation, in relation to mining - technical solutions. Then I discuss ecological design 

solutions. At the end of the work includes economic evaluation of mining disposal siding. 

 

Keywords: Energy corridor, railway housing, auxiliary machinery, mining rail. 

 

 

Anotace 

V mé bakalářské práci popisuji likvidaci důlní vlečky. Důraz je kladen na návrh 

postupu prací při likvidaci, v návaznosti na báňsko – technické řešení. Následně 

pojednávám o ekologickém návrhu řešení. Na závěr práce zařazuji ekonomické 

zhodnocení likvidace důlní vlečky.  

Klíčová slova: Energetický koridor, dráţní těleso, pomocná mechanizace, důlní vlečka. 
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Seznam použitých zkratek 

- HEK – Hořanský energetický koridor 

- DP – dobývací prostor 

- ZP – zemní práce 

- VN – vysoké napětí 

- VVN – velmi vysoké napětí 

- VUAS – Vršanská Uhelná a.s. 

- CCP – Czech Coal Power a.s. 

- K800B.12/54 – kolesový velkostroj 

- TC2 – technologický celek řady 2 

- PVZ 2500 – pásový vůz zakládací 

- PM – pomocná mechanizace 

- Vss – napětí trolejového vedení [V], stejnosměrné střídavé 
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Úvod 

 Kolejová vlečka Hořanského energetického koridoru musí ustoupit před 

plánovaným postupem těţby lomu Vršany. Z toho vyplývá nutnost přistoupit k demontáţi 

této trasy důlní vlečky. Tato část Hořanského koridoru zasaţeného budoucím postupem 

lomu, bude vystavena v novém postavení. Společně s kolejovou vlečkou se budou 

likvidovat také soubory produktovodů, vedení vysokého napětí a vedení velmi vysokého 

napětí, horkovod, uţitková voda a silnice II/255. Hnědouhelný lom Vršanské uhelné a.s. 

leţí západním směrem od prostoru Hořanského energetického koridoru. Je jedním z mála 

hnědouhelných lomů, který není omezen územními limity dobývacího prostoru. Z tohoto 

důvodu pak bude nový energetický koridor s další infrastrukturou vystaven východním 

směrem na první etáţi Slatinické výsypky. 

 

 

  



Gustav Potůček – Likvidace kol. vlečky velk. K800B.12/54 v prostoru Slatinické výsypky. 

 

5 

2013 

1. Charakteristika lokality 

 Vlastní posuzované území můţeme z hlediska morfologie povrchu rozdělit na dvě 

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

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

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

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

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

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

zemin vytvářejí trvalé či dočasné vodní akumulace nebo mokřady. [1] 

 Území HEK se nachází mezi bývalou obcí Hořany a obcí Čepirohy. Stávající HEK 

prochází dobývacími prostory Holešic, Vršan a Slatinic. Toto území bylo jiţ v minulosti 

zasaţeno intenzivní průmyslovou činností. Stavba se nachází v severní části prostoru 

bývalého hnědouhelného lomu Vrbenský, na který navazuje douhlovaný lom Šmeral 

zasypaný Slatinickou výsypkou. V severní části se nachází bývalý hlubinný důl Saxonie a 

Washington. V západní části je v provozu lom VUAS, sloţený ze dvou lokalit Vršany a 

Jan Šverma. Na začátku přeloţky, bude v severní části trasa navazovat na nadzemní vedení 

produktovodů a na podzemní vedení potrubí průmyslového vodovodu Nechranice. V jiţní 

části území stavby, bude trasa napojena na stávající podzemní vedení produktvodů 

z prostoru uhelných odtahů z lomu Vršany. Stavba se nenachází v ţádném záplavovém 

území. Stavba je v souladu s územním plánem města Mostu a se „Souhrným plánem sanací 

a rekultivací lomu Vršany-Šverma- těţba v Hořanském koridoru. [4] 

1.1 Geologická charakteristika lokality 

 Zájmové území lomu Vršany, zahrnující loţisko Vršany, loţisko Jan Šverma a 

loţisko Slatinice, leţí na rozhraní mostecké a chomutovské části mostecké pánve a to jiţně 

od její osní linie. Vývoj loţiska je dán polohou při okraji ţateckého deltového tělesa. 

Vodní tok, přinášející z ţatecké oblasti mnoţství anorganického klastického materiálu, se 

projevil celkovou značnou mocností komplexu slojových sedimentů a rozštěpením hlavní 

uhelné sloje na tři, místy i čtyři uhelné lávky oddělené navzájem písčito-jílovitým 

meziloţím. [1] 
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Na lokalitě se od jihu k severu výrazně projevují tato faciální prostředí: 

1) Sedimentace ţateckého deltového tělesa 

2) Jezerně deltová sedimentace přechodu deltového tělesa do jezerního vývoje 

3) Jezerní sedimentace 

1.2 Základní charakteristika likvidovaných inţenýrských sítí lokality 

Stavba řeší likvidaci inţenýrských sítí v HEK před plánovaným postupem těţby 

lomu Vršany. Část Hořanského energetického koridoru, který bude zasaţen budoucím 

postupem lomu, bude vystavěn v novém postavení a stávající inţenýrské sítě budou 

zlikvidovány (příloha č. 1). 

Likvidace se týká následujících sítí: 

 Horkovod 

- Slouţí k zásobování města Mostu tepelnou energií. Jedná se o třítrubkový 

systém v dimenzích 2x DN 600 jako topná větev a 1x DN 600 jako vratná 

větev. Délka likvidovaného potrubí je 1 620 m.   

 Etylbenzenovod 

- Pouţívá se k dopravě etylbenzenu z Unipetrolu RPA do Synthosu Kralupy, 

a.s. Dimenze potrubí je DN 150. Délka likvidovaného potrubí je 4 990 m. 

 Autobenzín/motorová nafta 

- Provozovatelem je ČEPRO, a.s. Praha. Dimenze potrubí je 2x DN 300. 

Délka likvidovaného potrubí je 4 900 m a 4 970 m. 

 Ropovod 

- Slouţí k přepravě ruské ropy CPC z Centrálního Tankoviště ropy 

Nelahozeves do České Rafinérské, a.s. Litvínov. Dimenze potrubí je DN 

500. Délka likvidovaného potrubí je 4 885 m. 

 Plynovod 

- Slouţí k přepravě zemního plynu z předávací stanice Bylany – Záluţí 

v dimenzi potrubí DN 500/4,0 MPa a z předávací stanice Bylany – Most 

v dimenzi potrubí DN 500/2,5 MPa. Délka likvidovaného potrubí je 4 880 

m a 4200 m. 
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 Etylenovod 

- Slouţí k dopravě stlačeného hořlavého uhlovodíkového plynu z Unipetrolu 

RP a.s. do Spolany Neratovice a.s. c 

 Frakce C4 

- Slouţí k přepravě hořlavého zkapalněného uhlovodíkového plynu 

z Unipetrolu RPA, a.s. do Synthosu Kralupy a.s. v dimenzi potrubí DN 250. 

Délka likvidovaného potrubí je 4 910 m. 

 Průmyslový vodovod Nechranice 

- Likvidace bude začínat za stávající šachtou Š25 II u závodu Hrabák. 

Dimenze potrubí je DN 1 200. Délka likvidovaného potrubí je 9 150 m. 

 Doprovodných kabelů některých dálkovodů 

- Optický kabel DOK – SLOANE PARK Properety Trust a.s. délky 4 800 m. 

- Doprovodný metalický kabel ČEPRO, a.s. v délce 4 970 m. 

- Doprovodný metalický kabel – Unipetrol RPA, a. s. v délce 4 900 m. 

 Silnice II/255 

- Likvidovaný úsek silnice II/255 Komořany – Bílina, která ústí na silnici 

I/27 Most – Ţatec. Likvidovaná délka trasy je 6,40 km. 

 Důlní dvoukolejná dráha 

- Ţeleznice rozchodu 2 x 1435 mm s usměrněnou dopravou, délka 4920 m, 

kolejnice typu S49, napětí trolejí 1500 Vss . 

 Venkovní vedení VN a VVN 

- Venkovní vedení VN a VVN, provozuje ČEZ a.s. Jedná se o 22kV:  

Most – Bylany, v délce 5 450 m a 54 stoţárů,  

Dvojité vedení 110 kV v délce 5 400 m a 21 stoţárů, 

Dvojité vedení 110 kV v délce 5 230 m a 22 stoţárů, 

Dvojité vedení 110 kV a 35 kV v délce 1 500 m a 5 010 m, 19 a 21 stoţárů. 

[4] 
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 1.3 Provoz velkostroje na lokalitě DP Slatinice v roce 2012 – 2017 

 Rokem 2013 začíná 2. etapa rozvoje lomu Vršany, těţba v prostoru Hořanského, 

energetického koridoru. Prvním rýpadlem, které zde bude nasazeno, je velkostroj 

K800B.12/54. 

Při projektování těţby v oblasti Hořanského koridoru je vycházeno mimo jiné, i 

z geomechanických vlastností těţených zemin.  

Budoucí 1. skrývkový řez na Slatinické výsypce je tvořen zeminami, které byly 

zakládány na výsypku postiţenou rozsáhlým skluzem zemin v roce 1983. Sníţená 

smyková pevnost celého výsypkového tělesa neumoţňuje těţit 18 - 20 metrové řezy - tedy 

optimální pro technologický celek TC2 - aniţ by docházelo k jejich destrukci. Lepivost 

těţených zemin také vyţaduje nasazení velkostroje se sníţenou obvodovou rychlostí kolesa 

tak, aby se nezalepovaly korečky při těţbě. Proto jako optimální řešení je nasazení 

velkostroje K800B.12/54, které z hlediska geomechaniky těţí v současné době v 

podobných zeminách bez problémů (i kdyţ nyní jde o rostlé zeminy). Navrţená výška řezu 

proto nepřesáhne 14 metrů. Dalším důvodem nasazení rýpadla K800/54 na 1. skrývkovém 

řezu je nutnost část z přeloţek HEK (potrubní sítě a důlní vlečka) umístit do tohoto řezu. 

Musí být proto plně zajištěna stabilita řezu, coţ je dáno jednak výškou řezu, jednak i 

dlouhodobou konsolidací pláně řezu. Nasazením K54 a odtěţením 1. řezu bude zajištěn 

takový časový předstih, který umoţní realizovat konečnou úpravu svahu řezu (včetně 

rekultivace) a samotnou a bezpečnou výstavbu části linek přeloţky Hořanského 

energetického koridoru. [4] 

Po ukončení těţby 0. řezu směrem ke koridoru v roce 2012 došlo ke generální 

opravě rýpadla a k  jeho transportu na poslední etáţ výsypky Slatinice. V té době byla 

vystavěna nová provozní kolej a obsluţné hradlo na Slatinické výsypce pro následný 

provoz K54. Těţba výsypky Slatinice bude probíhat postupným zahlubováním rýpadla i 

s vyuţitím PVZ 2500. Od roku 2012 do roku 2017 – rýpadlo těţbou vytvoří stavební 

připravenost v cca 100 metrovém záběru na pláni 1. skrývkového řezu. [4] 
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 1.4  Provoz velkostroje na lokalitě DP Slatinice v roce 2019 – 2022 

  V roce 2019 budou vystavěny nové produktovody Hořanského energetického 

koridoru. Bez dalšího vlivu na průběh prací na výstavbě HEK, pokračuje rýpadlo v těţbě 

tak, aby v roce 2022 dotěţilo 1. skrývkový řez, který tvoří stávající etáţ výsypky Slatinice.  

Rýpadlo odtěţí aţ do projektovaných hranic, a to po celé délce budoucí porubní fronty 

lomu Vršany, zeminy ve výši 22,5 mil. m
3
. Samotný provoz velkostroje K800B.12/54 se 

tedy předpokládá v létech 2012 – 2022. [4]  
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2. Návrh postupu prací při likvidaci kolejové vlečky v roce 2022 

 Likvidaci kolejové vlečky jsem navrhnul a rozloţil do několika etap. Zohlednil 

jsem tak především logickou návaznost demontáţních prací, minimum nákladů, následné 

vyuţití a ekologické zhodnocení. 

 2.1 Trolejové vedení 1500 Vss 

 Trolejového vedení se v provozních podmínkách na důlních ţelezničních vlečkách 

demontuje pomocí obyčejného dráţního motorového univerzálního vozíku MUV 69, který 

je osazen kabelovým bubnem. Trolejové vedení se postupně demontuje a pomalým 

pojezdem se trolej ukládá na kabelový buben (obrázek č. 1).  

 Průřez vedení troleje na důlních vlečkách je 100 mm
2
. Jedná se o speciální 

profilový taţený elektrolytický měděný vodič, popřípadě je ze slitin mědi, pro zvýšení 

tvrdosti a pevnosti. Hmotnost je 0,916 kg/1 m
-1

. Tzn. 2 x celková délka trati 4920 m x 

0,916 kg = 9013,4 kg. [7] 

 

Obrázek 1 - Vedení trolejí důlní vlečky 1500 Vss. Zdroj autor. 
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 2.2 Zabezpečovací a sdělovací systém 

 Ţelezniční zabezpečovací vodiče (obrázek č. 2) jsou PE signální kabely stíněné, 

s technickou specifikací TP PRAKAB 02/00. Vodiče jsou vodotěsné a určené pro 

zatahování do kabelovodů, kladení do země, do vnějšího prostředí pro ţelezniční 

telekomunikační, ovládací a signalizační systémy. Jmenovité napětí max. 380 V, provozní 

teploty od – 40°C aţ do + 70°C. Počet párů je 24 a průměr vodiče 2 mm
2
, informativní 

průměr je 30,2 mm, obsah Cu 384 kg/km a celková hmotnost s izolací 1108 kg/km. [8] 

Celková délka dvou tratí je 9840 m, coţ je 9,84 km x 1108 kg/km, tvoří celkovou hmotnost 

10903 kg. 

 

Obrázek 2 - Zabezpečovací vodič 24 x 2 x 1. [6] 

 Ţelezniční ovládací vodiče jsou PE signální kabely stíněné, armované, s ochranou 

proti indukci, PVC obalem a technickou specifikací TP PRAKAB 02/00. Vodiče jsou 

vodotěsné a určené pro zatahování do kabelovodů, kladení do země, do vnějšího prostředí 

pro ţelezniční telekomunikační, ovládací a signalizační systémy, kde jsou zvýšené nároky 

na mechanické namáhání. Jsou značně odolné proti vlivům vnějších elektromagnetických 

polí. Jmenovité napětí max. 380 V, provozní teploty od – 40°C aţ do + 70°C. Počet párů je 

48 a průměr vodiče 2 mm
2
, informativní průměr je 44,1 mm, obsah Cu 768 kg/km a 

celková hmotnost s izolací 2810 kg/km. [8] Celková délka dvou tratí je 9,84 km x 2810 

kg/km, tvoří celkovou hmotnost 27650 kg. 

 

Obrázek 3 - Ovládací vodič 48 x 2 x 1. [6] 
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 2.3 Trolejové sloupy 

 Pro nízké stoţáry, jaké se např. vyskytují u distribuční sítě, elektrifikované 

ţeleznice, u tramvajového a trolejbusového vedení, se pouţívají jednodříkové stoţáry s 

kruhovým průřezem po výšce konstantním, odstupňovaným nebo lineárně proměnným. 

Stoţáry pro elektrická vedení se téměř výhradně konstruují jako příhradové čtyřboké 

konstrukce z ostrohranného válcovaného materiálu (nejčastější profil je úhelník), 

výjimečně z trubek. Převládají dříky, které se směrem k základu rozšiřují; u nosných 

stoţárů to bývá o 40 ÷ 50 mm na 1 m a u výztuţných stoţárů o 50 ÷ 60 mm na l m. Šířka 

hlavy se pohybuje od 400 mm pro stoţáry 35 kV do l600 mm pro stoţáry 400 kV. 

Jednodříkové stoţáry s konstantním sklonem mívají společný základ pro všechny čtyři 

nároţníky. Jsou-li stoţáry vyšší, bývá výhodné nároţníky ve spodní části prudčeji lomit 

nebo stoţár rozkročit, ohybový moment se v základu zachycuje většími rameny s menšími 

silami, základy jsou méně namáhány a jsou pro kaţdý nároţník zvlášť. Rozměry 

montáţních dílců se řídí podle dopravních a montáţních moţností. Styky mají zároveň 

umoţnit vhodnější vyuţití materiálu (odstupňování profilů podle statických potřeb), a tak 

omezit hmotnost stoţárů. Montáţní dílce jsou dlouhé 2 ÷ 8 m. Styky jsou šroubované, 

menší nároţníkové úhelníky jsou jednoduše přivařeny. U těţších stoţárů jsou styky řešeny 

pomocí příloţek. U normalizovaných stoţárů (pouţívané více u stoţárů nízkého a 

vysokého napětí) je normalizace odvozena od standardních výšek stoţárů a příslušenství a 

je definována napětím v elektrickém vedení, výškou a vodorovným zatíţením ve vrcholu. 

Normalizovaný stoţár (obrázek č. 4 a 5) pro vedení troleje důlní vlečky 1500 Vss je 

konstrukce svařované, montáţní styky jsou šroubované a jeho celková délka je 8000 mm. 

Spodní díl je zabetonován a jeho značná část vyčnívá nad základ. [5] V horní části sloupu 

je vedení s trojúhelníkovými závěsy. Toto vedení poněkud vylepšuje prosté vedení tím, ţe 

trolejový drát je zavěšen na sloupu pomocí lana, které tvoří nad drátem trojúhelník. Drát 

visí na tomto laně pomocí několika laníček, čímţ odpadá zlom v místě sloupu. Takovéto 

vedení je pouţitelné pro rychlosti aţ do 120 km/h
-1

. [6] Celková hmotnost sloupu s délkou 

8000 mm a 4 rameny je cca. 1200 kg. V celkové délce trasy je 108 ks sloupů, s celkovou 

hmotností 129600 kg. 
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Obrázek 4 - Příhradová konstrukce železničního stožáru důlní vlečky. Ilustrační foto. [4] 

 

Obrázek 5 - Příhradová konstrukce železničního stožáru důlní vlečky. Zdroj autor. 
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 2.4 Kolejiště 2 x 1435 mm 

 Hlava ţelezničního svršku trati je tvořena kolejovým loţem, se zapuštěnými betonovými 

praţci a kolejnicemi s následujícími parametry:  

 Kolejnice - ocelový nosník tvaru I, tvořený hlavou, stojnou a patou. Modelové 

označení širokopatní kolejnice je S49, kde hmotnost je 49,4 kg/m, výška 149 mm, 

šířka hlavy 70 mm a šířka paty je 125 mm. [9] Kolejnice budou v celkové délce 

obou tratí demontovány s následným vyuţitím při výstavbě nové důlní 

vlečky. Celková délka kolejnic při dvou trasách je 19680 m, délka 

demontovaných kolejnicových částí je 12 m, coţ představuje demontovat 

1640 ks kolejnic.  

 Rozchod koleje je 1435 mm, spojení stykové, spojkami Rudert. Spojek je 

dvojnásobné mnoţství neţ kolejnic, z důvodu oboustranného šroubového 

spojení. Celkové mnoţství je 3280 ks. 

 Betonové praţce podepírající kolejnice, zajišťující vzájemný rozchod a 

rozkládající zatíţení do kolejového loţe s parametry 2,6 m délky, 300 mm 

šířky a 220 mm výšky. [10] Naměřená osová vzdálenost betonových praţců 

důlní vlečky je 0,62 m, coţ při dvou délkách 4920 m představuje 15871 ks. 

 Připevnění pomocí svěrek a šroubů. [10] Tato poloţka při demontáţi 

kolejiště je zanedbatelná a bude zlikvidována jako kovový odpad 

v odhadovaném mnoţství 5000 kg. Při budoucí výstavbě kolejiště bude 

pouţit nový spojovací materiál. 

 2.5 Betonové patní základy trolejových sloupů 

Patky základů trolejových sloupů (obrázek č. 6) jsou monolitické z prostého betonu 

třídy C 25/30. Počet patních základů v celé délce likvidované části kolejové vlečky činní 

celkem 108 ks. Objem základu a zhlaví jedné patky je celkem 1,925 m
3
. Celkový objem 

likvidovaného betonového odpadu činní 207,9 m
3
. Přičemţ 1m

3
 třídy C25/30 má hmotnost 

2,2 tuny. Cena za likvidaci betonového odpadu nebo betonové suti na skládce odpadů je 

v průměru 120,- Kč/t, coţ představuje výdeje 54 886,- Kč.  
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 Základové patky budou v celé trase po demontáţi kolejiště a ţelezničního svršku 

odkopány aţ na základovou spáru. Dále budou za pomocí dozeru vytaţeny a naloţeny na 

nákladní automobil, který betonový odpad dopraví na příslušnou skládku. 

 2.6 Ţelezniční svršek 

 Na stávající kolejové vlečce bylo provedeno reálné terénní měření a průzkum. 

Zjištěné skutečnosti (obrázek č. 7) představují tyto parametry: 

 Ţelezniční svršek je tvořen štěrkem frakce 31,5/63 mm. 

 Naměřená vzdálenost hrany koruny kolejového loţe od osy koleje je 1,7 m. 

 Naměřená vzdálenost paty kolejového loţe od osy koleje je 2,2 m. 

 Naměřená mocnost štěrku mezi betonovými praţci a ţelezničním spodkem 

je v průměru 0,35 m. 

 

 Celkový vypočítaný objem štěrku ţelezničního svršku jedné trasy je 6716 m
3
. Při 

dvou trasách má ţelezniční svršek celkový objem 13432 m
3
 štěrku frakce 31,5/63 mm. 

Obrázek 6 - Betonová patka trolejového sloupu. Zdroj autor. 
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 2.7 Ţelezniční spodek 

 Stejným způsobem, jako u ţelezničního svršku, byl i ţelezniční spodek podroben 

reálnému terénnímu měření a průzkumu. Ţelezniční spodek (obrázek č. 7) důlní vlečky je 

tvořen škvárou. Reálný průzkum se stával z přeměření skutečné šíře ţelezničního spodku a 

následně bylo provedeno 6 namátkových sond na mocnost podloţí. Sondy byly provedeny 

ručním odkopáním na krajích obou kolejišť a uprostřed mezi kolejišti. Výsledkem bylo 

zjištění, ţe škvárové podloţí má průměrnou mocnost 0,5 m. Celková naměřená šíře obou 

kolejišť je 11 m. 

 Celkový vypočítaný objem škváry ţelezničního spodku obou tras důlní vlečky je 

27060 m
3
.  
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Obrázek 7 - Řez železničním tělesem důlní vlečky. Pozice a - železobetonový pražec, b - železniční svršek, c - 

železniční spodek, d - úroveň terénu. Zdroj autor. 

 

 



Gustav Potůček – Likvidace kol. vlečky velk. K800B.12/54 v prostoru Slatinické výsypky. 

 

17 

2013 

3. Báňsko – technické, ekonomické a ekologické zhodnocení 

navrhovaného řešení 

3.1.2 Báňsko – technické řešení 

 Souhrnem objemu báňsko – technického zhodnocení, potaţmo zemních prací a 

pomocné mechanizace pro likvidaci důlní vlečky, se rozumí veškeré mechanismy, které 

budou podílet na likvidaci dráţního tělesa. Ostatní díla a práce s tím spojené nejsou 

předmětem této bakalářské práce a jsou investičního charakteru. Pracovní síla je řešená 

v rámci organizace a vnitrofiremních nákladů. U cizích organizací je pracovní výkon 

kalkulován v ceně mechanismu. Jednotlivé poloţky jsou rozpracovány samostatně, včetně 

výpočtů. Z hlediska báňské činnosti nebudou zapotřebí úpravy terénu většího rozsahu, vše 

dle mapy zájmové oblasti a výškového profilu (příloha č. 2 a 3).  

3.1.1 Demontáţ trolejového vedení 1500 Vss 

 K demontáţi trolejového vedení je zapotřebí dráţního motorového univerzálního 

vozíku MUV 69, který je osazen kabelovým bubnem. Tento vozík spolu se čtyř člennou 

obsluhou je schopen demontovat a nabalit 2 km trolejového vedení denně (zdroj VUAS). 

[2] Tzn., při celkové délce 9840 m demontují trolejové vedení za 5 dní.  Nutno však 

kalkulovat cenu dráţního motorového univerzálního vozíku MUV 69, jehoţ náklady činní 

1250,- Kč / hod
-1

. [2] V reţimu ranních 12 hodinových směn je čistý čas denní práce 10 

hodin. Cena celkem za 5 dní 62500,- Kč. Trolej bude následně likvidována prodejem do 

sběrných surovin, s cenou 125,- Kč / kg. [11] Hmotnost demontované troleje je 9013,4 kg 

a celková cena za prodej pak představuje částku 1126675,- Kč. Odvoz bude zajištěn 

sklápěcím vozem Volvo 6 x 6 sólo, s kapacitou nosnosti korby 25 tun, s cenou 824,- 

Kč/hod. Převoz je zajištěn do sběrných surovin A7 v Komořanech (smluvní parter VUAS), 

který je od důlní vlečky vzdálen v průměru 5 km. Odvoz je kalkulován s nakládkou, 

odvozem a dojezdem na 2 hodiny, coţ tvoří při ceně 824,- Kč/h
-1

 (při ceně PHM 26,70 Kč, 

dle cen CCP 2012). [3] a 2 hodinách cenu 1648,- Kč. 
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3.1.2 Demontáţ zabezpečovacího a sdělovacího systému, včetně 

ochranného vedení 

K této činnosti je téţ zapotřebí dráţního motorového univerzálního vozíku MUV 69, 

který je osazen kabelovým bubnem. Tento vozík spolu se čtyř člennou obsluhou je schopen 

nabalit 1,4 km zabezpečovacího a sdělovacího vedení denně (zdroj VUAS). [2] Tzn., při 

celkové délce 9840 m nabalí kabelové vedení za 7 dní.  I v tomto případě je nutno 

kalkulovat cenu dráţního motorového univerzálního vozíku MUV 69, jehoţ náklady činní 

1250,- Kč / hod
-1

. [2] Denní pracovní reţim je stejný. Cena celkem za 7 dní 87500,- Kč. 

Zabezpečovací a sdělovací systém bude následně likvidována prodejem do sběrných 

surovin, s cenou 70,- Kč / kg. [11] Hmotnost zabezpečovacího vedení je 10903 kg a 

ovládacího vedení 27650 kg, jejich celková hmotnost je 38553 kg. Celková cena za prodej 

vodičů pak představuje částku 2698710,- Kč. Odvoz je kalkulován na nákladní vozidlo 

Volvo 6 x 6 sólo, na 2 jízdy s nakládkou, odvozem a dojezdem na 4 hodiny, coţ tvoří při 

ceně 824,- Kč/h
-1

 (při ceně PHM 26,70 Kč, dle cen CCP 2012). [3] a 4 hodinách cenu 

3296,- Kč. 

 3.1.3 Demontáţ trolejových sloupů  

 Normalizovaný stoţár pro vedení troleje důlní vlečky je konstrukce svařované, 

montáţní styky jsou šroubované a jeho celková délka je 8000 mm. K demontáţi všech 108 

ks trolejových sloupů a urychlení činnosti jsou navrhovány dva kolové jeřáb Volvo AD20 

tun. Odhadovaný návrh na denní počet demontovaných stoţárů a následné rozpálení na dvě 

poloviny je 9 ks pro jeden jeřáb a 4 pracovníky. S tím, ţe trolejový sloup bude uvázán 

v ose v horní části věţe, u betonové patky bude odpálen pomocí autogenní soupravy a 

poloţen na pláň. Následně budou demontovány ramena sloupu a celý bude rozříznut napůl 

v délce 2 x 4 m, tak aby se dal naloţit na Volvo valník a odvést do sběrných surovin. Dva 

jeřáby a dvě pracovní čety demontují 108 ks trolejových sloupů za 6 dní. Cena kolového 

jeřábu Volvo AD 20 tun je 703,- Kč/h
-1

 (při ceně PHM 26,70 Kč, dle cen CCP 2012). [3] 

Při 120 hodinách (2 x AD 20 tun) je cena 84360,- Kč. Trolejové sloupy budou následně 

likvidovány prodejem do sběrných surovin, s cenou 5,- Kč / kg. Hmotnost 108 ks 

trolejových sloupů je 129600 kg. Celková cena zisku z prodeje činí 648000,- Kč. Odvoz je 
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navrhnut nákladním vozidlem Tatra T 815 s hydraulickou rukou, zvýšenými bočnicemi 

korby a nosností 5 tun. Při hmotnosti 129600 kg se jedná o 26 jízd. Nakládka, odvoz a 

dojezd je kalkulován na 4 hodiny, coţ tvoří při 26 jízdách 104 hodin, s cenou 830,- Kč/h
-1

 

(při ceně PHM 26,70 Kč, dle cen CCP 2012). [3] Celkové náklady odvozu trolejových 

sloupů činí 86320,- Kč.  

 3.1.4 Demontáţ kolejiště 2 x 1435 mm 

 Kolejnice budou demontovány v délce 12 m, coţ představuje 1640 ks na celkové 

délce obou tras 9840 m. Tyto kolejnice budou zachovány pro budoucí výstavbu důlní 

vlečky. Po demontáţi budou deponovány do jiţní části demontované trasy. Zde bude 

vybudovaná deponie veškerého materiálu, který bude následně vyuţit. V důlních 

podmínkách se k přepravě kolejnic vyuţívá taţná plošina na liţinách, která je taţena 

dozerem. Na této taţné plošině odtáhne 20 ks kolejnic. [3] Průměrná přepravní vzdálenost 

k deponii je 2460 m a dobou cyklu (odvoz a dojezd) 2 hodiny. Práce budou prováděny 

pomocí dvou standardních dozerů, střední velikosti Caterpillar D8T, s výkonem 231 kW, 

měrným tlakem 1 bar. [13] Cena dozeru á 1 hod. / 2075,- Kč v reţimu ranních 12 

hodinových směn (při ceně PHM 26,70 Kč, dle cen CCP 2012). [11] Čistý čas denní práce 

je 10 hodin. Z výše uvedeného vyplívá, ţe k převozu 1640 ks kolejnic je zapotřebí 82 jízd, 

v součtu 164 hodin. Doba práce pro 2 dozery je 82 hodin. Celková cena za 2 dozery je 

340300,- Kč. Po celou dobu je nutné zajistit nakládku a vykládku pomocí dvou jeřábů 

Volvo AD 20 tun. Cena je 703,- Kč/h
-1

 (při ceně PHM 26,70 Kč, dle cen CCP 2012). [3] 

Při 164 hodinách (2 x AD 20 tun) je cena 115292,- Kč.  

Další částí při demontáţi kolejiště jsou betonové ţelezniční praţce. Parametry 

praţce jsou 2,6 m délky, 0,3 m šířky a 0,22 m výšky. [10] Počet praţců v celé trati je 

15871 ks. V důlních podmínkách se také k přepravě praţců vyuţívá taţná plošina na 

liţinách, která je taţena dozerem. Na této taţné plošině odtáhne 80 ks ţelezničních praţců. 

[3] Průměrná přepravní vzdálenost k deponii je 2460 m a dobou cyklu (odvoz a dojezd) 2 

hodiny. Práce budou prováděny pomocí dvou standardních dozerů, střední velikosti 

Caterpillar D8T, s výkonem 231 kW, měrným tlakem 1 bar. [13] Cena dozeru á 1 hod. / 

2075,- Kč v reţimu ranních 12 hodinových směn (při ceně PHM 26,70 Kč, dle cen CCP 

2012). [3] Čistý čas denní práce je 10 hodin. Z výše uvedeného vyplívá, ţe k převozu 
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15871 ks ţelezničních praţců je zapotřebí 198 jízd, v součtu 396 hodin. Doba práce pro 2 

dozery je 198 hodin. Celková cena za 2 dozery je 821700,- Kč. Po celou dobu je nutné 

zajistit nakládku a vykládku pomocí dvou jeřábů Volvo AD 20 tun. Cena je 703,- Kč/h
-1

 

(při ceně PHM 26,70 Kč, dle cen CCP 2012). [11] Při 396 hodinách (2 x AD 20 tun) je 

cena 278388,- Kč.  

 3.1.5 Demontáţ betonových patních základů trolejových sloupů  

 Počet patních základů v celé délce likvidované části kolejové vlečky činní celkem 

108 ks. Objem základu a zhlaví jedné patky je celkem 1,925 m
3
. Celkový objem 

likvidovaného betonového odpadu činní 207,9 m
3
. Přičemţ 1m

3
 třídy C25/30 má hmotnost 

2,2 tuny. Cena za likvidaci betonového odpadu nebo betonové suti na skládce odpadů je 

v průměru 120,- Kč/t, coţ představuje výdeje 54 886,- Kč. Vzhledem k velikosti 

betonových patních základů je navrţeno k převozům Volvo 8 x 6 s vlekem, který svou 

objemovou a velikostní kapacitou uveze 9 ks (5 ks vůz, 4 ks vlek). Při 108 ks se jedná o 12 

jízd. Pro likvidaci betonových patních základů je navrţena firma Marius Pedersen s.r.o. se 

sídlem v Tušimicích, tato společnost je zaměřena na likvidaci betonového odpadu a suti. 

Přepravní vzdálenost je 32 km, s pracovním cyklem nakládky, odvozu, vykládky a dojezdu 

4 hodiny. Celkový čas 48 hodin, s cenou Volvo soupravy 1059,- Kč/h
-1

 (při ceně PHM 

26,70 Kč, dle cen CCP 2012). [3] Celkové náklady odvozu betonových patních základů 

nebo suti 50832,- Kč.  Nakládka bude zajištěna kolovým nakladačem Caterpillar 972K 

s výkonem motoru 215 kW, klopným momentem 19 tun, objemem lopaty 4,8 m
3
 a 

výkonem 340 m
3
 / h

-1
. [14] Cena kolového nakladače je 1387,- Kč / h

-1
 (při ceně PHM 

26,70 Kč, dle cen CCP 2012). [3] Při 48 hodinách je cena 66576,- Kč. Vykládka ve firmě 

Marius Pedersen s.r.o. bude prováděna pomocí hydraulické vyklápěcí korby vozidla a 

vleku Volvo.  

3.1.6 Demontáţ ţelezničního svršku  

Spočítaný objem dvou tras ţelezničního svršku má celkový objem 13432 m
3
 štěrku 

frakce 31,5/63 mm. Tento štěrk bude zachován pro budoucí výstavbu nové důlní vlečky, 

tzn., ţe bude také deponován do jiţní části demontované trasy. K narušení a naloţení 
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vrstvy ţelezničního svršku bude opět pouţit kolový nakladač Caterpillar 972K, jehoţ 

známý výkon je 340 m
3
 / h

-1
. Celý objem pak naloţí za 40 hodin. Cena kolového nakladače 

je 1387,- Kč / h
-1

 (při ceně PHM 26,70 Kč, dle cen CCP 2012). [3] Při 40 hodinách je cena 

55480,- Kč. Odvoz štěrku by opět zajišťovaly vozidla Volvo FM 12 420, 6 x 6 s vlekem 

(vozidlo 28 m
3
 a vlek 15 m

3
) o celkovém obsahu 43 m

3
. Za hodinu naplní kolový nakladač 

8 souprav s celkovým objemem cca. 340 m
3
. Celý objem štěrku je pak odvezen za 40 

hodin, při zajištění 8 souprav a průměrné přepravní vzdálenosti 2460 m je provoz 

kontinuální. Cena soupravy je 948,- Kč / h
-1

 (při ceně PHM 26,70 Kč, dle cen CCP 2012). 

[3] Cena za převoz štěrku je 303360,- Kč. 

 3.1.7 Demontáţ ţelezničního spodku  

Spočítaný objem ţelezničního spodku má objem 27060 m
3
 škváry. Tato škvára 

bude zachována pro budoucí výstavbu nové důlní vlečky, tzn., ţe bude také deponován do 

jiţní části demontované trasy. K narušení a naloţení vrstvy ţelezničního spodku bude opět 

pouţit kolový nakladač Caterpillar 972K, jehoţ známý výkon je 340 m
3
 / h

-1
. Celý objem 

pak naloţí za 80 hodin. Cena kolového nakladače je 1387,- Kč / h
-1

 (při ceně PHM 26,70 

Kč, dle cen CCP 2012). [3] Při 80 hodinách je cena 110960,- Kč. Odvoz škváry zajišťují 

vozidla Volvo FM 12 420, 6 x 6 s vlekem o celkovém obsahu 43 m
3
. Za hodinu naplní 

kolový nakladač 8 souprav s celkovým objemem cca. 340 m
3
. Celý objem škváry je pak 

odvezen za 80 hodin, při zajištění 8 souprav a průměrné přepravní vzdálenosti 2460 m je 

provoz kontinuální. Cena soupravy je 948,- Kč / h
-1

 (při ceně PHM 26,70 Kč, dle cen CCP 

2012). [3] Cena za převoz škváry je 606720,- Kč. 

3.1.7 Ekonomické zhodnocení 

 Z hlediska ekonomického zhodnocení je důleţitých několik aspektů, které jsem 

rozdělil do kategorií. Ne všechny součásti likvidované ţelezniční trati se dají nadále vyuţít 

při výstavbě nové trasy, ať z hlediska své ţivotnosti, či nevyhovujícímu technickému 

stavu. Vypovídající je pak celkové ekonomické zhodnocení výdajů a zisků při likvidaci 

důlní vlečky (tabulka č. 4). 
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 3.2.1 Likvidace a následný prodej 

 Do této kategorie patří likvidace troleje, zabezpečovacích a sdělovacích systémů 

(vodičů), či trolejových sloupů, jejichţ ţivotnost bude ukončena (zeslabení korozí). 

Neodpovídají tak kvalitě a především bezpečnosti provozu důlní vlečky. Z této skupiny 

pak vznikají zisky ve smyslu zhodnocení prodejem do sběrných surovin a její cena 

demontáţe je v porovnání se ziskem minimální (tabulka č. 1). 

 3.2.2 Likvidace a následné výdaje 

 Do kategorie likvidace a následného výdaje patří betonové patní základy 

ţelezničních trolejových sloupů, které mají náklady na demontáţ, nakládku, převoz a 

následné náklady na ekologickou likvidaci fa. Marius Pedersen. Přehled všech těchto 

hlavních činností je v přiloţené tabulce (tabulka č. 2). 

 3.2.3 Likvidace a následné vyuţití 

 Třetí kategorií je materiál, který bude při výstavbě nové důlní vlečky likvidován, ve 

smyslu demontáţe a následně vyuţit při výstavbě nové důlní vlečky. Tento materiál je 

samostatně deponován - betonové praţce, kolejnice, štěrk a škvára. V této kategorii 

vznikají náklady s demontáţí a následným převozem (tabulka č. 3).  

 Činnost pracovníků je řešena v rámci vnitrofiremních nákladů a ostatní činnosti 

s likvidací důlní vlečky mají investiční charakter.   
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Tabulka 1 - Likvidace a následný prodej. 

kap. Likvidace a následný prodej výdaje příjmy 
3

.1
.1

 Demontáţ trolejového vedení (MUV 69) 62500   

Prodej demontované troleje (9013,4 kg)   1126675 

Odvoz demontované troleje Volvo 6 x 6 sólo - sklápěcí vůz 1648   

3
.1

.2
 

Likvidace zabezpečovacího a ovládacího systému (MUV 69) 87500   

Prodej zabezpečovacího a ovládacího systému (38553 kg)   2698710 

Odvoz zabezpečovacího a ovládacího systému Volvo 6 x 6 sólo - sklápěcí 

vůz 3296   

3
.1

.3
 Demontáţ trolejových sloupů (108 ks) - 2 x jeřáb Volvo AD 20 tun  84360   

Prodej trolejových sloupů (129600 kg)   648000 

Odvoz trolejových sloupů Tatra T 815 kontejner s hydraulickou rukou 86320   

  Celkem Kč 325624 4473385 

 

Tabulka 2 - Likvidace a následný výdaj. 

kap. Likvidace a následný výdaj výdaje příjmy 

3
.1

.5
 

Likvidace betonového odpadu nebo betonové suti - fa. Marius Pedersen 54886   

Nakládka betonového odpadu nebo betonové suti - kol.nakl.Caterpillar 

972K  66576   

Odvoz betonového odpadu nebo betonové suti - Volvo 8 x 6 s vlekem 50832   

  Celkem Kč 172294 0 

 

Tabulka 3 - Likvidace a následné využití. 

kap. Likvidace a následné vyuţití výdaje příjmy 

3
.1

.4
 

Převoz kolejnic - Caterpillar D8T 340300   

Nakládka a vykládka kolejnic - Volvo AD 20 tun 115292   

Převoz ţelezničních praţců (15871 ks) - Caterpillar D8T 821700   

Nakládka a vykládka ţelezničních praţců - Volvo AD 20 tun 278388   

3
.1

.6
 Nakládka ţelezničního svršku (štěrk 31,5/63 mm - kolový nakl.Caterpillar 

972K) 55480   

Převoz ţelezničního svršku - Volvo FM 12 420, 6 x 6 s vlekem 303360   

3
.1

.7
 

Nakládka ţelezničního spodku (škvára - kolový nakl.Caterpillar 972K) 110960   

Převoz ţelezničního spodku - Volvo FM 12 420, 6 x 6 s vlekem 606720   

  Celkem Kč 2632200 0 
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Tabulka 4 - Celkové ekonomické zhodnocení. 

kap. Celkové ekonomické zhodnocení výdaje příjmy 
3

.2
 

Likvidace a následný prodej 325624 4473385 

Likvidace a následný výdaj 172294 0 

Likvidace a následné vyuţití 2632200 0 

  Celkem Kč 3130118 4473385 

        

  Rozdíl 1 343 267 Kč 

  

 Z celkového ekonomického zhodnocení vyplývá skutečnost zisku při demontáţi 

důlní vlečky. Zcela zřejmě pak budou náklady při budování nové důlní trasy několika 

násobně vyšší. Při mnou navrhované variantě je likvidace původní, staré trasy důlní vlečky 

šetrná k nákladům, ekologii i následnému vyuţití. 

3.3 Ekologické zhodnocení 

 Při demontáţi trasy důlní vlečky, není potřeba z hlediska ekologie likvidovat 

náletové dřeviny, vodní toky, budovy ani jiná díla. Půda nemá zemědělský charakter, jedná 

se pouze o likvidaci materiálů důlního - ţelezničního tělesa. Štěrk a podloţí, bude 

deponováno a pouţito pro výstavbu nové kolejové vlečky. Dále budou pro budoucí 

výstavbu pouţity ţelezniční praţce a kolejnice, jeţ ekologickým poţadavkům vyhovují a 

nemají vliv na ţivotní prostředí. Trolejové vedení a ostatní vodiče budou likvidovány 

prostřednictvím sběrných surovin. Vybourané patky základů trolejových sloupů z prostého 

betonu třídy C 25/30 v celkovém počtu 108 ks a celkovém objemu 207,9 m
3
, budou 

odvezeny firmě Marius Pedersen s.r.o. v Tušimicích, kde budou ekologicky zlikvidovány. 

 Prostor celé trasy zůstane po odstranění štěrkové podloţní vrstvy bez terénních 

úprav, z titulu budoucí těţby velkostrojů po roce 2022, jeţ má přímou souvislost 

s kompletní likvidací Hořanského energetického koridoru. [4] 
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Závěr 

 Cílem a součastně předloţeným přehledem likvidace důlní vlečky velkostroje 

K800B.12/54 v prostoru Slatinické výsypky je řešení reálné báňsko-technické, ekonomické 

i ekologické likvidace. S ohledem na zajištění těţby v letech budoucích a přeloţky 

produktovodů Hořanského koridoru je nutné ţelezniční vlečku demontovat a zajistit tak 

těţbu v tomto prostoru pro velkostroje. Důlní společnost VUAS, je jednou z mála 

severočeských těţebních lokalit, která není územně omezena legislativními ekologickými 

limity, a tato okolnost mimo jiné znamená, ţe lokalita patří k perspektivním hnědouhelným 

lomům. Z tohoto vyplývá moţnost výstavby nové důlní vlečky v jiném prostoru lokality 

VUAS a která není předmětem této bakalářské práce. Zpracováním této studie vznikl 

přehled o finančních nákladech na likvidaci dráţního tělesa a následném zachování 

některých částí důlní vlečky. Náklady na demontáţ jsou ve výši 3,13 mil. a zisk z prodeje 

některých demontovaných částí je 4,47 mil. Rozdíl ceny je + 1,34 mil. Tyto finance budou 

pouţity na výstavbu budoucí důlní vlečky, tak aby i nadále byla zajištěna obsluţnost tohoto 

prosperujícího povrchového lomu VUAS. 
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