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Anotace 

Předloţená diplomová práce se zabývá hlubinným dobýváním hnědého uhlí v závěrných 

svazích lomu Libouš, Doly Nástup Tušimice, Severočeské doly a.s. Závěrné svahy 

v severovýchodní části lomu obsahují cca 70 mil. tun kvalitního uhlí. Zvolenou nedestruktivní 

metodou dobývání – chodbicováním, lze vydobýt aţ 16 mil. tun v období let 2018-2032. 

Vydobytím uvedených zásob bude zbilančněno 10 mln. tun nebilančních zásob. To znamená, 

ţe celkovým přínosem realizace záměru je vydobytí 26 mil. tun, prodlouţení ţivotnosti lomu 

a tím i zabezpečení paliva pro tepelné elektrárny Tušimice a Prunéřov z vlastních zdrojů o 

další 3 roky. Práce analyzuje a kvantifikuje investiční a provozní náklady záměru a jeho 

rentabilitu. 

 Klíčová slova: hnědé uhlí, Severočeské doly, závěrné svahy, chodbicování, Bolter 

Miner, rentabilita 

 

Summary 

The presented thesis deals with the underground mining of the brown coal in the final 

slopes of quarry Libouš, Doly Nástup Tušimice, Severočeské doly a.s. The final slopes in the 

northeastern part of the quarry still contain about 70 millions tons of high-quality coal. 

As the method of extraction was chosen non-destructive "road and pillar method", which 

allows to mine up to 16 millions tons of brown coal in the period 2018 - 2032. With earning 

up these reserves, 10 millions of the balance reserves will turn into the economic reserves. 

The main benefit of the planned activity is not only to mine up 26 millions tons of brown coal, 

but at the same time to prolong lifespan of the quarry and to ensure fuel supply for thermal 

power plants Tušimice a Prunéřov from its own resources for next three years.  

The thesis analyzes and quantifies the investment and operating costs of the project and its 

profitability. 

 

 Keywords: brown coal, Severočeské doly, final slopes, road and pillar method, Bolter 

Miner, rentability 
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Seznam pouţitých zkratek 

 
BM   Bolter Miner 

CAPEX   investiční náklady 

ČBÚ   Český báňský úřad 

DNT   Doly Nástup Tušimice 

DP   dobývací prostor 

EIA   posuzování vlivů na ţivotní prostředí 

EPRU   elektrárna Prunéřov 

ETU   elektrárna Tušimice 

FB   Feeder breaker  

HV   hlavní ventilátor 

MŢP   ministerstvo ţivotního prostředí 

NA   nákladní automobily 

OPEX   provozní náklady 

PD   projektová dokumentace 

PVP   průchozí větrní proud 

SC   shuttle car 

SD   Severočeské doly a.s. 

SSV   samostatná svorníková výztuţ 

THP   technicko-hospodářský pracovník 

TP   technologický postup 

TR   transformátor 

ZD   závodní dolu 

ŢP   ţivotní prostředí 
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1. Úvod 

Těţba uhlí v DP Tušimice metodou hlubinného dobývání spolu s povrchovou těţbou uhlí 

je novinkou s opačným trendem, tj. vydobýt uhlí hlubinným způsobem v místech, kam jiţ 

nemůţe povrchová těţba postoupit. To znamená vytěţit část uhlí aţ na hranici přiděleného 

dobývacího prostoru, coţ pochopitelně způsob povrchové těţby neumoţňuje. Kombinace 

povrchového dobývání uhlí spolu s hlubinným dobýváním uhlí přímo v činném lomu není ani 

ve světovém měřítku příliš obvyklé. Hlavním důvodem tohoto návrhu je vyuţití kvalitního 

uhlí v severních závěrných svazích DP Tušimice a tím zvýšení uhelných zásob, které byly 

z titulu usnesení vlády ČR ze dne 30. října 1991 č. 444 závaznou linií omezením těţby 

v původním dobývacím prostoru Tušimice výrazně sníţeny. 

Lomová těţba v nejzápadnější části Mostecké v prostoru mezi městy Chomutov a Kadaň 

probíhá od padesátých let minulého stolení, kdy se zde začala budovat nejvýznamnější část 

palivo-energetického komplexu. Tehdejší národní podnik Doly Nástup Tušimice těţil 

dostatek energetického uhlí pro elektrárny v Tušimicích a Prunéřově. Rekordních těţeb bylo 

dosaţeno v roce 1984, kdy bylo v lomech Nástup, Merkur a Březno vytěţeno celkem 22,5 

miliónů tun hnědého uhlí. Nástupce těchto lomů, Lom Libouš patří k významným 

hnědouhelným lomům v rámci Mostecké pánve. K 1. 1. 2014 je k dispozici 220 miliónů tun 

vytěţitelných zásob. Severočeské doly a.s. (dále SD a.s.) plánují vytěţit s tím, ţe hlubinným 

způsobem můţe být vytěţeno 16 miliónů tun kvalitního uhlí, coţ zhodnocuje i nebilanční 

zásoby ve výši 10 miliónů tun a dodat tak odběratelům (hlavně Českým energetickým 

závodům a.s., dále ČEZ a.s.) celkem 246 miliónů tun paliva. 

V současné době probíhá a bude probíhat těţba v severních stěnách lomu. Tam je také 

uloţeno nejkvalitnější uhlí s průměrnou výhřevností kolem 10,0-11,5 MJ/kg. Postupem těţby 

k východu dochází k pozvolnému poklesu kvality uhlí na průměrných 9,5-9,7 MJ/kg. Tento 

trend je predisponován přítomností ţatecké delty v předpolí, která prostředí uhlotvorby 

dotovala terigenním materiálem a zapříčinila tak vyšší obsah popelovin v uhlí, včetně výskytu 

proplástků, tzv. „neuhelných“ poloh (Welser et al. 2011). Těţba východních stěn je z pohledu 

výhřevnosti uhlí na spodním limitu moţnosti spalování v místních elektrárnách. 

Závěrné svahy lomu Libouš, které zajišťují stabilitu povrchu v blízkosti hranic 

stanoveného dobývacího prostoru, váţou značné mnoţství uhelných zásob. Paty závěrných 
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svahů jsou s ohledem na velmi nízký stanovený sklon svahu situovány v konkrétních 

podmínkách aţ 500 metrů od hranic dobývacího prostoru. Při mocnostech slojí 20-30 a více 

metrů se jedná o desítky miliónů tun, často velmi kvalitního uhlí. 

Výše uvedené důvody evokovaly myšlenku dobývat závěrné svahy hlubinným způsobem a 

právě v lokalitách kvalitativně nejlepšího uhlí. To by umoţnilo homogenizovat uhlí těţené ve 

východních partiích loţiska s uhlím s nejlepšími parametry a byla by tak docílena jeho 

vyuţitelnost pro energetické účely. 

Předloţená diplomová práce se zabývá zhodnocením území vhodného pro dobývání 

hlubinným způsobem, technickým a technologickým řešením záměru a v hrubých rysech 

nastiňuje ekonomické aspekty záměru. 
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2. Shrnutí výsledků předchozích prací 

V roce 2010 byla vypracována kolektivem odborníků VŠB-TU Ostrava pod vedením Doc. 

Ing. J. Mikoláše, CSc. studie „TUŠIMICE DNT – STUDIE MOŢNOSTÍ TĚŢBY UHLÍ V 

ZÁVĚRNÝCH SVAZÍCH LOMU“ (Mikoláš et al 2010). V rámci této studie byl sestaven 

přehled moţných dobývacích metod a související platné báňské legislativy. Jako reálná 

varianta byla vybrána metoda stěnového dobývání bez zakládky s max. šířkou stěny 60 m. 

Na uvedenou studii navázal v roce 2011 „NÁVRH DOBÝVÁNÍ HNĚDÉHO UHLÍ POD 

ZÁVĚRNÝMI SVAHY LOMU LIBOUŠ HLUBINNÝM ZPŮSOBEM“ (Welser et al. 2011) 

vypracovaný odborníky firmy After mining s.r.o. pod vedením Dr. Ing. Petra Welsera, 

technického ředitele, a v úzce součinnosti s profesními pracovníky SD, a.s. pod vedením Ing. 

Martina Vrubla, Ph.D. Subdodavateli hydrogeologického posouzení byla firma Geologické 

sluţby s.r.o. a geotechnického posouzení záměru firma GeoTec-GS, a.s. Odbornými 

konzultanty byli Ing. Svatopluk Havrlík, báňský znalec a Ing. Antonín Kotrbatý, hlavní 

inţenýr Dolu Centrum. 

Studie posoudila dobývací metody stěnování bez zakládky, stěnování se zakládkou a 

chodbicování, přičemţ první dvě jmenované metody zcela vyloučila zejména z důvodů malé 

výtěţnosti zásob, nemoţnosti eliminovat vlivy na povrch a garantovat tak stabilitu závěrného 

svahu, velké investiční náročnosti a s tím spojené nerentability a rovněţ také z důvodu 

bezpečnosti práce. 

Metoda dobývání chodbicováním umoţní efektivní vydobytí nejkvalitnějších zásob 

závěrných svahů, je metodou bez vlivů na povrchu a metodou, která zaručí stabilitu závěrných 

svahů a zároveň metodou bezpečnou. 

V rámci detailního rozpracování dobývání hnědého uhlí hlubinným způsobem v závěrných 

svazích lomu Libouš byla v roce 2012 zpracována „STUDIE PROVEDITELNOSTI 

ZÁMĚRU TĚŢBY UHLÍ V DP TUŠIMICE METODOU HLUBINNÉHO DOBÝVÁNÍ“ 

(Welser et al. 2012). Studie byla kolektivním dílem odborníků firmy FOSIL PARTNER a.s. a 

After mining, a.s. pod vedením Dr. Ing. Petra Welsera, technického ředitele FOSIL 

PARTNER a.s., a v úzce součinnosti s profesními pracovníky SD, a.s. pod vedením Ing. 

Martina Vrubla, Ph.D. Subdodavateli v oblasti geotechniky byli GeoTec-GS, a.s., VUHU a.s., 

VŠB-TU Ostrava, stavební fakulta a Ing. Kačora, geotechnický specialista. V oblasti 
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technického a technologického řešení dolu PRODECO, a.s. a pracovníci báňské projekce SD 

a.s. Ing. Havlíčková, Ing. Broţ a Ing. Kabourek. Na studii se významně podílel i Ing. 

Svatopluk Havrlík, báňský znalec, který měl na starosti především vyhodnocení raţby 

průzkumné chodbice v lomu Libouš. Tato akce probíhala paralelně a akci zajišťovala 

v součinnosti s Dolem Centrum HBZS, a.s. Most. 

V rámci Studie proveditelnosti bylo zhodnoceno zájmové území, byl proveden výpočet 

těţitelných zásob, vyhodnocena raţba průzkumné chodbice, bylo zpracováno technické a 

technologické řešení dolu a jeho součinnost s lomem, byla řešena detailně geotechnika 

záměru s návrhem geotechnického monitoringu, optimalizace výztuţe, risk management, 

variantně ekonomika projektu – CAPEX a OPEX záměru a dále byla zpracována „ÚVODNÍ 

STUDIE ZÁMĚRU TĚŢBY UHLÍ V DP TUŠIMICE METODOU HLUBINNÉHO 

DOBÝVÁNÍ NA LOKALITĚ PRUNÉŘOV“ (Welser a Vrubel 2012). 

Lokalitě Prunéřov byla v roce 2013 věnována „STUDIE PROVEDITELNOSTI 

HLUBINNÉHO DOBÝVÁNÍ UHLÍ V DP TUŠIMICE NA LOKALITĚ PRUNÉŘOV“ 

(Welser et al. 2013a), která byla vypracována profesními pracovníky firmy FOSIL 

PARTNER a.s., pod vedením Dr. Ing. Petra Welsera, technického ředitele v součinnosti 

s kolegy z SD a.s. V uvedeném roce byla zároveň aktualizována Studie proveditelnosti pro 

lokalitu Závěrné svahy z roku 2012(Welser et al. 2013b). 

V současné době je firmou FOSIL PARTNER a.s. zpracováván tzv. „PROVÁDĚCÍ 

PROJEKT HLUBINNÉ TĚŢBY“ na lokalitě Závěrné svahy, DNT SD a.s., který vyústí ve 

zpracování a podání POPD záměru na OBÚ v Mostě. Paralelně s tímto projektem je 

rozpracována EIA – Hodnocení vlivu záměru na ţivotní prostředí. Řešitelskou organizací je 

firma EES, s.r.o. Předpokládaný termín kladného ukončení procesu EIA je 10/2015. 

Předpokládaný termín předloţení POPD záměru na OBÚ je 1/2016. 

2. 1 Hlavní poznatky vyplývající z provedených studií 2011 a 2012 

VŠB-TU Ostrava (2010): „TUŠIMICE DNT – STUDIE MOŢNOSTÍ TĚŢBY UHLÍ V 

ZÁVĚRNÝCH SVAZÍCH LOMU“ 

 Hlavním úkolem studie bylo především shrnout informace o současném stavu 

hlubinného dobývání uhlí u nás a ve světě a naznačit jaké metody dobývání jsou v 

podmínkách SD a.s., DNT vůbec moţné 
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 Bylo konstatováno, ţe těţba hlubinným způsobem je reálná jak technicky tak i 

legislativně 

 V hlavních rysech byly shrnuty nutné kroky před zahájením dobývání 

Závěr: Hlubinné dobývání je technicky a legislativně moţné 

After mining s.r.o.(2011): „NÁVRH DOBÝVÁNÍ HNĚDÉHO UHLÍ POD 

ZÁVĚRNÝMI SVAHY LOMU LIBOUŠ HLUBINNÝM ZPŮSOBEM“ 

 Hlavním úkolem studie bylo stanovit metodu hlubinného dobývání 

 Studie vyšla ze základního poţadavku na těţební metodu a to je minimalizace vlivů 

dobývání na povrch a zachování potřebné stability závěrného svahu. Proto byly 

porovnávány jen metoda stěnování a chodbicování. Ostatní metody (např. 

komorování) byly vyloučeny z důvodu destruktivních vlivů na povrch: 

 Stěnování – vlivy na povrch jsou stále značné (teoreticky i prakticky) 

 Chodbicování – minimální vliv na povrch (v minulosti těţba v ochranných pilířích, 

pod tratěmi atd. – teoreticky i prakticky prokázáno) 

Závěr: Optimální metodou dobývání je chodbicování, které zajistí stabilitu závěrného 

svahu, bezpečnost práce a cca 30% vyuţitelnost zásob 

HBZS a.s., Most (2012): „RAŢBA PRŮZKUMNÉ CHODBICE“ 

 Hlavním úkolem průzkumné raţby bylo ověření vhodnosti vybrané metody 

hlubinného dobývání hnědého uhlí – chodbicování - v podmínkách DP Tušimice. 

 Součástí bylo posouzení stability vlastního důlního díla a nadloţního masivu během 

raţby a po jejím ukončení 

 Pro raţbu byl nasazen razící kombajn PK3-r.  
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Závěr: Raţba proběhla v červnu 2012 bez technologických a bezpečnostních komplikací 

FOSIL PARTNER a.s., After mining, a.s. (2012): „STUDIE PROVEDITELNOSTI 

ZÁMĚRU TĚŢBY UHLÍ V DP TUŠIMICE METODOU HLUBINNÉHO DOBÝVÁNÍ“ 

Závěry projektu: 

A. Vyuţitelnost dalšího uhlí z DP Tušimice – poptávka po produktu 

 Pod závěrnými svahy lomu Libouš je z pohledu výhřevnosti nejlepší uhlí zbývající 

po roce 2015 (Qr = 11,4 MJ/kg) 

 Uhlí je vyuţitelné v nedalekých elektrárnách ČEZ: ETU, EPRU nebo místních 

teplárnách 

B. Technické a technologické řešení 

Dle předkládaného návrhu budou raţeny: 

 Centrální (sběrné) chodbice – přibliţně kolmo k linii hranice DP 

 Těţební chodbice – přibliţně rovnoběţně s linií hranice DP a kolmo na 

centrální chodbice 

 Těţba uhlí se plánuje těţebními chodbicemi v sedmi blocích ve dvou patrech nad 

sebou 

 Pro řešení vzájemné koexistence lomové a hlubinné těţby byly ve studii 

proveditelnosti vypracovány harmonogramy těţby hlubinným způsobem v létech 

2016-2032.  

 Harmonogramy řeší postup těţby jednotlivých chodbic v čase tak, aby bylo moţné 

dosáhnout roční těţby aţ 1mil.t hnědého uhlí. 

 Centrální (sběrné) třídy budou vyraţeny kolmo na závěrný svah v min. profilu 

K19 obloukové TH-výztuţe.  

 Těţební chodbice budou raţeny ve střední a spodní uhelné poloze přibliţně 

rovnoběţně s hranicí dobývacího prostoru. Budou vyztuţovány stropními svorníkya 

bude instalována stropní síťovina (kari-síta), v případě potřeby doplněná o larseny. 
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 Výsledky výpočtu zásob: Celkem 15,5 mil. t s Qr = 11,4 MJ/kg. 

 Těţba hlubinným způsobem umoţní těţbu dalších 7mil.t nebilančních zásob lomem 

 Těţebním zařízením bude razící kombajn. V dalším období bude třeba vybrat 

optimální zařízení z pohledu ceny a podmínek nasazení 

 Chodbice nelze ponechat bez základky, nejvhodnější je vrhaná základka. Zařízení 

pro provádění základky (zakladač) bude třeba vyprojektovat a vyrobit (PRODECO 

a.s.) 

 Doprava je řešena pásovými dopravníky 

 Větrání důlních děl 

 Centrální chodbice - větrání bude separátní přetlakové (foukací), umístění 

ventilátoru na pláni. Po propojení budou centrální chodby větrány průchozím 

větrním proudem 

 Těţební chodbice - separátní, a to přetlakové. Při větrání bude pouţito 

flexibilního lutnového tahu. 

 Likvidace uhelného prachu – skrápěním (tryskami u hlavice kombajnu, tryskami 

umístěnými na přesypech, vratných stanicích) 

 Napájení – Z okruţní linek V 309 a V 310 - zajišťují spojení mezi TR II 

v Tušimicích a TR III v Málkově. Jejich napájení je moţné z obou trafostanic 

nezávisle na sobě. 

 Vztah lomové a hlubinné těţby 

 Těţba uhlí povrchovým i hlubinným způsobem bude probíhat nezávisle na 

sobě 

 Uhlí vytěţené hlubinným způsobem musí být dopraveno pasovými dopravníky 

uhelného lomu do drtících a nakládacích míst spolu s uhlím těţeným 

povrchovým způsobem (Samostatná doprava uhlí vytěţeného hlubinným 

způsobem do drtících a nakládacích míst by byla nákladnější) 



Bc. Petr Pohludka: Technicko-ekonomické zhodnocení vyuţití hnědouhelných zásob 

vázaných v závěrných svazích lomu Libouš, DNT SD a.s. 

 

 

2015 8 
 

 

 Existuje proto určitá technologická závislost obou výrazně rozdílných 

těţebních postupů, bude nutná koordinace 

C. Risk management 

 stanovení mechanických vlastností horninového prostředí závěrných svahů a 

základku chodbic 

 posouzení dílčí a celkové stability závěrných svahů oslabených hlubinným 

dobýváním 

 stabilita důlních děl  - stabilita vnitřního masivu se systémem chodbic  

 stabilita svahů lomu - stabilita závěrných svahů 

 geotechnické závěry: 

 hlubinné dobývání uhelné sloje je z geotechnického hlediska realizovatelné 

 předpokladem realizace je stabilita dobývaných chodbic, resp. ponechaných 

uhelných pilířů a vrstvy uhlí ve stropu chodbic zajištěná pomocí svorníků a 

stropních sítí 

 provádění základky bude nezbytné pro úplnou eliminaci (minimalizaci) 

negativních dopadů hlubinné těţby a pro zajištění dlouhodobé stability 

závěrných svahů 

 v další etapě řešení návrhu hlubinného dobývání provést ověřovací zkoušky a 

práce:  

 vybraných geotechnických parametrů uhlí, nadloţních jílovců a základky jak 

pomocí zkoušek IN-SITU, tak na vzorcích v laboratořích 

 svorníků IN-SITU pomocí tahových zkoušek  

 modelovou průzkumnou chodbici vedenou rovnoběţně se závěrným svahem a na 

chodbici provádět geotechnický monitoring 

 součástí realizace hlubinného dobývání musí být trvalý geotechnický monitoring 
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D. Analýza nákladů a přínosů 

 Cena investic je vypočtena na 951mil. Kč pro variantu Sandvik a 756mil.Kč pro 

variantu Kopeisk. Je pravděpodobné, ţe v rámci výběrových řízení bude moţné 

ceny dále sníţit 

 Průměrné roční náklady celkem: 223 147 581,-Kč/rok 

 Průměrné roční výnosy (31,09 Kč/GJ): 355 000 000,-Kč/rok 

 Hospodářský výsledek hlubinné těţby (bez odpisů) je 131 852 419,-Kč/rok 

 Investice je návratná. Rozdíl kumulovaného zisku po zdanění za celé období těţby 

a ceny investice je nejvýhodnější u varianty 2/B a dosahuje téměř 1 000 mil. Kč 

E. Dopad na ţivotní prostředí 

 Hornická činnost probíhá zcela skrytě, bez přímých vlivů na povrch 

 Byla zvolena dobývací metoda „Chodbicování“, aby nedocházelo k ovlivnění povrchu 

(nevzniká poklesová kotlina) 

 Prašnost – bude eliminována zkrápěním jak na povrchu, tak v podzemí 

 Hlučnost - Vliv hlučnosti je eliminován navrţenou koncepcí otvírky loţiska 

centrálními chodbicemi s průchozím větrným proudem, ventilátory budou instalovány 

v dole bez vlivu na povrch. Na povrchové pláni budou instalovány pouze krátkodobě – 

při raţbě centrálních chodbic  

 Přímé dopady hlubinné těţby na ŢP jsou zcela zanedbatelné. Detailně bude muset být 

dokladováno v dokumentaci EIA 

F. Právní a personální aspekty záměru 

Právní rámec záměru a přehled úkolů vyplývajících pro jeho realizaci 

 Proces EIA – je nutné posoudit vlivy na ŢP (proces můţe trvat 2 roky) 

 Zpracování plánů POPD a zajištění jejich schválení SBS, během tohoto procesu je 

nutné zpracovat analýzu důlních rizik a provést zařazení dolu z pohledu nebezpečí: 

A – výbuchu plynů a prachu 
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B – samovznícení poţárů v podzemí 

C – průvalů vod a bahnin 

D – průtrţí hornin, uhlí a plynů 

E – důlních otřesů 

F – ionizujícího záření 

G – sesuvů v lomech, na odvalech a výsypkách 

H – jiných nebezpečných jevů 

 S ohledem na zcela odlišné podmínky provozu je nutné hlubinnou těţbu právně a 

personálně oddělit od těţby lomové 

 Odborně způsobilé osoby: 

1. závodní dolu 

2. vedoucí větrání dolu 

3. bezpečnostní technik dolu, poţární technik 

4. VLH – vedoucí likvidace havárie 

5. hlavní důlní měřič (lze kombinovat s geologem) 

6. báňský projektant 

7. geotechnik 

 Celkový počet zaměstnanců zajišťující chod firmy činí cca 111. 

 Odhad moţného zahájení testování technologie raţby a zakládání - 2014, zkušební 

provoz – 2016, plný provoz 2017 

G. Závěrečné zhodnocení projektu 

Rekapitulace moţností těţby uhlí k 1.1.2013 při otvírce dolu v lokalitě 1 

 lomově – 240mil.t (stávající koncepce) 

 při otvírce dolu:hlubinně – 15mil.t hlubinně (kvalitní uhlí) a lomově – dalších 7mil.t 

(nebilanční uhlí) 

 Při aplikaci hlubinného dobývání v lokalitě 1 dle návrhu (Studie proveditelnosti) lze k 

1. 1. 2013 v limitech získat 262 mil. t. hnědého uhlí 

Celkový závěr pro Lom Libouš: Záměr realizovat hlubinnou těţbu v DP Tušimice je 

technicky proveditelný. Lze získat navíc 15mil.t kvalitního uhlí hlubinně a minimálně dalších 

7mil.t lomově (s minimálními vícenáklady). Navrţená technologie je dosaţitelná a má 

minimální vliv na ŢP. Záměr je ziskový – za celou dobu existence přinese aţ 1 000 mil.Kč. 
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2.2 Aktualizace provedených studií v roce 2013 

Studie proveditelnosti záměru těţby uhlí v DP Tušimice metodou hlubinného dobývání 

(Welser et al. 2012) je v roce 2013 aktualizována jako Studie proveditelnosti hlubinného 

dobývání uhlí v DP Tušimice na lokalitě Závěrné svahy. 

Hlavním motivem aktualizace je změna technologie dobývání, která je zaloţena na 

uplatnění těţních kombajnů s válcovými frézami typu Bolter Miner. Tyto stroje umoţňují 

současně provádět proces rozpojování uhlí a proces svorníkování nadloţí. V rámci 

technologických změn byla rovněţ analyzována varianta diskontinuálního odtěţení uhlí 

v dole, a to pomocí kolových vozů typu Shuttle Car. Kontinuální doprava (pásové 

dopravníky) v této verzi zůstává zachována v dopravních chodbicích. S vyuţitím uvedené 

technologie se sníţí koncentrace hornické těţební činnosti na třetinu. V původní SP pro 

Závěrné svahy bylo kalkulováno 6 pracovišť těţby, aktualizovaná verze SP počítá se dvěma. 

Zároveň dojde k efektivnějšímu vyuţití loţiska a k výraznému zvýšení bezpečnosti práce. 

Dalším důleţitým aspektem aktualizace SP je analýza varianty, která připouští nezakládat 

vyrubané prostory. Tato alternativa je reálná v případě, ţe v rámci synergie lomové a hlubinné 

těţby dojde ke stabilizaci závěrného svahu výsypkou a ponechané mezipilíře budou zajištěny 

svorníkovou výztuţí. Obě podmínky lze splnit. Eliminací procesu zakládání se celý proces 

hlubinné těţby dále zjednodušuje. 

Změna technologie dobývání má přirozeně dopady do optimalizace těţebních horizontů, na 

navazující výpočet těţitelných zásob, na harmonogramy otvírky a těţby loţiska, na strukturu 

a výši investičních a provozních nákladů. 

Nedílnou součástí hornické části aktualizované SP je projekt větrání budoucího dolu, který 

byl zpracován proto, aby bylo v navazujících činnostech problematiku větrání optimalizovat. 

Jedná se zejména o výběr, lépe řečeno návrh vhodného hlavního důlního ventilátoru a zároveň 

ventilátoru pro separátní větrání. Oba typy bude vhodné pro místní podmínky zkonstruovat.  
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3. Zhodnocení zájmového území 

Doly Nástup Tušimice jako součást Severočeských dolů a.s. provádějí hornickou činnost 

v dobývacím prostoru Tušimice (dále DP Tušimice) a jsou od počátku šedesátých let 

významným dodavatelem hnědého uhlí především pro energetiku. Od osmdesátých let 

pravidelně dosahovaly nejvyšších těţeb uhlí (aţ 22 mil. t ročně) v tehdejším koncernovém 

podniku Severočeské hnědouhelné doly a i nyní je lom Libouš lomem s nejvyšší těţbou uhlí 

v České republice. V roce 2014 bylo na lomu Libouš dosaţeno hrubé těţby 13 milionů tun. 

Jedna část lomu postupuje severním směrem, kde v roce 2015 dosáhne konečných svahů 

(obr. 1). 

 

Obr. 1: Oblast hlubinné těţby v DP Tušimice 
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3. 1 Stručná charakteristika DP Tušimice 

Území lomu Libouš se nachází uvnitř dobývacího prostoru Tušimice. Je situováno na Z aţ 

JZ od Chomutova v Ústeckém kraji na katastrech obcí Ahníkov, Březno, Černovice, 

Drouţkovice, Kralupy u Chomutova, Krbice, Místo, Prunéřov, Spořice a Tušimice. 

Z geografického hlediska náleţí lokalita do Mostecké pánve (západní části 

geomorfologického podcelku Chomutovsko-teplické pánve). Jedná se o plochou pahorkatinu, 

mírně ukloněnou od severozápadu k jihovýchodu. Na severu je pánev ohraničena prudce se 

zvedajícími svahy Krušných hor. 

3. 2 Geologie loţiska a stratigrafie 

Krystalinikum 

Tvoří podloţí severočeské pánve. Na jeho sloţení se podílí dvojslídné aţ biotitické 

pararuly s vloţkami příbuzných hornin, místy jsou přítomny i metakonglomeráty, svory, 

granulity a metabazity. Podél krušnohorského zlomu se vyskytují i různé typy ortorul 

označované jako „okaté ruly“. Všechny typy hornin jsou postiţeny migmatitizovány a 

druhotně kaolinitizovány a chloritizovány. 

Křída 

Sedimenty svrchní křídy se vyskytují při východním okraji zájmového území. Jedná se o 

nepravidelné denudační zbytky převáţně písčitých hornin, které dosahují maximálních 

mocností cca 20 m. 

Sedimentace křídy začíná bazálním slepencem, na který nasedají bílé kaolinitické písky 

s vloţkami tmavě šedých prachovců s uhelnou příměsí (sladkovodní aţ brakický cenoman). 

Nad nimi jsou vyvinuty bílé kaolinitické písky (patrně spodní turon). U Spořic byly v jejich 

nadloţí zjištěny glaukonitické pískovce a „pestré jílovce“ (snad střední turon). Na povrchu 

křídy je místy vytvořena lavice pevných šedých křemenců. 

Terciér 

Sedimenty terciéru severočeské hnědouhelné pánve jsou stratigraficky členěny dle účelové 

stratigrafie (tabulka 1), která se opírá o litofaciální charakteristiku jednotlivých horizontů. 



Bc. Petr Pohludka: Technicko-ekonomické zhodnocení vyuţití hnědouhelných zásob 

vázaných v závěrných svazích lomu Libouš, DNT SD a.s. 

 

 

2015 14 
 

 

Tabulka 1: Účelová stratigrafie terciéru 

Souvrství vrstvy Poloha facie 

 libkovické oxidovaný horizont  

  šedých monotónních jílovců  

  šedých jílovců bez montmorillonitu  

  hnědých bituminózních jílovců  

  svrchní uhelná  

  svrchní neúhelná písčitá 

 holešické  jílovitá 

 svrchní část střední uhelná  

  spodní neúhelná písčitá 

Mostecké   jílovitá 

  spodní uhelná  

  svrchní písčitých jílovců písčitá, jílovitá 

    

 holešické svrchní uhelnatých jílovců  

 spodní část spodní písčitých jílovců písčitá 

   jílovitá 

  spodní uhelnatých jílovců uhelná (spodní sloj) 

   zelenošedých jílovců 

   písčitá 

 střezovské  vulkanitů s. s. 

   vulkanoklastik 

   splachů z vulkanoklastik 

   hornin bez vulkanické příměsi 

Starosedelské    

 

Starosedelské souvrství  

Horniny starosedelského souvrství byly prokazatelně zastiţeny pouze v propadlině u 

Libouše. Jedná se o pestré maarové sedimenty, tvořené odspodu vulkanickou brekcií, písčito-

jílovitými sedimenty a pelity, včetně sloje jílovitého uhlí o mocnosti 15 metrů Tato sloj sice 

splňuje podmínky vyuţitelnosti, ale vzhledem k hloubce uloţení není součástí loţiska. 
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Mostecké souvrství 

Střezovské vrstvy 

Střezovské vrstvy sedimentovaly v několika faciích, jejichţ charakter a rozšíření jsou dány 

primární členitostí území a jeho vzdáleností od zdroje vulkanického materiálu. V oblasti 

přilehlé krušnohorskému svahu dominuje dotace vulkanického materiálu z lokálních zdrojů a 

s tím je spojená značná petrografická pestrost vulkanogenních sedimentů. Pro zbylou část 

území je charakteristická dotace z velkých vulkanických center (Doupov, oblast střezovského 

hřbetu) a tudíţ i petrograficky „klidnější“ regionální charakter sedimentů. 

Duchcovské vrstvy 

Duchcovské vrstvy jsou budovány sedimentárními horninami, tvoří podloţí sloje a mají 

poměrně komplikovanou stavbu. V zájmovém území převaţuje v tomto souvrství jílovitý 

vývoj, zastoupený uhelnou facií a facií zelenošedých jílovců. Jílovce s uhelnou příměsí a 

uhelnaté vytvářejí několik m mocnou "slojku" a jsou prokládány hnědošedými a 

zelenošedými proklouzanými drobivými jílovci s hojnými prouhelnělými, pyritizovanými 

nebo sideritizovanými rostlinnými zbytky. Siderit někde vytváří čočky velmi tvrdých 

sideritovců o mocnosti aţ prvních desítek cm. Tyto horniny se většinou vyskytují ve dvou 

polohách, spodní a svrchní. 

Výše uvedené horniny jsou proloţeny polohami „písčitých jílovců“, které jsou tvořeny 

komplexem, ve kterém se střídají jílovce, prachovité a písčité jílovce a prachovce, převáţně 

světle šedých barev, místy s přechody do šedohnědé a špinavě bílé barvy. 

Tělesa jednotlivých bloků jsou deskovitá aţ čočkovitá a horizontální i vertikální přechody 

mezi nimi jsou většinou pozvolné. 

Celková mocnost souvrství v zájmovém území značně kolísá, v oblasti těles 1 a 2 dosahuje 

cca 1 – 10 m, směrem k východu mocnost roste aţ na cca 40 m (v prostoru tělesa 4). Zde se 

také u hlavy souvrství vyskytují polohy a čočky písků, které dosahují mocnosti cca 3 – 5 m. 

Písky jsou většinou jemnozrnné aţ střednězrnné, místy aţ hrubozrnné. 

Holešické vrstvy 

Holešické vrstvy se usazovaly v tektonicky predisponovaném sedimentačním bazénu 

vymezeném na S „prahem“ krystalinika, na Z a JZ vulkanity Doupovských hor a střezovského 
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hřbetu. Na V pokračovala sedimentace plynule na Mostecko. Při sedimentaci docházelo 

k postupnému zaplňování a zarovnání primárně členitého sedimentačního bazénu, ze kterého 

vyčnívaly elevace odolnějších hornin krystalinika a vulkanitů. Po počáteční pestré 

sedimentaci lokálního charakteru postupně došlo k jejímu uklidnění a svrchní část vrstev 

(„hlavní sloj“) má jiţ v celém zájmovém území pravidelnou stavbu. 

Uhelná sedimentace byla v celé oblasti Chomutovska silně ovlivňována přínosem 

klastického materiálu od J aţ JV z prostoru tzv. ţatecké delty. Díky tomu došlo k přerušování 

uhlotvorby a výsledkem  štěpení sloje na několik lávek (poloh). Směrem k SZ přínos 

terigenního materiálu postupně vysílil.Holešické vrstvy se ve smyslu účelové stratigrafie dělí 

na dvě části a dále na devět poloh a řadu facií (obr. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Litofaciální schéma holešických vrstev 

3. 3 Optimalizace počtu těţebních horizontů 

Podkladem pro výpočet vytěţitelných zásob byl návrh optimalizace počtu těţebních 

horizontů, který stanovil jak parametry těţebních chodbic, tak jejich umístění chodbic v 

jednotlivých částech budoucího dolu. 
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Parametry těţebních chodbic 

Parametry chodbic byly stanoveny v souladu s moţností vyuţít nejmodernějších 

dostupných technologií, byly stanoveny v souladu s optimalizací těţby, dále s ohledem na 

kvalitu těţeného uhlí a respektování geotechnických posouzení.Geometrie těţebních chodbic 

je znázorněna v následující tabulce 2 a na obrázku 4. 

Tabulka 2: Geometrické parametry důlních děl a pilířů 

Šířka chodbice u počvy 5,5 m 

Šířka chodbice u stropu 5,5 m 

Výška chodbice prvního patra  8,0 m 

Výška chodbice druhého patra 4,0-6,0 m 

Vzdálenost vertikálních os chodbic 11,0 m 

Průměrná šíře pilíře 5,5 m 

 

Pro stanovení geometrie a pozice těţebních chodbic vůči uhelnému souvrství byly 

stanoveny tyto výchozí zásady (viz obr. 3 a 4):  

 z pohledu zachování stability nadloţí tvořených nadloţními jíly a jílovci byla v této 

studii vyloučena těţba svrchní uhelné polohy. Existuje předpoklad, ţe souvrství 

uhelných lupků, svrchní uhelné polohy a svrchního meziloţí můţe vytvořit pruţnou 

soustavu horninových vrstev, která bude směrem k nadloţí vytvářet určitý polštář, 

který zpomalí a minimalizuje deformace v nadloţí 

 strop chodbice horního patra je odvozen od pozice vrstvy 5000 

 strop chodbice dolního patra je odvozen od pozice vrstvy 7000 

 minimální vzdálenost důlních děl od stařin Dolu Václav a k patě sloje finálního 

závěrného svahu je 20m 
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Obr. 3: Vertikální členění loţiska 
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Jako zcela zásadní parametr chodbice horního patra je dobývaná mocnost, která činí 8 m. 

Tato sekvence sloje je svrchně omezena vrstvou 5000. S vyuţitím dostupných technologií lze 

takovou polohu dobývat postupně, a to ve dvou lávkách. Svrchní hranici pro dobývání 

spodního patra tvoří vrstva 7000. 

 

Obr. 4: Parametry těţebních chodbic a jejich pozice vůči geologickým vrstvám 

Prostorová pozice chodbic 

Celkem bylo v rámci procesu optimalizace počtu těţebních horizontů navrţeno realizovat 

1848 chodbic, včetně chodbic centrálních (dopravních). Chodbice jsou rozděleny do 14 bloků 

ve čtyřech oblastech - západ, středozápad, středovýchod a východ a ve dvou patrech. 
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Optimalizace počtu těţebních horizontů reprezentuje hornické řešení, a zároveň slouţí jako 

podklad pro výpočet těţitelných zásob při respektování zásad báňské technologie a 

technických moţností uvaţované technologie dobývání. 

Mapová dokumentace, obsahující optimalizaci těţebních horizontů na lokalitě Závěrné 

svahy, je zpracována v měřítku 1: 5000 pro horní i spodní patro (Příloha 1 a 2, schematicky na 

obr. 5). 

 

Obr. 5: Systém rozfárávky na lokalitě Závěrné svahy 

3. 4 Výpočet vytěţitelných zásob uhlí hlubinným způsobem na lokalitě Závěrné 

svahy v DP Tušimice 

Cílem prací je provést aktualizaci výpočtu vytěţitelných zásob pro hlubinnou těţbu 

v oblasti Závěrných svahů lomu Libouš (DNT) a to v návaznosti na aktualizaci Studie 

proveditelnosti těţby uhlí v závěrných svazích v roce 2013. 

Výpočet zásob pro hlubinnou těţbu v roce 2012 

Výpočet zásob pro hlubinnou těţbu byl proveden v roce 2012 v rámci zpracování Studie 

proveditelnosti záměru těţby uhlí v DP Tušimice metodou hlubinného dobývání, a to v její 
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příloze 7 - Výpočet vytěţitelných zásob uhlí hlubinným způsobem pod závěrnými svahy lomu 

Libouš. 

Celkem bylo vypočteno 15 468 505t vytěţitelných zásob o průměrné výhřevnosti Qr= 

11,40MJ/kg a obsahu síry Sd=2,89%(viz tabulka 3). 

Tabulka 3: Výsledky předchozího výpočtu zásob hlubinného dobývání (r. 2012) 

Kategorie objem tonáţ Dr Ad Sd Qr Wr Sm 

  [m3] [t] [t/m3] [%] [%] [MJ/kg] [%] [g/MJ] 

B 8 511 617 11 427 318 1,35 31,01 2,59 11,86 31,43 1,53 

B1 745 106 1 007 426 1,36 33,08 3,83 11,62 31,50 2,31 

N1 1 461 305 1 956 017 1,34 30,67 4,96 11,83 31,61 2,88 

N2 461 791 725 306 1,56 60,36 1,55 6,16 24,62 1,89 

VKL 213 214 352 438 1,66 68,19 1,27 4,53 22,84 2,48 

Celkem 11 393 033 15 468 505 1,36 33,33 2,89 11,40 30,95 1,79 

Aktualizace výpočtu zásob pro hlubinnou těţbu v roce 2013 

Výpočet zásob byl proveden metodou prostorového modelování sloje s vyuţitím softwaru 

GEOLOGICKÝ a BÁŇSKÝ MODEL firmy KVASoftware Karlovy Vary. Tato metoda je jiţ 

řadu let vyuţívána na lomech SD a.s., Seven a.s., VUAS a Sokolovské uhelné a.s. na 

pracovištích geologie a báňské přípravy výroby a je pouţívána pro výpočty zásob uhlí, písků, 

kaolínu a kamene. Výchozím podkladem pro výpočet je digitální geologický model sloje a 

báňský model lomu. Účelem programu GEOLOGICKÝ MODEL je matematicky modelovat 

stavbu loţiska a vývoj nejdůleţitějších technologických parametrů suroviny. V geologickém 

modelu je loţisko vertikálně rozčleněno do vrstev, označených čtyřmístným číselným kódem 

(1000 - 9999). Termín „vrstva“ je v modelu pouţíván v technickém smyslu. První tři čísla 

kódu označují příslušnost ke geologicky definovatelnému vertikálnímu úseku loţiska (sloji), 

čtvrté číslo je pořadím technologického segmentu. Základním podkladem pro vytvoření 

modelu jsou vertikálně rozčleněné - „rozlávkované“ vrty. Vertikální členění vrtných profilů 

probíhá v programu GEOBANKA. Následně je provedeno generování modelu, které probíhá 

pomocí interpolace v trojúhelníkové síti, při kterém jsou všechny elementy modelu (matice) 

naplněny interpolovanými hodnotami (nadmořská výška hlav vrstev a technologické 

parametry Ad, Qid a Std). Ostatní technologické parametry (dar, Wtr, Qir) jsou dopočítávány 

podle závislostních rovnic a vzorců.  Vlastní výpočet zásob ve výpočtovém bloku je zaloţen 
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na matematickém průniku existujícího modelu loţiska a zadaného trojrozměrného 

výpočtového tělesa hlubinného důlního díla (chodbice). V místě průniku obou těles program 

prochází všemi zasaţenými elementy modelu a zjišťuje hodnoty objemů materiálu všech 

zasaţených vrstev a kvalitativních parametrů. Veškeré sumace jsou prováděny jako váţený 

průměr s váhou na tonáţ. 

Oblasti výpočtu zásob 

Celkem tak bude dílčí sumarizace provedena ve 14 blocích podle čísla bloku a patra (horní 

patro – HP a dolní patro DP, obr. 6 a 7). Bloky pro dílčí sumarizaci jsou dále organizovány do 

oblastí: 

Oblast západ (bloky 1-3) 

Blok 1 jih, Blok 1 sever, Blok 2 východ, Blok 2 západ, Blok 3 východ 

Oblast středozápad (bloky 4-5) 

Blok 4 východ, Blok 4 západ, Blok 5 jih, Blok 5 sever 

Oblast středovýchod (blok6) 

Blok 6 jih, Blok 6 sever 

Oblast východ (blok 7) 

Blok 7 jih, Blok 7 sever 

 

Obr. 6: Členění do jednotlivých oblastí na lokalitě Závěrné svahy 
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Klasifikace zásob 

Klasifikace byla provedena podle § 14 zákona 44/1988 Sb. (Horního zákona) ve znění 

pozdějších novelizací. 

 

Obr. 7: Členění oblasti Západ lokalitě Závěrné svahy do bloků. 

Prozkoumanost zásob 

Vzhledem k dosavadnímu stupni prozkoumanosti jsou hodnoceny všechny zásoby v 

dobývacím prostoru Tušimice jako prozkoumané. 



Bc. Petr Pohludka: Technicko-ekonomické zhodnocení vyuţití hnědouhelných zásob 

vázaných v závěrných svazích lomu Libouš, DNT SD a.s. 

 

 

2015 24 
 

 

Vázanost zásob 

Zásoby jsou uvnitř dobývacího prostoru a je moţné je vydobýt hlubinným dobýváním. 

Z pohledu přístupnosti jsou v tomto výpočtu zásoby klasifikovány jako volné. Jejich 

klasifikace z pohledu celého loţiska bude provedena aţ následně v případě rozhodnutí o 

realizaci hlubinné těţby 

Bilančnost zásob 

Vytěţené uhlí bude dopravováno na homogenizační skládku v Tušimicích a bude 

homogenizováno s uhlím těţeným lomově. Pak bude distribuováno k odběratelům. Proto byla 

bilančnost zásob hodnocena podle stejných podmínek vyuţitelnosti jako nerost těţený lomem. 

Zásoby v kaţdé z projektovaných chodbic budou testovány z pohledu kvalitativních 

parametrů podmínek a zařazeny do příslušné kategorie. 

Podklady pro výpočet 

Podkladem pro výpočet vytěţitelných zásob byl návrh projektanta, který stanovil jak 

parametry důlních děl (chodbic) a umístění chodbic v jednotlivých částech budoucího 

dolu.Pro tuto práci a s ohledem na uvaţovanou technologii dobývání byly jako výchozí 

stanoveny parametry uvedené v tabulce 1. 

Výsledky výpočtu zásob 

Celkem bylo projektantem navrţeno realizovat 1848 chodbic, včetně chodbic centrálních 

(dopravních) a spojovacích o celkové délce 343,7 km Výpočet zásob byl realizován SW 

Báňský model, který byl zapůjčen firmou KVASoftware (tabulka 4). 

Tabulka 4: Výsledky výpočtu zásob hlubinného dobývání (r. 2013) 

Název objem tonáţ Dr Ad Sd Qr Wr Sm 

  [m3] [t] [t/m
3
] [%] [%] [GJ/t] [%] [kg/GJ] 

OBLAST ZÁPAD 3 873 430 5 087 411 1,32 25,9 3,1 12,6 32,4 1,75 

OBLAST 

STŘEDOZÁPAD  3 855 830 5 152 700 1,34 30,0 2,9 12,1 31,6 1,63 

OBLAST 

STŘEDOVÝCHOD 3 086 610 4 275 863 1,39 37,7 2,7 10,7 29,9 1,80 

OBLAST VÝCHOD 1 165 137 1 659 605 1,43 43,2 2,9 9,5 29,5 2,17 

ZS CELKEM 11 981 007 16 175 579 1,36 32,1 2,9 11,6 31,2 1,8 
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Cílem výpočtu bylo vypočítat vytěţitelné zásoby uvnitř chodbic. Jako ztráty se pro tento 

účel proto nepočítají pilíře mezi chodbicemi. Vnitřní ztráty při těţbě chodbic uvnitř důlního 

díla budou podle našeho názoru poměrně nízké (ztráty během dopravy, na přesypech). Určité 

relativně malé ztráty vzniknou při přechodu z centrálních chodbic na plnou mocnost chodbice 

těţební, které způsob výpočtu nemohl zatím postihnout. Protoţe naopak určitá rezerva zásob 

je v mezipilířích mezi centrálními chodbicemi povaţuji veškeré vypočtené zásoby do 

kategorie BILANČNÍ, tj. zásoby B + B1 za zásoby vytěţitelné ve smyslu zákona 

č.44/1988Sb. jedná se celkem o tyto vytěţitelné zásoby: 15 110 024t. 

Zadavatel prací, Severočeské doly a.s. však v současné době těţí i zásoby kategorie 

nebilanční, neboť provozuje homogenizační skládku, kde je schopen i při vyuţití těchto zásob 

vytvořit mix paliva, které je v realizovatelné na trhu při dodrţení smluvních zásad o 

parametrech paliva. Proto nemá smysl dopředu vylučovat určité kategorie zásob a pro další 

úvahy ekonomické lze uvaţovat i s vyuţitím nebilančních zásob (1 065 555t). SD a.s. by tak 

mohla uvaţovat s vyuţitím celkem:16 175 579t. 

Komentář k výsledkům výpočtu vytěţitelných zásob 

Nejmenší jednotkou, u které se prověřuje zařazení zásob z pohledu podmínek 

vyuţitelnosti, je kaţdá jednotlivá chodbice. V jednotlivých chodbicích se výhřevnost 

pohybuje v rozmezí od Qr= 7,4MJ/kg (např. BLOK7 dolní patro) po Qr= 14,00MJ/kg (BLOK 

1 horní patro). Obsah síry se pohybuje od Sd=1,8% (např. BLOK7 dolní patro, při nízké 

výhřevnosti) aţ po Sd=5,0% (BLOK2 dolní patro, při vyšší výhřevnosti Qr= 10,9MJ/kg). Před 

přípravou dokumentace pro hornickou činnost bude třeba rozhodnout, zda těţit zásoby 

s vysokým obsahem síry v dolním patře západní části loţiska (asi 1mil. tun zásob kategorie 

N1 o průměrné Sd=4,5%) a zásoby s nízkou výhřevností v nejvýchodnějším bloku 7. 

V dolním patře je 622kt zásob s průměrnou výhřevností Qr= 8,0MJ/kg. 

Optimalizací těţebních horizontů v rámci nové, technologicky přizpůsobené rozfárávky na 

lokalitě Závěrné svahy je kalkulováno 16 175 579 t vyuţitelných zásob hnědého uhlí o 

výhřevnosti Qr=11,6GJ/t a obsahu Sd= 2,9%. To je o 707 074 t více, neţ bylo kalkulováno 

v předchozím výpočtu z roku 2012. Část zásob, která není kalkulována novým výpočtem, je 

vázána v ponechaných pilířích dopravních chodbic. Jejich tonáţ činí cca 900 kt, z nichţ 50% 

lze dotěţit při uzavírání dílčích oblastí těţby. 
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4. Technologie dobývání 

4. 1 Technologie dobývání a rozpojování uhlí 

V této kapitole jsou porovnány 2 varianty technologie dobývání: varianta Kopeisk, která je 

zaloţena na vyuţití klasických kombajnů s malým řezným orgánem a varianta Bolter Miner 

JOY/Sandvik, tj. kombajnů s válcovou frézou. 

4. 1. 1 Varianta Kopeisk – ruské kombajny 1 GPKS 

Kombajny 1 GPKS frézují malým řezným orgánem, odtěţení rubaniny je procesováno 

hřeblovým dopravníkem umístěným na razicím stroji (obr. 8). Pro vlastní vyuhlování jsou 

ruské kombajny řady 1 GPKS, vhodné do hrubého profilu o ploše max. 17 m
2
. Pro realizaci 

těţních chodbic o rozměrech 5,4 x 4,0 m, ploše 21, 6 m
2
 by bylo nutné přestavování stroje 

(ztrátové časy). Z uvedených důvodů byly v rámci Studie proveditelnosti na lokalitě Závěrné 

svahy a v rámci Úvodní studie pro lokalitu Prunéřov uvaţovány postupy pouze kolem 20-25 

m denně, a to i přesto, ţe hodinový výkon 1 GPKS při rozpojování je 85 m
3
. 

 

Obr. 8: Razicí kombajn GPKS ruské výroby 

http://www.kopemash.ru/products/1/63.html
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Těţební cyklus spočívá ve vyuhlení zabírky- předpoklad 1 m, následnému couvnutí stroje 

a provedení vyztuţení důlního díla. Rozpojování se provádí kuţelovou řeznou frézou o 

průměru cca 600 mm. Těţené uhlí je od razicího stroje dopravováno následně po zavěšeném 

pásovém dopravníku TP 400 na stabilní těţní odtěţení TP 630. Následně po provedení 

zabírky probíhají práce na zajištění stropu a boků důlního díla tj. provedení vrtání a instalace 

lepených svorníků, včetně zapaţení stropu díla svařovanou mříţovinou, montáţ podloţek a 

předepnutí svorníků. 

Po vytěţení zabírky je na čelbu přemístěno vzduchové nebo hydraulické svorníkovací 

zařízení (ruční – lafetová vrtačka nebo malá vrtací souprava), která postupně provádí vrty, 

nejdřív do stropu, následně do boků důlního díla. Po navrtání potřebných vývrtů do stropu a 

boků díla. Po instalaci stropních a bočních svorníků a následnému zakrytí stropů svařovanou 

mříţovinou bude přes podloţky a matice zajištěn strop a bok důlního díla. Veškeré tyto práce 

jsou prováděné pod nezajištěným stropem důlního díla. Jedinou výhodou této metody je, ţe 

instalace svorníků je prováděna přímo na čelbě důlního díla a max. odstup I. řady svorníků je 

0,3 – 0,5 m od čelby. 

Časový snímek: 

S ohledem na postupné provádění jednotlivých operací (vyuhlení, následné svorníkování a 

paţení) trvá celý cyklus cca 45-60 min. Tuto operaci mohou výrazně časově ovlivňovat práce 

spojené s odtěţením. 

4. 1. 2 Varianta Bolter Miner JOY/Sandvik 

Tato varianta spočívá v nasazení Bolter Mineru (viz obr. 9, 10, 11, 12 a 13), stroje 

s válcovou frézou, která zajišťuje okamţité plnoprofilové vyuhlení zabírky. Na kontinuální 

rozpojování navazuje či je prováděno současně zajišťování stropů (provádění vrtných prací, 

zavěšení stropní svařované mříţoviny, instalaci svorníků do stropu a boků důlního díla 

soupravami umístěnými přímo na dobývacím stroji, operace je prováděno bez vstupu 

pracovníků do nezajištěného prostoru). Zajíţdění válcové frézy Bolter Mineru (dále BM) do 

profilu chodby je pomoci hydraulických válců, tzn., ţe stroj je po celou dobu frézování a 

svorníkování rozepřen mezi strop a počvu důlního díla.  

Vyuhlování je prováděno na celou šířku chodbice tj. 5,4 m bez jakékoliv přestavby nebo 

couvání stroje. Vyfrézované uhlí je pomoci hřeblového dopravníku umístěného na 
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BM,přemisťováno na kolové dopravníky Shuttle Car (dále SC) o nosnosti 18 t (kapacita 1 SC 

postačuje na dopravu poloviny zabírky), obr. 14.Ty jej dále předávají výloţník, tzv. Feeder 

breaker, dále FB), obr. 15. Ten těţivo kontinuálně dávkuje na pásové odtěţení v poţadované 

frakci. FB je pevně spojen s napínací stanicí pásového odtěţení, a při prodluţování nebo 

zkracování zajišťuje její stabilitu. 

 

Obr. 9: Bolter miner BM 670 firmy Sandvik 
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Obr. 10: Bolter miner BM 670 firmy Sandvik, čelní pohled. Šířka frézy 5,4 m, výška 4,5 m 

Za současného frézování a odvozu vytěţeného uhlí probíhá současně zajišťování stropu a 

boků důlního díla. Na BM jsou umístěné 4 stropní a 2 boční vrtací lafety. Obsluhu zajišťují 2 

pracovníci. 

 

Obr. 11: Bolter miner BM 670 firmy Sandvik, boční pohled. Šířka frézy 5,4 m, výška dobývání 

4,5 m 
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Časový snímek:  

S ohledem na kontinuální proces vyuhlování a zajišťování důlního díla je celý cyklus 

podstatně rychlejší a bezpečnější. Celý cyklus trvá 15-20 min. 

4. 1. 3 Závěr k technologii dobývání 

Porovnáme-li obě varianty a jejich časové snímky, tak varianta JOY/Sandvik s Bolter 

Minerem, který zároveň dobývá a provádí svorníkování je variantou, která poskytuje min. 3x 

vyšší výkon. Výkonové parametry jednoho pracoviště ve variantě JOY/Sandvik plnohodnotně 

nahrazují výkon 3 provozů ve variantě Kopeisk se stroji 1 GPKS. Tato skutečnost znamená 

významné sníţení koncentrace hornické činnosti, velmi výrazné zvýšení bezpečnosti práce a 

určité sníţení provozních nákladů v této kategorii nákladů. Z harmonogramů těţby vyplývá, 

ţe 2 pracoviště vybavená ve smyslu varianty JOY/Sandvik zajistí roční těţbu přes 1,1 milión 

tun hnědého uhlí, coţ je jeden z primárních poţadavků na hlubinnou těţbu v podmínkách 

lokality Závěrné svahy. 

Vzhledem k výsledkům, které vyplývají z porovnání obou těţebních technologií, se dále ve 

studii nebudeme variantou Kopeisk zabývat. Z pohledu analýzy dostupných strojů typu Bolter 

miner na trhu preferujeme typ BM 670 firmy Sandvik, který nejlépe vyhovuje poţadavkům 

zvolené metody dobývání. 

 

Obr. 12: Bolter miner BM 670 firmy Sandvik, hřeblový vynášecí dopravník 
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Obr. 13: Bolter miner BM 670 firmy Sandvik, stropní opěra pro zajištění bezpečnosti 

pracovníků 

4. 2 Doprava těţeného uhlí, materiálu a osob 

Pro dopravu rubaniny v dole se počítá s kombinací diskontinuální a kontinuální dopravy. 

V těţebních chodbicích (dobývkách) je doprava uhlí provozována diskontinuálně. Spočívá 

v nakládce uhlí těţeného BM přímo na kolový dopravník (SC), který dopraví uhlí 

k podávacímu zařízení (FB), které uhlí podrtí a předá na kontinuální pasové dopravníky 

centrální chodbice. Tyto dopravníky navazují na propojovací pásový dopravník šíře 1000 mm, 

který následně dopravuje vydobyté uhlí na pásový dopravník lomu šíře 1600 mm. V rámci 

propojovacího pásového dopravníku je implementován tzv. shazovací S-vůz, tj. zařízení 

umoţňující případné zřízení mezideponie těţeného uhlí pro případ odstávky lomových 

odtahů. K tomuto bude docházet jen výjimečně. 

Shuttle Car (SC)je nízkopodlaţní robustní přepravník (napájen elektrickou energií), který 

je vybaven hřeblovým dopravníkem, pomocí kterého je náklad vyprázdněn do násypky FB. Je 

poháněn elektromotory. Je vybaven navíjecím bubnem pro délku kabelu 250 m,který je 

ovládán automaticky.Je-li nutné, aby SC pojíţděl na větší vzdálenost, umístí se napájecí místo 

po straně tak, aby na oba konce pojízdné dráhy byla maximální vzdálenost cca 200 m. SC je 

vybaven speciálním zařízením (back reel) které umoţňuje navíjení a odvíjení napájecího 

kabelu z obou stran. Rychlost pojezdu je max.10km/hod  podle konzultace s pracovníky, kteří 
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SC provozují, se průměrná pracovní rychlost uvaţuje 5 km/hod. Nosnost SC se pohybuje od 8 

do 30 t. Uvaţuji s pouţitím 18-ti tunového SC uţ s ohledem na rozměry dobývky (těţené 

chodbice). 

 

Obr. 14: Shuttle Car  

Vzhledem ke krátkému času, ve kterém dojde jak k naplnění SC, tak k jeho vyprázdnění, je 

potřeba zařízení, které přepravovaný materiál vysypaný do násypky bude plynule 

s nastaveným výkonem předávat na následující pasový dopravník v centrální chodbici, tak 

aby tento dopravník nebyl přeplňován. Tímto zařízením je speciální přesuvné podávací 

zařízení, které se skládá z násypky, vynášecího hřeblového dopravníku a drtiče. Zařízení se 

nazývá Feeder Breaker (dále FB) a je schopno plynule vynášet materiál z násypky, kam byl 

jednorázově vysypán ze SC, na následující pasový dopravník. Zároveň, toto zařízení drtí 

natěţené uhlí na velikost vhodnou pro přepravu pasovým dopravníkem (Drtič FB je schopen 

upravit dobývané uhlí na frakci pod 150 mm). Je napájeno elektricky. 
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Obr. 15: Podávací zařízení (hřeblový zásobník s drtičem) – Feeder  Breaker (FB) 

4. 2. 1 Centrální chodbice 

Dopravní centrální chodbice má rozměry cca 6 x 4,2 m a je vybavena pásovým 

dopravníkem šíře 1000mm. Pásový dopravník je napájen elektrickou energií. 

Centrální chodbice jsou dvě rovnoběţná důlní díla, vzdálené od sebe cca 20 m 

v technologicky určených intervalech navzájem propojené. Jedna z nich je dopravní, 

vybavená výše zmíněným pásovým dopravníkem, druhá je větrní – slouţí k odvedení 

pouţitých větrů (výdušným důlním dílem). 

Při raţbě centrální chodbice bude dopravník postupně prodluţován, dobývky (těţební 

chodbice) se začnou razit na nejvzdálenějším konci – tzv. dobývání „z pole“. Vydobyté části 

budou postupně uzavírány, průchozí větrný proud (PVP) bude vţdy etapově zkracován a 

dopravník v centrální chodbici také postupně zkracován. Z tohoto důvodu je tento dopravník 

vybaven zásobníkem pasu, který umoţní změnu jeho délky o 50 m bez zkracování a 

následného spojování gumového potahu. 

4. 2. 2 Diskontinuální doprava v těţené chodbici 

Veškerou dopravu vytěţeného uhlí mezi BM a FB bude zajišťovat Shuttle Car, a to včetně 

dopravy technologického materiálu (svorníky, mříţovina aj.) do těţené dobývky. 
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 Těţební technologie a technologická doprava rubaniny budou napájeny pouze 

elektrickou energií. 

4. 2. 3 Doprava materiálu a osob po centrální chodbici 

Doprava materiálu z logistického areálu umístěného na dně lomu v blízkosti vstupu do 

dolu bude zajišťována po centrálních chodbicích pomocí víceúčelového dieselového 

nakladače např. Sandvik Loader LS 191 (obr. 16), který má atest pro pouţívání v důlním 

prostředí. Únosnost lţíce – dopravní nádoby je 3,5 t. 

Uvedený dopravník bude v provozu cca 6 hodin denně a jeho průměrná spotřeba činí 40 

l/h, průměrná doba provozu bude 6 hodin/den tj. 240 l nafty/den. Na 355 provozních dnů 

v roce, tj. celkem 85,2 m
3
 nafty. 

 

Obr. 16: Víceúčelový diesel nakladač –Loader LS 191 

Doprava osob s ohledem na krátké vzdálenosti nebude zajišťována pomocí vozidel, 

zaměstnanci se přemístí po vlastní ose (tj. pěšky). 

Doprava materiálu pro důl a osob (střídání zaměstnanců) na povrchu bude automobilová 

(nákladní automobily, autobusy). Vzhledem ke skutečnosti, ţe těţba v lokalitě DNT (důl + 

lom) bude vţdy konstantní, tj. těţba v lomu se poníţí o těţbu z dolu, nedojde k navýšení 

automobilové dopravy a s ní spojenými exhalacemi v areálu lomu. 
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5. Ekonomika záměru hlubinné těţby 

V rámci Studie proveditelnosti byla aktualizována základní topologie hlubinné těţby a na 

ní navazující povrchové schéma. Povrchová část je limitována na straně dolu výstupem 

z centrálních (sběrných) chodbic na povrchové těţební odtahy. Aktualizovaná verze Studie 

proveditelnosti jiţ nepočítá s procesem zakládání vyrubaných prostor, coţ vede k jak 

k investičním tak provozním úsporám. 

Pro ocenění záměru v rámci celého projektu, včetně elektrifikace, provedla detailní 

analýzu strojního a elektrického zařízení firma PRODECO a. s. (2013) a Havlíčkovou et al. 

(2012). Zcela zásadně se mění řešení podzemní části dolu. Řešení povrchové části se mění 

pouze v tom, ţe není uvaţováno zakládání a z investic byl vyřazen malý PVZ, neboť jsme 

aplikovali jiné řešení. 

Pořizovací cena strojů a materiálu je kalkulována v ceníkové výši nových zařízení a 

materiálu! Ceny strojních zařízení vycházejí z nabídek poptaných společností. 

5. 1 Investiční náklady - CAPEX 

5. 1. 1 Stavby 

V rámci povrchových staveb se počítá se stavbou objektu hlavního ventilátoru (HV) a 

centrálního skladu (MTZ) - lehké zateplené ocelové konstrukce. Budova HV se předpokládá 

jako kontejnerová pro moţnost přesunu v dalších etapách otvírky lokality Závěrných svahů. 

Budova MTZ je zahrnuta v investičních nákladech pro větrání. Sklad MTZ bude slouţit 

zejména pro uloţení spotřebních komponentů razicích a dopravních prostředků, dále 

rezervních dílů pro větrání (náhradní ventilátory, zásobníky luten, flexibilní lutny), čerpací 

techniku (čerpadla, hadice), rezervu kotevních prvků (min 5 denní rezerva). Veškerý 

spotřební materiál potřebný pro vyztuţování (svorníky, lepidla, svařované výztuţe, 

extenzometry a jiné) budou dopravovány přímo na povrchové překladiště v kontejnerech a 

následně po závěsné dráţce ZD 24 pomoci závěsných lokomotiv dopravovány na ústí 

těţebních chodeb, přeloţeny na Shuttle Cary a dopraveny aţ k Bolter Mineru na čelbu. 
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5. 1. 2 Strojní zařízení pro těţbu a dopravu těţeného uhlí v dole 

V provozu těţby se počítá se dvěma pracovišti, z nichţ kaţdé bude vybaveno těţním 

strojem – Bolter Minerem (BM). Těţené uhlí bude dopravováno kolovými nakladači Shuttle 

Car (SC) o nosnosti 18 t, pro kaţdé pracoviště se počítá se dvěma kolovými nakladači SC. SC 

následně dopravují naloţené uhlí do zásobníku uhlí Feeder Breaker (FB), který následně 

dovezené dávkuje na pásové odtěţení. Na FB je zároveň namontováno drtící zařízení, které 

upravuje uhlí na potřebnou frakci. FB je pevně spojen s napínací stanicí pásového odtěţení. 

Při prodluţování nebo zkracování zajišťuje jeho stabilitu. Odtěţení pomoci SC umoţňuje 

rychlý odvoz natěţeného uhlí- doba plnění je cca 2 min a tím i vyuţití výkonu BM, který je aţ 

350 t/hod. Doba vyuhlení včetně svorníkování se pohybuje v rozmezí 12 – 18 min a je závislá 

na délce odvozu uhlí pomoci SC k FB. Délka odvozu by neměla být delší jak 250 m. Pro 

zkrácení doby odvozu budou pouţity 2 SC. Obsluhu BM během vyuhlování provádí 1 

pracovník pomoci dálkového ovládání. 

Pomoci pásových dopravníků TP 630 šířky 1000 mm umístěných na centrální chodbici je 

od Feeder Breakeru dopravováno uhlí aţ na lomové pásové odtěţení. V kalkulaci je 

zohledněna varianta diskontinuálního odtěţení, tj. od kaţdého BM pomocí 2 ks Shuttle Carů a 

Feeder Breakeru. Na FB navazuje TP 630, který doplňuje hlídač kovů. Do investice je 

kalkulován i krátký hřeblový dopravník. 

5. 1. 3 Strojní zařízení pro dopravu těţeného uhlí na povrchu 

Na důlní TP 630 navazuje povrchový TP 630. V rámci pásových dopravníků TP 630 je na 

poslední přesyp namontováno shazovací zařízení umoţňující odklon vytěţeného uhlí pomoci 

vyvěšeného pásového dopravníku na technologickou skládku s min 7 denní těţební kapacitou 

(cca 21 kt) s následnou moţností zpětné dopravy pomocí hřeblového dopravníku a kolového 

nakladače na lomové pásové odtěţení. Tímto shazovacím zařízením v kombinaci se zpětným 

hřeblovým dopravníkem je nahrazen malý PVZ, coţ znamená investiční úsporu ve výši 80 

milionů Kč. 

5. 1. 4 Elektrozařízení pro těţbu 

Kalkulovány jsou trafostanice, rozvaděče, stykače. 
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5. 1. 5 Ostatní investiční náklady 

V této poloţce jsou zohledněny investiční náklady související s větráním, závěsnou 

dopravou v dole, čerpáním důlních vod, dále je kalkulován 1 přibírkový stroj a 2 svorníkovací 

soupravy pro lanové kotvení. 

Tabulka 5: Přehled investičních nákladů 

Popis strojního zařízení MJ počet cena MJ celkem v Kč

Těžba + odtěžení důl

Dobývací stroj ks 2 85 280 000 170 560 000

Schuttle Car ks 4 22 204 000 88 816 000

Feeder Breaker ks 2 23 140 000 46 280 000

Hlídaž kovů - magnet ks 2 1 100 000 2 200 000

Pásové dopravníky TP 630 soubor 1 33 780 000 33 780 000

Hřeblové dopravníky soubor 1 5 780 000 5 780 000

Mezisoučet 347 416 000

Odtěžení povrch

Pásové dopravníky TP 630 soubor 1 21 145 800 21 145 800

Předávací zařízení -  TP + THD .- náhrada PVZ soubor 1 10 000 000 10 000 000

Kolový nákladač ks 1 24 830 000 24 830 000

Násypka ks 2 1 914 000 3 828 000

Hřeblový dopravník ks 1 1 260 000 1 260 000

Ostatní - pražce, kolejnice soubor 1 1 690 000 1 690 000

Mezisoučet 62 753 800

Eletro zařízení pro těžbu

Trafostanice, stykače, rozvaděče, vedení, soubor 1 45 625 000 45 625 000

Mezisoučet 45 625 000

Eletro zařízení povrch

přívod 35 kV, DT, SBT trafa, rozvaděče soubor 1 39 200 000 39 200 000

Mezisoučet 39 200 000

Ostatní investiční náklady

Větrání - HDV soubor 1 15 000 000 15 000 000

Závěsná dráha ZD 24  včetně lokomotivy soubor 1 10 000 000 10 000 000

Svorníkovací souprava ks 2 5 000 000 10 000 000

Přibírkový stroj ks 1 6 000 000 6 000 000

Separátní větrání á 300 m včetně ventilátorů, ks 4 2 000 000 8 000 000

Čerpací technika soubor 3 60 000 180 000

Ostatní elektro zařízení v dole soubor 1 2 000 000 2 000 000

Mezisoučet 51 180 000

Investiční náklady celkem 546 174 800
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5. 1. 6 Komentář k poloţce CAPEX 

Nad rámec kalkulovaných investičních nákladů je dále do poloţky CAPEX počítat rovněţ 

náklad spojený s přípravnou fází – projektovou přípravou ve výši 18,5 mil. Kč. Celkové 

CAPEX pro zajištění záměru činí 502,3 mil. Kč. To je výrazný pokles investice oproti 

prezentovaným 865,7 mln. Kč v květnu 2013. Tato skutečnost je dána zejména: upuštěním od 

zakládání vyrubaných prostor ve výši 187,1 mil. Kč, náhradou PVZ ve výši 80 mil. Kč, 

posunutím otvírky lokality Prunéřov do roku 2025, cca 70 mil. (ve staré verzi) a přesunem 

výztuţe dopravních chodbic do OPEX. 

5. 2 Provozní náklady - OPEX 

5. 2. 1 Materiál pro stabilizaci důlních děl 

S ohledem na pouţití samostatné svorníkové výztuţe (SSV) při raţbě všech důlních děl, 

jsou náklady na vyztuţování vykázány v přímých nákladech. S ohledem na to, ţe nebyly 

provedené tahové zkoušky svorníků, vycházíme z předpokládaného projektu svorníkové 

výztuţe a to 6 ks stropních svorník délky 2,2 – 2,5 m a 3 ks bočních svorníků délky 2,5 – 3 m 

po obou stranách. Typ a délky svorníků budou závislé na provedení tahových zkoušek v roce 

2014 a následných výpočtů únosnosti svorníků. S ohledem na zkušenosti v oblasti 

projektování SSV v obdobných důlních podmínkách, byl proveden návrh svorníkové výztuţe. 

Na základě tohoto návrhu a s pouţitím jednotkových cen dodavatelů kotevních prvků byly 

vypočtené materiálové náklady vyztuţování (stropní a boční svorníky, stropní mříţovina, 

lepící ampule, podloţky, extenzometry). Materiálové náklady na tunu se různí s ohledem na 

dobývanou výšku chodby od 90 – 163 Kč/t, pro další výpočty uvaţujeme s náklady ve výši 

130 Kč/t., tj. předpokládané náklady na zajišťování chodby o průřezu 5,4 m x 8 m. V ceně 

130 Kč/t jsou zahrnuty i poloţky na potrubní tahy v dopravních chodbicích. Takto vymezené 

náklady činí 152,4 mil. Kč 

5. 2. 2 Materiál na uzavírání chodbic 

V této poloţce je kalkulováno uzavírání těţebních chodbic dřevěným peřením 

s torkretovým nástřikem. Celkem ročně 6,9 mil. Kč. 
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5. 2. 3 Opravy a náhradní díly 

Jsou kalkulovány ve výši 9 mln. Kč. 

Celkové materiálové zabezpečení těţby činí 168, 3 mln. Kč. 

5. 2. 4 Energie 

Tabulka 6: Spotřeba energie 

Popis strojního zařízení MJ ks  kW koef. provoz  kWh/d celkem v Kč

Těžba + odtěžení důl - 340 dnů, 2,6 Kč/kWh

Dobývací stroj ks 2 910 0,6 16 17 472 15 445 248

Shuttle Car ks 4 210 0,6 16 8 064 7 128 576

Feeder Breaker ks 1 250 0,6 16 2 400 2 121 600

Hlídač kovů - magnet ks 2 6 0,5 16 96 84 864

Pásové  a hřeblové dopravníky soubor 1 691,2 0,6 16 6 636 5 866 047

Svorníkovací souprava ks 2 50 0,5 8 400 353 600

Přibírkový stroj ks 1 55 0,5 8 220 194 480

Odtěžení povrch

Pásové  a hřeblové dopravníky soubor 1 800 0,6 16 7 680 6 789 120

Těžba celkem 37 983 535

Ostatní spotřebiče - 365 dnů, 2,6 Kč/kW/h

Větrání - HDV soubor 1 240 0,8 24 4 608 4 073 472

Separátní větrání á 300 m včetně ventilátorů,ks 4 110 0,8 24 8 448 7 468 032

Čerpací technika soubor 3 6 0,5 24 219 193 788

Ostatní zařízení, včetně PHM ZD 24 soubor 1 256 0,5 24 3 072 2 715 648

Mezisoučet 14 450 940

Náklady na elektrickou energii celkem 52 434 475  

 

PHM kolový nakladač na povrchu aj. cca 650 000 Kč. Celkem za energie 53,1 mil. Kč. 

Nasazením frekvenčních měničů a optimalizací provozu lze spotřebu energie sníţit. 

5. 2. 5 Ostatní (sluţby, administrace) 

Ostatní náklady jsou kalkulovány kvalifikovaným odhadem ve výši 11,2 mil. Kč 

ročně. Jedná se zejména o geotechnický monitoring a geologické práce, ostatní 

administrativní a neočekávané náklady. 

5. 2. 6 Osobní náklady 

V následujících propočtech budou kalkulovány osobní náklady na těţbu, obsluhu 

povrchové části dolu, THP a vedení firmy, včetně administrace. V rámci provozu dolu bude 
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praktikován třísměnný nepřetrţitý provoz. Kalkulováno je 357 pracovních dnů (8 

nepracovních - svátky). 

Tabulka 7: Personální zajištění záměru 

Obsazenost 2 pracovišť počet sm počet zaměs celkem 

Těžba + odtěžení důl

Obsluha BM I. a II. Sm sm 4 5 20

Schuttle Car I. a II. Sm sm 4 2 8

Obsluha FB + pásové odtěžení důl sm 3 2 6

Údržba III. Směna sm 2 4 8

Kontrola svorníkové výztuže, extenzometry sm 2 2 4

Obsluha pásových dopravníků povrch sm 3 1 3

THP sm 3 1 3

Nepřetržitý provoz sm 0,3 52 16

Absence - úsek % 25 68 17

Potřebný počet zaměstnanců  na úsek 85  

Obsazenost 2 pracovišť Kč/sm prov. dny počet směn celkem 

Důlní pracovníci

Těžba + odtěžení důl 300 Kč/sm 2400 357 46 39 412 800

THP 2400 357 3 2 570 400

Mzdové náklady důl celkem 41 983 200

Obsluha povrch 250 Kč/sm

Mzdové náklady povrch celkem 2000 357 3 2 142 000

Mzdové náklady celkem 44 125 200

 

Pro zajištění těţby a souvisejících činností je kalkulován celkový náklad ve výši 44,1 mil. 

Kč. K tomu je v rámci celkové kalkulace připočtena částka na vedení, administraci firmy a 

ostatní personální náklady (mandátní smlouvy aj.) ve výši 11,8 mil Kč. Celkem 55, 9 mil. Kč. 

5. 2. 7 Komentář k poloţce OPEX 

Oproti prezentovaným údajům v květnu 2013 lze konstatovat nárůst provozních 

materiálových nákladů o cca 110 mil. Kč. Tato skutečnost je dána následujícími faktory: 

1. 20 mil. Kč činí vyšší těţba (2012: 1 000kt, 2013: 1150 kt) 

2. 20 mil. Kč činí materiál na raţby dopravních chodbic, který byl původně zahrnut 

v CAPEX (2012: TH-výztuţ na znovupouţití, 2013: svorníky) 

3. cca 70 mil. činí materiál na SSV (samostatnou svorníkovou výztuţ) boků chodbic, 

tento náklad je uplatněn, nicméně předmětem znaleckých posouzení bude i jeho 
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relevantnost. V případě, ţe zkušební provoz prokáţe, ţe svorníkování mezipilířů je 

zbytečné, lze tyto OPEX náklady vypustit. 

Rovněţ je nutné komentovat navýšení energií (2012: 43 min., 2013: 53 min. Kč), které 

spočívá zejména ve změně koncepce provozu dolu a nákladům na HV + separáty: 7 mil. Kč, 

dále je to výší těţby: 6 mil. Kč, energeticky náročnější stroje zajišťující těţbu: 12 mil. Kč Cca 

10 mln. se uspoří vypuštěním procesu zakládání. 

5. 3 Ekonomické vyhodnocení investice 

Pro vyhodnocení rentability záměru bylo pouţito klasické ekonomické hodnocení investic 

pomocí metod čisté současné hodnoty (NPV) a vnitřního výnosového procenta (IRR). Jako 

vstupní podklad k tomuto slouţí model cash-flow. 

Ekonomické hodnocení bylo zpracováno ve dvou variantách, a to v tzv. nulové hodnotě 

investice a ve variantě 40 Kč/GJ. Nulová varianta hodnotí záměr z pohledu „jaká je 

maximální nákladová cena za 1GJ, při které se vyplatí investici realizovat“. Tato cena za 1 GJ 

činí 28 Kč. Při ceně vyšší se investici nevyplatí realizovat. 

Zpracované studie proveditelnosti (Welser et al. 2012, 2013b) kalkulovaly v ekonomickém 

modelu hodnotu 40 Kč/GJ, tj. spodní mez obchodní ceny 1 GJ. Průměrný výnos tak činí 

z jedné tuny 142 Kč. Roční průměrný výnos činí 163,8 mil. Kč. Vzhledem k této je samotný 

projekt sám o sobě více neţ rentabilní. Investice je v uvedeném modelu návratná během 4-5 

let. 
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6. Závěr 

Závěrné svahy hnědouhelných dolů jsou přístupné dalšímu vyuţití, a to hlubinné těţbě. 

V této práci je uvaţována metoda dobývání, tzv. chodbicování, která byla v minulosti 

pouţívána v lokalitách, kde nebylo moţné vytvořit poklesovou kotlinu. V našem případě to 

znamená, ţe hlubinnou těţbou nevyvoláme destrukci vlastního závěrného svahu a neohrozíme 

tak proces rekultivace v budoucnosti. 

Výpočtem zásob byly kalkulovány vytěţitelné zásoby ve výši 16 mil. tun, coţ reprezentuje 

vydobytí zásob vázaných v závěrném ve výši cca 25 %. Vytěţitelné zásoby mají průměrnou 

výhřevnost ve výši 11,6 GJ/t. 

Zvolená technologie dobývání se opírá o nasazení dvou komplexů vybavených Bolter 

Minerem (BM) – razicího/těţebního stroje s válcovou frézou, který je schopen během 

vlastního vyuhlování provádět vyztuţování důlního díla (chodbice/dobývky). Doprava 

těţeného uhlí bude diskontinuální – od BM po Feeder Breaker (FB) bude zajišťována 

operativními kolovými nakladači, tzv. Shuttle Cary (SC). FB pak zajišťuje plynulé dávkování 

těţeného uhlí na pásové dopravníky TP 630, které budou napojeny na lomové odtahy. 

Vyztuţování bude zajišťováno samostatnou svorníkovou výztuţí. 

V ekonomické části jsem se zaměřil na stanovení úvodních investičních nákladů (CAPEX), 

které jsou kalkulovány ve výši 546 mil. Kč. Zhruba 350 mil. Kč z této částky bude obchodně 

realizováno v eurech a v této fázi není z časových zapracována intervence ČNB a rizikové 

faktory dodavatelů. Lze však předpokládat, ţe výběrovým řízením budou tyto negativa 

prakticky eliminována. 

Dále byly komplexně rozpracovány provozní náklady (OPEX) s důrazem na materiálové 

náklady, personální náklady, energie, opravy a ostatní. Tuto částku lze vztáhnout na 

průměrnou roční těţbu ve výši 1,15 mil. tun a činí cca 170 mil. Kč, přičemţ není kalkulován 

podíl hlubinné těţby na nákladech lomu, nejsou zapracovány úhrady z vydobytého nerostu aj. 

Ekonomickým „cashovým“ modelem pro vyhodnocení investice byla hlubinná těţba 

vyhodnocena jako ekonomicky realizovatelná za 28 Kč/GJ – tzv. nulová varianta, kdy se za 

určitých podmínek stanovených vnitřními standardy vyplatí investici realizovat. Zpracované 

studie proveditelnosti (Welser et al. 2012, 2013b) kalkulovaly v ekonomickém modelu 

hodnotu 40 Kč/GJ, tj. spodní mez obchodní ceny 1 GJ. Průměrný výnos tak činí z jedné tuny 
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142 Kč. Roční průměrný výnos činí 163,8 mil. Kč. Vzhledem k této je samotný projekt sám o 

sobě více neţ rentabilní. Investice je v uvedeném modelu návratná během 4-5 let. 

Do vyhodnocení investice není zapracováno zbilančnění dalších 10 mil. tun nebilančních 

zásob uhlí, které bude moţné díky realizaci hlubinné těţby vyuţít a taktéţ není zapracována 

profitabilita zohledňující vlastní výrobu a prodej elektrické energie, které projekt hlubinné 

těţby staví úplně do jiného světla. V kaţdém případě lze jiţ nyní kalkulovat skutečnost, ţe 

celkové vyuţití vázaných zásob v závěrných svazích a s tím spojené zbilančnění 10 mil. tun 

nebilančních zásob pro lomovou těţbu, tj. celkem 26 mil. tun hnědého uhlí pro energetiku 

znamená prodlouţení ţivotnosti lomu DNT, který dodává palivo pro ETU a EPRU, min. o 3 

roky. Projekt, kterým se tato práce zabývá, je tudíţ významným počinem v rámci surovinové 

a energetické koncepce státu. Poznatky z jeho realizace bude moţné aplikovat na dalších 

hnědouhelných lomech v zájmové oblasti. 
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