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Summary 

 This thesis presents, alternative solutions alternative form of storage VEP from 

EPC to VUAS after 2020. The proposed implementation of the VEP store, which is on the 

site VUAS transported from the mine railway EPC, the loading on the DPD 1200 mm with 

subsequent selection of transport DPD series TC1 and TC2. The material will then 

deposited on dump sites VUAS economy. 

 

Keywords: Spillage ramp, telescopic heads, mining train, telpher transportation. 

 

 

Anotace 

Diplomová práce předkládá, variantní řešení náhradního způsobu ukládání VEP 

z EPC na VUAS po roce 2020. Navrhovanou realizací ukládání VEP, která je na lokalitu 

VUAS dopravována důlní dráhou z EPC, je nakládka na DPD 1200 mm s následnou 

volbou přepravy DPD řady TC1 a TC2. Materiál tak bude následně ukládán na výsypkové 

hospodářství lokality VUAS. 

 

Klíčová slova: Výsypová rampa, výsuvové hlavy, důlní vlečka, pasová doprava. 
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Seznam použitých zkratek 

 

VUAS – Vršanská Uhelná a.s. 

ČEZ – České energetické závody 

CP – Coal Services a. s. 

EPC – Elektrárna Počerady 

UE – Elektrárna United Energy a. s. 

CHZ – Chemické závody 

SD – Severočeské doly a. s. 

DNT – Doly Nástup Tušimice a. s. 

VEP – Vedlejší energetické produkty 

HEK – Hořanský energetický koridor 

HRA – Hrabák – zpracovatelská lokalita 

DP – Dobývací prostor 

VH – Výsuvová hlava – pojízdný dopravník 

TZSU -  Tuhé zbytky po spalování uhlí  

LH – Vůz kolejové dopravy Linke - Hoffman 

KD – Kolejová doprava 

Wa – Kolejové vozy Falls 

OON – Ostatní organizační náklady 

DJŠ – Důl Jan Šverma – těžební lokalita 

DPD – Dálková pásová doprava 

Rampa – Kolejové překladiště a pásové dopravníky 182, 183 a 184 

TC I – Technologický celek řady TC I 

TC II – Technologický celek řady TC II 

LPR E 2,5 – Lopatové rypadlo 

PVZ 2500 – Pásový vůz zakládací řady TC I 

ZP 6600 – Zakládací velkostroj řady TC II 

K800B.12/K54 – Kolesový velkostroj 

ZD1800.2/Z59 – Kolejový zakladač 

ZD2100.10/73 – Kolejový zakladač
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Úvod 

S plánovaným postupem těžby lomu Vršany do oblasti Hořanského koridoru po 

roce 2020, bude nutno v předstihu přemístit soubory průmyslových produktovodů, vedení 

vysokého (35 kV) a velmi vysokého (110 kV) napětí, souběžně s tím dojde k zrušení 

silnice II tř. / 255 a především důlní dráhy. Ta do té doby bude zajišťovat kolejové 

propojení mezi oblastí Komořany a Vršany. Likvidací této důlní dráhy nebude již možná 

kolejová přeprava uhlí, či VEP mezi lokalitou Vršany - Hrabák (EPC) a lokalitou 

Komořany (JŠ, Úpravna uhlí či UE a CHZ).  

Bude tedy nutno zajistit obslužnost pro ukládání VEP z EPC náhradní cestou.  Jako 

nejlepší řešení, se nabízí varianta ukládání VEP na vnitřní výsypku Vršanské uhelné a. s. 

 

 

 

Obrázek 1 – Mapa zájmové oblasti lokality Vršany. [19] 
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Dílčí technická řešení lze potom stavět na několika možných variantách: 

a) Přeprava VEP ve Falls vozech (příloha č. 7), ve kterých je do EPC dodáváno uhlí, 

 následné vykládání VEP z vozů za využití rampy a ukládání pomocí DPD  

 TC2, či TC1. Tato varianta zefektivňuje přepravu a uvažuje o využití   

 stávajícího technického zařízení. Nutné by však byly technické úpravy a   

 investiční náklady. 

b) Přeprava VEP z EPC nadále v LH vozech a upravit stávající rampu na   

 parametry výklopu těchto vozů. Technické řešení by zřejmě vyžadovalo   

 podstatně větší úpravy rampy než ve variantě a), možná až výstavbu nové,   

 a to především z důvodu rozměrového profilu vozů a velkých rázů při   

 výklopu. Záporem je též jednostranné klopení vozů, což by představovalo  

 velkou ztrátu z hlediska kapacity skládky, nebo soupravy otáčet, což by se  

 projevilo v časových ztrátách a omezení výkonu rampy. Finanční náročnost  

 vybudování nové rampy je vysoká a efektivita přepravy nízká. 

c) Přepravovat VEP z EPC nadále v LH vozech a prodloužit kolejovou trasu  

 z hradla S7 až do prostoru výsypky Vršan. Tato varianta přináší dlouhé   

 dojezdové vzdálenosti, výstavbu nových kolejových tratí s poměrně   

 náročnými sklonovými poměry. Pro křížení současných pásových   

 dopravníků by musela proběhnout výstavba kolejových mostů a    

 pravděpodobně i dalšího hradla. VEP by byly zakládány bez možnosti   

 překrytí hlínou, tudíž velké těleso uložené pouze z VEP. Vznikla by nutnost  

 překrytí a následné rekultivace. Samotné zakládání by přineslo i    

 nevyhovující hygienu pracoviště. I u této varianty by byly finanční náklady  

 velice vysoké s nízkou efektivitou přepravy. 

 Společnou dohodou se zadavatelem VUAS a bilancováním všech kladů i záporů je 

varianta „a“ reálnou a technicky řešitelnou. Jejím kladem jsou technická zařízení, kterým 

společnost disponuje, zefektivnění přepravy uhlí / VEP, řešitelné hygienické požadavky na 

pracoviště a odhadně podstatně nižší finanční náklady.  
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Vršanská uhelná a. s. se uvedeným způsobem řešení daného problému zabývala již 

koncem 90. let a v  roce 2007 byl v úrovni záměru zvažován způsob ukládání VEP za 

využití rampy a DPD TC2, ovšem tou dobou byly zvažovány podstatně jiné vstupy a jiné 

parametry zadání, než jsou ty dnešní.  

Proto je v této diplomové práci „Náhradního způsobu ukládání VEP z EPC na 

VUAS po roce 2020“, nutné ověřit reálnost zvažovaného „ideového záměru“ v nových 

podmínkách a navrhnout pro něj konkrétní technická řešení. 
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1. Co jsou VEP - Vedlejší energetické produkty  

Produkce tuhých zbytků po spalování uhlí (dále TZSU) tvoří, podle druhu a kvality 

spalovaného uhlí 10 až 40% z celkového množství původního objemu paliva. Pro ten je 

třeba zajistit z elektráren odbyt. Dnes už však nikoli jako klasické odpady (popř. „druhotné 

suroviny“), ale jako certifikované výrobky, pro které se obecně užívá termínu vedlejší 

energetické produkty (dále jen VEP).  

Těchto VEP je celá řada. Po vytvoření odpovídajících dokumentačních, technických, 

organizačních a obchodních podmínek a po reálné úpravě se TZSU v souladu s právními 

předpisy stávají tzv. certifikovanými výrobky. Patrně nerozšířenější způsob využití VEP z 

popelů a popílků v tuzemských podmínkách je jejich aplikace ve stavebnictví a stavitelství. 

Obecně je lze rozdělit do dvou skupin. [4] 

 

Výroba stavebních materiálů a jejich využití:  

 ve stavebnictví 

 v silničním a pozemním stavitelství 

Ve stavebnictví a výrobě stavebních hmot se popílek používá jako přísada při výrobě 

nejrůznějších materiálů – betonu, pórobetonu, maltovin, cihel apod.. 

V silničním stavitelství se popel využívá zejména pro: 

 násypy dopravních staveb a jiných provozních ploch, 

 stabilizované podkladní vrstvy  

 zlepšení granulometrického složení přírodního kameniva. 

Pro účely užití v dolech slouží tyto vedlejší energetické produkty účelově:  

 ke stabilizaci výsypkových těles při  zakládání skrývkových hmot 

 jako podsypy a výplně při stavbách účelových komunikací 

 k vyplnění nerovností terénu při sanacích a rekultivacích 

 k sanacím (vyplňování) podzemních důlních děl - plavením 
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1.1 Druhy a typy TZSU 

Hlavní skupinu tuhých zbytků po spalování uhlí tvoří produkty vlastního spalování 

popel, struska, a škvára. Zdroji těchto tuhých zbytků jsou přímo topeniště spalovacích 

zařízení. Druhou významnou skupinou tuhých materiálů vznikajících se spalováním uhlí 

jsou produkty, které jsou odseparované z  kouřových spalin při jejich čistění od pevných 

částic - popílek nebo při jejich odsiřování - energosádrovec. [4] 

1.1.1 Popely 

Vedle plynů vzniká při spalování uhlí popel. Popel je směs různě velkých částic a 

dle jejich velikosti je členěn do skupin. Více než tři čtvrtiny z celkového množství popela 

se vyskytují ve formě popílku, zbytek jsou hrubý popel a struska (škvára). Popílek je prach 

se zrnitostí od tisícin milimetru do jednoho milimetru. Tato část je zachycována v 

elektrostatických odlučovačích - soustavou  drátěných vysokonapěťových elektrod, které 

přitahují částice popílku s opačnými elektrickými náboji.  

Popílek může působit jako aktivní i neaktivní složka (přispívá ke tvrdnutí či nikoli), 

struska a škvára zastává především funkci plniva. Popílek lze využít také k výrobě náplní 

filtrů pro čistírny odpadních vod nebo pro zneškodňování nebezpečných odpadů jejich tzv. 

sodofikací (směs popílku, cementu a vody po přidání kalu z čistírny odpadních vod vytvoří 

pevnou hmotu s velmi nízkou vyluhovatelností, kterou lze bez rizika uložit). [4] 

1.1.2 Hrubý popel a struska (škvára)  

Obsahují zrna o velikosti od 1mm do pěti centimetrů. Tvoří přibližně jednu čtvrtinu 

vzniklých tuhých zbytků. Tato část se zachycuje ve spodní partii ohniště pod spalovací 

komorou. Tyto vedlejší energetické produkty odebírají stavební firmy a využívají je při 

výrobě betonů a malt. Popílek a škvára slouží i při výrobě cementu, cihel, umělého 

kameniva, přidávají se do asfaltu. [4] 

1.1.3 Energosádrovec 

Síran vápenatý – sádrovec, je výsledný produkt z odsiřování spalin. Z jemně 

mletého těženého vápence a vody je tvořena suspenze, která na sebe váže kysličníky síry 

a tím vzniká energosádrovec.  
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Jedná se o chemicky velmi čistý materiál, s čistotou 97 – 98%, který slouží jako 

surovina pro výrobu cementu, suchých maltových směsí, pórobetonových tvárnic, 

podkladový materiál při stavbách silnic či železnic, výplň nahrazující uhlí ve vytěžených 

uhelných slojích, nebo pro terénní úpravy a modelování krajiny při rekultivacích. 

Nejznámějším a zároveň nejefektivnějším využitím produktů odsíření však je bezesporu 

výroba sádrokartonových desek využívaných pro modelování interiérů v obytných i 

ostatních budovách, a také výroba nosných stavebních profilů. Příkladem využití 

energosádrovce je v tomto směru Knauf Počerady, společný podnik ČEZ, a. s., a německé 

společnosti Knauf uvedený do plného provozu v únoru 1995 v těsném sousedství 

Elektrárny Počerady. [4] 

 

1.1.4 Produkt polosuché metody odsíření, stabilizát, aglomerát 

Jde vesměs o materiály vhodné k využití pro stavební účely - vyplňování příkopů, 

zásypy, konstrukční vrstvy silnic a dálnic apod.). Výhodou je schopnost nabýt alespoň 

minimální pevnosti. Úpravou receptury stabilizátu (směs popele a produktů odsíření nebo 

popele z fluidních kotlů, který se míchá s vodou za případku aditiva vápna, cementu) a 

jeho ukládání za určitých podmínek lze připravit vrstvu, která splňuje všechny požadavky 

na těsnicí materiály pro skládky. Stabilizát po zatuhnutí dosahuje pevnosti až 10 MPa a 

může být dosaženo velmi nízké propustnosti. Vrstva stabilizátu, aglomerátu (směs popílku 

nebo popele s asi 25% vody) a deponátu (směs popele, energosádrovce a 25% vody) může 

být úspěšně použita jako technická rekultivační vrstva skládek, úložišť apod. před 

překrytím zeminou a konečnou úpravou povrchu. [5] 

Stabilizát je velmi vhodným materiálem pro rekultivaci bývalých odkališť. Tyto 

materiály jsou též vhodné pro vyplňování prostor po povrchové těžbě uhlí a obnovení 

původního nebo tvorbu nového reliéfu krajiny. [6] 
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2. Ukládání TZSU 

Dříve se veškerá produkce popílku a strusky ukládala ve formě hydrosměsi na 

odkalištích tzv. plavením. Později to byly (a v současnosti převážně jsou) tzv. suché 

odběry, které jsou předpokladem pro další využití i pro ekologičtější způsoby ukládání 

nevyužitého produktu. Jejich doprava na místo uložení probíhá pomocí korýtkových 

dopravních pásů, trubkových pásových dopravníků, nákladních automobilů a železnice. [7] 

3. Současný stav ukládání VEP na VUAS, produkce a způsoby 

likvidace VEP z EPC 

 V současné době jsou VEP odebírané z EPC na základě smlouvy na „Prodej a 

odvoz vedlejších energetických produktů“ loženy (sypány) v objektu elektrárny na plnícím 

místě aglomerátu a přepravovány kolejovou dopravou (dále jen KD) společnosti Coal 

Services a. s. (dále jen CS) v soupravách Falls. Trasa přepravy těchto VEP je z EPC přes 

hradla E1, E2, S8, S7, Š1 a dále je směrována na výsypku VUAS, na bývalý povrchový důl 

Jan Šverma (dále jen DJŠ). Konečným bodem výsypu jsou výklopy kolejových zakladačů 

ZD1800.2/Z59, ZD2100.10/73 a E7-251/2–R152. Tyto zakladače, ukládají VEP spolu se 

skrývkovými hmotami od velkostroje K800B.12/K54 a od E2,5-R480 a R485. [7] 

Mimo VEP z EPC, jsou na VUAS zakládány i VEP z CHZ, cca 150 – 200 tis.t/rok, 

(smlouva v současné době není uzavřena), a VEP z UE, cca 300 tis. t za rok, (smlouva do 

roku 2019 existuje) - v současné době ale neodebírá, obnovení odběrů se předpokládá opět 

od druhé poloviny roku 2016). VEP od obou těchto dodavatelů, jsou taktéž přepravovány 

ve Falls vozech na výsypku DJŠ. Oba tyto dodavatele již VUAS nechce „nově“ řešit. Do 

ukončení smluvního vztahu (nebo do konce provozování těžby skrývky K800B.12/K54, 

popř. jiným mechanizmem) je možno pokračovat ve stávajícím způsobu odebírání a 

zakládání kolejovými zakladači na DJŠ (obrázek č. 2). 
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Obrázek 2 - Situační schéma zájmové oblasti lokality Vršany.  

 

 V současné době provozuje EPC 5 bloků se jmenovitým výkonem 5 x 200 MW. 

Průměrná spotřeba uhlí je cca 5,5 mil. tun za rok a průměrně při této spotřebě produkuje 

cca 1,8 mil. tun VEP za rok. [7] 

K jednotlivým tuhým zbytkům (cesta, likvidace): 

Struska ze spalovací komory „padá“ do bagrovacích jímek, kde je zchlazován 

vodou. Odvodněnou strusku lze likvidována tzv. suchou cestou, kdy je z prostoru 

energetických bloků plavena do haly odvodnění strusky a dále je přidávána do stabilizátu a 
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následně dopravována pásovou dopravou na úložiště. Při poruše dopravní trasy na úložiště 

je možné strusku likvidovat automobilovou přepravou nákladními auty z prostoru 

zásobníku strusky nebo havarijně kolejovou přepravou. V současné době je struska 

likvidována pouze plavením na složiště, kde je následně z jímek bagrována, odvodněna a 

deponována.  

 

Likvidace popílku od elektrofiltrů probíhá tak, že popílek je pneumaticky od 

jednotlivých výsypek dopraven do mezizásobníků a odtud dálkovou pneumatickou 

dopravou do sil popílku výrobny stabilizátu o kapacitě 2 x 6 800m
3
. Dále potom do 

výrobny stabilizátu nebo do expedičního sila popílku na vlečce. Z tohoto expedičního sila 

je možný odběr popílku do železničních vagónů nebo nákladních aut. 

 

Energosádrovec je buď likvidován firmou Knauf s. r. o., kdy je po usušení přidáván 

do sádrokartonových desek (kapacita umožňuje firma Knauf s.r.o. zpracovat cca 200 000 t 

za rok) nebo se energosádrovcová suspenze přidává do výroby stabilizátu. Odvodněný 

energosádrovec lze v případě potřeby odvézt z areálu elektrárny nákladními auty na 

úložiště. Výrobna stabilizátu je situována pod sily popílku. Kapacita výrobny je navržena 

na plný výkon elektrárny. Kapacita míchaček je 6 x 80 t 
.
 h

-1
. Promísením popílku, 

záměsové vody a aditiva (vápna), vzniká stabilizát, který je z míchaček předáván na 

systém jednolinkové pásové dopravy. Do proudu stabilizátu lze přidávat pásovou dopravou 

i odvodněnou strusku, ale v současné době tomu tak není. Výkon pásové dopravy na 

úložiště stabilizátu byl stanoven na 600 t 
.
 h

-1
. [7] 

Ze statistiky EPC z roku 2014 (a i statistik z let 2002 a 2003) – (graf č. 1), lze pro 

bilancování množství a pro způsoby likvidace TZSU z EPC uvažovat s následujícím: 

 Při spalování uhlí z VUAS (Ar = cca 29%, Sr = cca 0,75%) je produkce strusky 

necelých 5% a zachyceného popílku cca 25% z množství spáleného uhlí. U 

energosádrovce je produkované množství závislé spíš na obsahu síry (než na Ar) ve 

spalovaném uhlí a z hlediska množstevních bilancí není tato jeho „závislost“ podstatná. V 

současnosti je roční produkované množství energosádrovce cca 200 tis. t ± 15%, přitom 

cca 150-200 tis. t za rok odebírá Knauf s, r. o. Při spalování uhlí z DNT na EPC je objem 

VEP vyšší (toto uhlí obsahuje více Ar, ale hlavně Sr). Tyto odběry se však v příštích 

obdobích v podstatném množství nepředpokládají. 
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 Jak již bylo uvedeno, EPC řeší likvidaci VEP odvozem na povrchové doly, dále pak 

odvozem a plavením do oblasti bývalého lomu Třískolupy a část produkce je prodávána do 

exteru (tabulka č. 1). Prodej se ale v současné době pohybuje pouze v cca desítkách tisíc 

tun. 

 Smluvní objem ukládání VEP z EPC do výsypek VUAS je dnes 800 tis. tun za rok 

a zbytek (bez do exteru prodaných objemů) – tj. cca 850 až 900 tis. tun ročně si elektrárna 

ukládá sama do oblasti Třískolupy ve formě stabilizátu (tabulka č. 1). Doprava je 

z elektrárny do této oblasti řešena nakládací stanicí, jednolinkovou pásovou dopravou 

(trubkový dopravník), překladištěm a následně je materiál rozvážen po úložišti nákladními 

auty. Struska je v současné době v malých objemech prodávána a veškerý její zbytek je 

potom plaven do oblasti Třískolupy, s tím že zde bude využita pro budoucí rekultivace.  

 Dnešní „zbytková“ kapacita úložiště je (dle údajů pracovníků ČEZ k 01. 01. 2015) 

cca 1 100 000 až 1 300 000 tun na volné zbytkové ploše. Nad redeponizačními kazetami a 

zbytkovým jezerem je další úložný prostor cca 1,5 mil tun, jeho další přpadné využití je 

však podmíněno výstavbou zařízení umožňující odvodnit strusku (obrázek č. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 - Ukládání VEP na EPC v oblasti Třískolupy. [2] 
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Tabulka 1 - Certifikované výrobky z EPC. [3] 

Název certifikovaného výrobku Typ Způsob použití výrobku 

Granulát a aditivovaný granulát 

do výsypek povrchových dolů a 

pro násypy a zásypy při hornické 

činnosti 

Granulát aditivovaný do 

výsypek povrchových 

dolů 

pro separátní nebo směsné 

zakládání do vnitřních výsypek, 

násypy a zásypy v rámci 

zahlazování důsledků hornické 

činnosti 

Popílek a směsi s popílkem pro 

násypy a zásypy 

Stabilizát z popela 

Elektrárny Počerady - TS 

EPC 72 2480 

pro vyplňování vytěžených 

povrchových důlních prostor a 

tvarové úpravy reliéfu krajiny 

při rekultivačních pracích a 

asanaci odkališť EPC 

Popílek a směsi s popílkem pro 

násypy a zásypy při stavbě 

pozemních komunikací 

Stabilizát z popela 

Elektrárny Počerady - TS 

EPC 73 6133 

pro zemní konstrukce a stavby 

pozemních komunikací 

Struska EPC dle TS EPC 72 2073 pro násypy, zásypy, obsypy a 

tvarové úpravy reliéfu krajiny 

při rekultivačních pracích a 

asanaci odkališť EPC a jako 

ostřivo do cihlářských výrobků 

Popílek hnědouhelný pro výrobu pórobetonu pro výrobu pórobetonu 

Popílek hnědouhelný pro výrobu cementu pro výrobu cementu 

Popílek do betonu příměs druhu II do 

betonu 

pro výrobu betonu 

Kamenivo -  popílek jako filer pro 

výrobu betonu 

popílek jako filer pro 

výrobu betonu 

popílek jako filer pro výrobu 

betonu 
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4. Ideový a technický návrh 

Jak je již v úvodu  této práce uvedeno, ideový návrh řešení zadaného problému 

vychází z myšlenky nahradit přepravu VEP v úseku Vršany – DJŠ výklopem na rampě 

HRA a jeho následným „přeložením na DPD řady TC1, či TC2 .  

Rampa HRA byla historicky využívána za účelem „domíchávání“ kvality uhlí 

z lokality Vršany, dle požadavků koncového odběratele. V současné době však již není 

rampa, včetně přilehlé technologie pásových dopravníků a dvou lopatových rýpadel 

využívána. Myšlenkou je úprava všech těchto dílčích zařízení rampy s reálným výsledkem 

ukládání VEP touto cestou.  

Technicky je potom nutno řešit jednotlivé dílčí zařízení celého pracoviště, na 

kterém bude probíhat vykládka souprav (dále jen překladiště) tj. vlastní výklopnou rampu 

(s kolejí), nakládací mechanismy, DPD překladiště (dopravníky 182, 183, 184) a výsunový 

dopravník 180 jehož prostřednictvím bude materiál směrován na DPD. Prioritní směrování 

VEP je na TC2, s možností směrování i na TC1 (jako záložní – viz dále) až po napojení 

k zakládacím mechanismům (ZP6600, PVZ2500). Základem stanovení potřebných 

„parametrů“ veškerých dílčích zařízení, bude potřebný výkon a režim provozování, který 

je odvislý od způsobu provozování výrobních bloků, od objemu produkce VEP, stavu a 

možností úložiště Třískolupy a zároveň i od způsobu provozování TC2, či TC1 na 

Vršanech. Jedná se tedy o:  

 Ověření parametrů vlastní rampy, potřebná kapacita skládkování, možnost 

dočasného deponování VEP při výpadcích provozů zakládání na Vršanech 

 Nakládací zařízení z pohledu potřeb výklopu  

 Způsob napojení na DPD řady TC1, či TC2 

 Technické parametry dotčených DPD 

 Pracovní prostředí z hlediska ekologie – skrápěcí systémy a jejich napájení 

 Bezpečnost práce a ochrana životního prostředí 
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4.1 Návrh technické řešení a jeho využití v praxi 

 

Obrázek 4 – Schéma pracoviště. [19] 

 

4.1.1 Parametry výklopné rampy 

 Výklopná rampa je ze železobetonové konstrukce, jejíž základ tvoří 9 samostatných 

sloupů a opěrný val železničního svršku. Hlavy sloupů a opěrný val jsou spojeny v mostní 

konstrukci, která tvoří základ pro železniční svršek, tzv. „rampu“. Tento železniční svršek 

je jednokolejný a tvoří slepou kolej. Do jeho mostní konstrukce jsou vetknuty ocelové 

nosníky, na které jsou připevněny pochůzné lávky z obou stran rampy. Součástí 

pochůzných lávek je oboustranné zábradlí a osvětlení. 
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 Parametry rampy: 

 Celková délka železobetonové konstrukce    170m 

 Výška železobetonové konstrukce    5,5m 

 Šířka železobetonové konstrukce    4,7m 

 Šíře železobetonové konstrukce železničního svršku 2,25m 

 Šířka vetknuté ocelové konstrukce i s ochozy  6,4m 

 Počet vetknutých ocelových nosníků    27 ks 

 Šíře ochozů pro chůzi      0,9m 

 Manipulační prostor mezi lávkami pro vozy   4,6m 

 Celková délka železničního svršku na rampě  170m 

 Rozchod koleje       1,435m 

 Celková sypná délka      140m 

 Vozová kapacita (bez lokomotivy)    10 ks 

 Počet lamp osvětlujících ochozy a výklop vozů  54 ks 

 

Obrázek 5 - Řez s rozměry současné výklopné rampy.  
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Obrázek 6 - výklopná rampa.  

 V současné době je kapacita rampy dimenzována na výklop deseti vozů, s tím že 

souprava je na rampu sunutá a lokomotiva je v místech opěrné stěny nájezdního valu, tudíž 

mimo výsypný prostor. Celková délka soupravy deseti vozů, je bez lokomotivy 135m. 

Jelikož jsou soupravy s uhlím na EPC jedenácti vozové o celkové délce 148,5m, nabízejí 

se dvě varianty a to z hlediska délky výklopné rampy: 

 Varianta č. 1 

 První vůz za lokomotivou je prázdný a deset vozů naložených, tím je kapacita 

soupravy při zpáteční cestě z EPC využita maximálně z 90,9%. Materiál je však z rampy 

vysypán v pracovní dosahové vzdálenosti obou lopatových rypadel E302. Tento způsob 

přepravy VEP je z hlediska počátečních nákladů pozitivní a z technického hlediska 

jednodušší, ale z dlouhodobého je však méně ekonomický. 

 Varianta č. 2 

 Uvažuje s prodloužením stávající rampy na kapacitu 11 vozů a to cca o 14m 

(příloha č. 6). Tím se ekonomicky využije celkový objem soupravy na 100%. Nutně ale 

dojde k navýšení finančních nákladů a to nejen na stavbu samotné rampy, ale i kolejového 

svršku, ochozových lávek, osvětlení a systému zkrápění. Souběžně s tím se 
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musí prodloužit PD 182 a PD 184 včetně všech sítí - silových, ovládacích, 

zabezpečovacích, vodohospodářských, tak i plochy potřebné pro manipulaci lopatových 

rýpadel E302.  

Jakákoli z variant přesto přináší nutnost provedení technických úprav, pro zajištění 

výkonnosti, bezpečnosti a především požadavků ekologie a hygieny pracovního prostředí, 

opravy nebo výměny konstrukčních prvků, vč. všech revizí jak elektrických rozvodů 

provozního osvětlení, železničního svršku tak i samotné železobetonové konstrukce. 

Stávající ocelová konstrukce bude zbavena rzi a původních nátěrových hmot a opatřena 

novými ochrannými nátěry. Pochozí pororošty budou nahrazeny za nové kompozitní. Pro 

samotný skrápěcí systém bude nutné umístění nových přídavných ocelových konstrukcí 

pro rotační atomizéry s novým přívodem vody a elektrické energie.  

4.1.2 Ověření potřebné výkonnosti pracoviště 

EPC je schopna za plného provozu a při plném vytížení spálit ročně až cca 6,2 mil. 

tun vršanského uhlí (graf č. 1), přitom na max. výkon je provozována v zimních měsících 

(max. odbyt elektrické energie) a v létě potom bývá jeden z měsíců výkonově minimální 

(graf č. 2) a je v něm většinou realizována několikadenní odstávka min 4 bloků.  

 

 

Graf 1 - Roční spotřeby uhlí - EPC 2001 - 2014. [3] 
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Naddimenzování denních max. výkonů překladiště VEP, by mělo tedy vycházet 

z těchto maximálních měsíčních produkcí (graf č. 2).  

 

 

Graf 2 - Typový příklad měsíčních odběrů = 2007 (2010). [3] 

Jako  maximální měsíční spotřeby hnědého uhlí na EPC můžeme tedy s určitostí 

předpokládat 600 tis. tun měsíčně. Objemy potřebné k založení je potom možno odvodit 

z procentuelních výpadů jednotlivých TZSU – viz statistika EPC za 2014 (příloha č. 8). 

Ze spálení 600 tis. tun uhlí bude max. (Ar se v čase postupně snižuje) 185 tis. tun 

granulátu z popela. Budeme-li předpokládat likvidaci strusky a energosádrovece do 

stabilizátu (granulátu) max. 15 tis. tun za měsíc, je maximální měsíční množství k uložení 

do výsypky cca 200 tis. tun. 

V každém měsíci je provozně plánováno 2 x 12 hod. výluk na preventivní údržbu 

dopravní trasy a souvisejícího zařízení, lze tedy uvažovat s 29 až 30 dny provozu měsíčně. 

To znamená, že je nutno zpracovat denně max. cca 7 tis. tun VEP. Při přepočtovém 

koeficientu 1,2 t/m
3
 (1,185 – dle certifikačních zkoušek) je to zhruba 5,8 tis. m

3
 za den.  
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4.1.3 Výkonnost KD a překládacích mechanismů 

VUAS do EPC vystavuje uhlí v 11-ti vozových soupravách. Opačným směrem 

z EPC do VUAS by byl převážen VEP (obrázek č. 4). V případě výklopu na rampě vzniká 

problém s její délkou. Při její sypné délce 140m, lze realizovat bezproblémový výklop 10-

ti vozů (délka soupravy bez lokomotivy činní celkem 135m). Tento problém a jeho možná 

řešení popisuji již v kapitole 4.4.1.  V bilancování objemů budu dále uvažovat s nejméně 

příznivou variantou – tj. neprodloužení rampy a plnění VEP do pouze 10-ti vozů 11-ti 

vozové soupravy. Objem (teoretická kapacita) 1 vozu je 75m
3
 reálné plnění lze tedy 

předpokládat cca. 65m
3
 (možná i více – jedná se pouze o odborný odhad, používám méně 

příznivou hodnotu). Tak to lze uvažovat, že jedna souprava přepraví cca 650m
3
, pak pro 

pokrytí denní produkce VEP EPC určených k založení, vystačí zpracovat 9 těchto souprav 

za 24 hodin. Uvažuji-li cca 2 hodiny na střídání osádek, zbývá 22 hod. a tedy průměrně 

více než 2,5 hod. na veškeré manipulace s jednou soupravou. To je doba zcela dostatečná 

jak pro její výklop, tak i pro její případné vyčištění (které může nakonec probíhat – při 

dostatečném obsazení pracovníky) i v souběhu se sypáním další soupravy. 

 

Obrázek 7 – Vlaková souprava s 11 vozy Falls, typ 9-401.0. [2] 
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4.1.4 Kapacita skládkování 

 Vzhledem ke skutečnosti, že těžba skrývky na TC2 není ani z pohledu delších 

časových období provozována kontinuálně, je nutno řešit likvidaci VEP v době 

dlouhodobých plánovaných odstávek. Mezi dlouhodobě plánované odstávky patří 

například čtvrtletní opravy, které jsou dvakrát do roka v rozsahu 4,5 dne a dvě pololetní 

opravy v rozsahu 10,5 dne, nebo v době „časově delší těžby uhlí“ ze smíšeného řezu. 

Způsob, který je vhodné prioritně využívat je „dočasné skládkování“ VEP na pracovišti 

rampa. Svou kapacitou za současného stavu, bez prodloužení rampy uskladníme 1,5 denní 

produkci VEP.  

Celková délka prostoru výklopné rampy, včetně přilehlých pásových dopravníků 

PD 182, 183 a 184 je 174 x 52m.  Osová vzdálenost rampy a nakládacích dopravníků 182, 

184, kde jsou umístěné pojízdné násypky je 26m. Samotná sypná délka rampy je 140m. 

Teoretické rozložení sypaného VEP je při úhlu skládky 27° cca 11m na každou stranu od 

osy rampy, s tím že je kalkulováno s teoretickou střední výškou skládky 4m (příloha č. 3). 

Potom pro teoretický výpočet objemu skládky při variantě 1, tzn. bez prodloužení rampy 

platí: 

 

                 
   

 
                 

              
    

 
           

                       

                                            (4.1) 

 

 

,kde Vteor je max. obsah skládky (m
3
), vs je střední výška skládky a ls je výklopná délka. 

Ve variantě 2, kdy je uvažováno o prodloužení rampy cca o 14m, by teoretický objem 

skládky činil Vteor2 = 8,6 tis. m
3
. 
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Dále je možno využívat kapacitu sil popílku na EPC, viz kapitola 3. Celkové 

uvažované množství činní 2x6,8 tis. tun. Nelze však uvažovat s celým tímto objemem, 

reálně lze využít cca 10 tis. tun (8 tis. m
3
), tzn. 1 den v exponovaných obdobích. Sečtením 

je možno využívat kapacitu sil o objemu až 24 tis. m
3
. Pro delší odstávky, je nutno buď 

udržovat provozuschopný trubkový pas z EPC na Třískolupy, nebo realizovat propojení 

rampy i na PVZ 301 (TC1). 

4.1.5 Nakládací zařízení z pohledu potřeb výklopu 

Lopatová rýpadla typ E302 (R440 a R532) – nakládání vyklopeného materiálu na 

DPD – jedno lopatové rýpadlo s výkonem cca 400m
3
 . hod

-1
, při 18 hodinách čistého 

provozu (za předpokladu pracovního režimu 24 hod., mínus 2 hodiny střídání a klidové 

přestávky, mínus 4 hodiny sypání souprav a v tom 2 hodiny manipulace) = 7,2 tis. m
3
. 

Teoreticky tento objem naloží 1 LPR. Prakticky je nutné mít pracoviště obsazené 2 řidiči a 

k dispozici 2 provozuschopná LPR. [12] Vozy Falls jsou konstruované pro oboustranné 

klopení materiálu, tzn., že v případě 1 řidiče by musel obhospodařovat střídavě 2 LPR, 

z každé strany výklopu. Tato práce by byla pro obsluhu namáhavá a neefektivní. [10] 

Stanovené maximální denní množství je potom možno teoreticky naložit (při 

hodinovém výkonu 400m
3
 

.
 hod

-1
) jedním rýpadlem za cca 15 hod. Z tohoto pohledu by 

potom obsazení pracoviště jedním rýpadlem E302 bylo dostatečné. Je ale nutno vzít 

v potaz, že VEP je vhodné na PD přidávat pouze v časech, kdy dopravníky přepravují 

skrývku (tedy zakládat směsně, omezit separátní transport a ukládání VEP) a že TC2 je při 

těžbě využíván průměrně pouze z cca 40 - 50% (zbytek jsou technologické a manipulační 

časy a krátkodobé poruchy). TC2 tedy těží v provozních dnech cca 9 hod. „čistého času 

(40% z 24 hod. mínus 1 hod. na střídání osádek). Z uvedených důvodů bude vhodné 

obsadit pracoviště trvale osádkami dvou rýpadel tak, aby bylo možno VEP nakládat 

převážně pouze v době těžby TC2  a tedy potřebným společným výkonem min. cca 650m
3
 
.
 

hod
-1

. 

Při nakládce dvěma lopatovými rýpadly E302, může být špičkový okamžitý výkon 

až 800m
3
 
.
 hod

-1
. O tento objem by bylo nutno omezit výkon KU 800, tak aby nedocházelo 

k závalům na DPD. Lze odhadnout, že tyto výkony budou pouze cca 2 měsíce v roce a že 
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drobné VEP, budou vyplňovat kusový materiál. Přesto doporučuji řešit navýšení kapacity 

příslušného úseku DPD vč. zakladače, např. zrychlením pasů DPD. 

Tabulka 2 - Nakládací zařízení LPR E302. [3] 

LPR E302 

Typ 

        E302  

závodové číslo 

- R 440 

       E302  

závodové číslo 

- R532 

Obsah výškové lopaty (m
3
) 3 3 

Obsah zvětšené výškové lopaty (m
3
) 4 4 

Nosnost jeřábové kladnice (t) 25 25 

Maximální rýpací výškový dosah (m) 13,2 13,2 

Maximální rýpací hloubkový dosah (m) 2,3 2,3 

Maximální rýpací vodorovný dosah (m) 14,2 14,2 

Maximální výsypný vodorovný dosah (m) 12,4 12,4 

Maximální výsypný výškový dosah (m) 9,4 9,4 

Maximální výsuv lopaty (m) 3,5 3,5 

Provozní váha (t) 110 110 

Střední měrný tlak na půdu (kp/cm
2
) 0,98 - 1,80 0,98 - 1,80 

Druh pohonu - elektro (kV) 6 6 

Celkový výkon (kW) 255,6 255,6 

Výkon (m
3 . 

hod
-1

) 415 415 

 

4.1.6 Napojení na DPD řady TC1 a TC2 

 Důležitým článkem v celé navrhované variantě ukládání VEP je dálková pasová 

doprava, prostřednictvím níž je materiál transportován a následně směrován ke konečnému 

uložení na výsypku. V bezprostřední blízkosti rampy jsou dopravníky PD182, PS183 a 

PD184, následně je spojovací dopravník PD181, který transportuje materiál k výsuvové 
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hlavě VH180. Tyto dopravníky patří svou konstrukcí do technologického celku řady 1, 

tzn., že šíře dopravního gumového pásma je 1 200mm a rychlost přepravovaného materiálu 

je 4m 
.
 sec

-1
. Na dopravnících PD182 a PD184, jsou umístěné pojízdné násypky, do 

kterých vysypávají odebraný materiál LPR. Při pojíždění LPR v řezu sebou dle potřeby 

posouvají pojízdné násypky, které mají samostatný pohon a pojíždí po koleji. 

 Specifickým dopravníkem je pak výsuvová hlava VH180, která dříve byla 

využívána k směrování uhlí, které bylo dle potřeby domícháváno od jiného dodavatele 

s uhlím z VUAS, nebo k ukládání aglomerátů se směrováním na výsypku. Konstrukcí 

tohoto dopravníku je smyčka z gumového pásma, která je převáděna systémem válců. 

Tento systém válců je umístěn na samostatné ocelové konstrukci, která popojíždí dle 

potřeby po pojezdové dráze – dvou kolejnicích. Pojezd umožňuje najíždět do dvou poloh, 

dle potřeby směrování toku materiálu, tudíž dle potřeby na požadované dopravníky. Tyto 

dopravníky jsou svou osou umístěné pod úhlem 90° k ose VH180 (Obrázek č. 7). Celá 

konstrukce této VH180 je umístěná na ve výšce 5m nad úrovní terénu a dopravníky na 

které je materiál směrován, jsou pod její úrovní. Tzn., že mají stejnou úroveň pláně, na 

které jsou postaveny, ale pouze VH180 z titulu křížení DPD je vyvýšená do úrovně 5m. 

Celou konstrukci VH180 pak podpírá 7 samostatných ocelových příhradových podpěr. 

Každá podpěra je složená z dvou svislých nosníků, které jsou v dolní části ukotvené 

betonovými patkami. V horní části jsou spojité traverzy, které tvoří podpěry pro samotnou 

ocelovou konstrukci výsuvné hlavy VH180. 

 Zvažujeme-li o využití možnosti ukládání VEP i na TC1 ve smyslu záložního 

ukládání, bude nutno tuto VH180 prodloužit. Osová vzdálenost dopravníků PD231 a 

PD251 je 16m, což znamená prodloužení celé VH180 o cca 20m a výstavbě dalších dvou 

podpěr s betonovými základy (příloha č. 2). Toto prodloužení pojezdové koleje sebou 

přináší prodloužení pojízdné části ocelové konstrukce a vložení další části gumového 

pásma. Při takto prodlouženém dopravníku pak již nebude možnost přejíždět do polohy 

uhelné pasovky, která však již není využívána. Nabízí se tak možnost demontáže násypky 

z tohoto dopravníku a využít jí na směrování toku materiálu u PD251. Celé detailní 

konstrukční řešení je pak otázkou odborného inženýringu, včetně informačních technologií 

z tohoto zařízení. 
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Obrázek 8 – Výsuvová hlava VH180.  

4.1.7 Parametry DPD 

 Za současného stavu je tedy komplex dopravníků řešen tak, že výsuvová hlava 

VH180 dokáže přejíždět do jedné polohy pro míchání uhlí, s kterým se však do budoucna 

již neuvažuje a do druhé polohy pro ukládání VEP pomocí DPD TC2. To však současným 

potřebám nevyhovuje a plynulosti plánovaného ukládání schází možnost přejíždět s VH 

ještě do další možné polohy a to zakládací linky TC1. Tato variabilita možnosti výběru 

ukládání musí být řešena z titulu odstávek, výpadků či poruch na jednotlivých zařízeních. 

Prioritně je uvažováno o ukládání VEP pomocí TC2. To v reálu znamená najetí výsuvové 

hlavy do polohy sypání na dopravník PD231, na nějž plynule navazují pásové dopravníky 

232, 233, 234, 235 a koncový zakládací velkostroj ZP6600.16/86. Tyto dopravníky jsou 

šíře 1 800mm s rychlostí 5,2m 
.
 s

-1
. Teoretická kapacita přepravy tohoto dopravníku je 

7500m
3 .

 hod
-1 

v praxi je však max. množství na hranici 4 500 – 5 000m
3 .

 hod
-1

. Celoroční 

průměry jsou na hodnotách cca. 2 500m
3 .

 hod
-1

. [2] 
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 Pokud technologický celek 2 bude těžit, přepravovat a následně ukládat takovéto 

objemy skrývkových hmot, je pak přimíchávané množství VEP na PD231 v množství 400 - 

800m
3
 

.
 hod

-1
 reálným řešením. V období, kdy těžené průměry skrývky mohou být vyšší, 

nebo je těžen materiál o větších objemových hmotnostech, jako jsou např. písky, mohlo by 

přimíchávání VEP částečně omezit těžbu a nuceně snížit hodinový průměr těžených hmot. 

 V době kdy TC2 bude mimo provoz, lze pak využít variantu ukládání VEP pomocí 

TC1, což znamená najetí VH180 do polohy sypání na pásový dopravník 251. Na něj 

směrem k zakládacímu zařízení PVZ2500/301 navazují PD252, PD253, PD254 a PD255. 

Na této dopravní lince jsou všechny dopravníky šíře 1 200mm s rychlostí 4m 
.
 s

-1
, pouze 

s výjimkou PD251, která je konstrukčně řešená šíří pásma 1 800mm a rychlostí 5,2m 
.
 s

-1
. 

Teoretický max. výkon přepravy materiálu TC1 je 3 150m
3 .

 hod
-1

., reálně se však průměry 

těžby nadložních zemin pohybují v průměrech 1 200m
3 .

 hod
-1

. [3] 

  Tato varianta přimíchávání VEP na PD251 je též možná a množství 400m
3
 
.
 hod

-1
. 

lze bezpečně ukládat na výsypku. Podobné parametry dopravníku jsou v (tabulce č. 3).  

 

                                            Tabulka 3 - Základní parametry dopravníků DPD. [3] 

 

   

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopravníky 1200 a 1800 mm pro přepravu VEP 

(dopravníky od nakládky po rozcestník výsunových hlav) 

Číslo 

pasového 

dopravníku 

Výkon 

motoru (kW/ 

kV) 

Rychlost 

dopravního 

pásma (m 
.
 s

-1) 

Šíře 

dopravního 

pásma (mm) 

Osová délka 

dopravníku (m) 

VH 180 110 / 500  4 1200 56 

PD 181 200 4 1200 233 

PD 182 200 4 1200 227 

PD 183 200 4 1200 52 

PD 184 250 4 1200 174 

PD 251 2 x 500 5,2 1800 241 

PD 231 630 5,2 1800 352 
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4.1.8 Skrápěcí systémy a jejich napájení 

VÚHU se prašností na hnědouhelných lomech zabývá již několik let. Nejen z 

pohledu měření, ale i z pohledu vlastní likvidace prachu v místě vzniku. Zaměřuje se 

především na přesypy pásové dopravy, skládky uhelných produktů a technologická 

zařízení pro zakládání prašných materiálů. [16] 

Pro potlačení polétavého prachu se uplatňují trysky pro jemný postřik, které 

produkují kapky průměru mezi 20 až 1 200μm. Tyto trysky rozprašují vodu vlastním 

tlakem rozprašované kapaliny. Vhodným prostorovým uspořádáním trysek vytvoříme v 

potřebném prostoru jemnou mlhou, ve které se procházející materiál provlhčí a při dopadu 

na zem již nepráší. Pro maximální účinnost likvidace prachu, budou jednotlivé sekce 

přesypů DPD vybaveny tryskami typu LECHLER, které vytvářejí vodní paprsek 

kuželovitého tvaru, s normálním výkonem 7 l 
.
 min

-1
, tlak 0,5 MPa. Pro likvidaci prašnosti 

většího objemu, budou využity vodní rotační atomizéry osazené mlžícím ventilátorem, 

vytvářející velmi jemnou mlhu s dosahem 20 až 30m a s dostatečným úhlem pokrytí. Tyto 

atomizéry typu Panoramic, budou umístěny na výsypné rampě a na lopatových rýpadlech 

E 302. [17] 

Místa vzniku prašnosti v navrhované trase 

 Výklopná rampa - místo s největším vznikem prašnosti. Zde budou, po otevření 

vozů Falls, vysypány VEP na skládku. Pro každý vůz je navrhnut jeden atomizér 

z každé strany, který zajistí po celou dobu vykládky s dostatečně časovou 

prodlevou i po dokončení vykládky neustálé mlžení. Celkový počet atomizérů bude 

22 ks. 

 Lopatová rýpadla – ze skládky bude dále VEP přemístěn za pomocí lopatových 

rýpadel E 302 do pojízdných násypek PD 184 a PD 182. Na horní stavbě rýpadel 

bude umístěn atomizér se směřujícím kuželem mlžení k lopatě stroje. Rýpadla 

budou dále vybaveny nádrží, která o celkovém objemu 1 500 l, bude vyhovovat 

provozu atomizérů po dobu cca 8 hod. Po té budou doplněny vodou na jedné ze 

čtyř nově umístěných dokovacích stanic.  



Bc. Gustav Potůček – Náhradní způsob ukládání VEP z EPC na VUAS po roce 2020. 

2015  26   

 Přesypy PD – Přesyp č. 1 PD 184 → PD 183, přesyp č. 2 PD 183 → PD 182, 

přesyp č. 3 PD 182 → PD 181, přesyp č. 4. PD 181 → PD 180, přesyp č. 5 PD 180 

→ PD 251. Na těchto PD jsou v místech změny směru trasy umístěny přesypy, 

které jsou dalším místem vzniku prašnosti. V těchto místech přesypů budou 

umístěny vodní trysky Lechler v celkovém počtu 5 ks napojené na vodovodní 

potrubí z retenční nádrže.  

V navrhovaném řešení budou místa vzniku prašnosti tímto zařízením vybavena. Pro 

funkci vodních atomizérů Panoramic, bude nutné připojení k trvalému přívodu vody a 

elektrické energie.  

Pro napájení vodních trysek typu Lechler a vodních atomizérů Panoramic, bude 

využita důlní voda z dosazovací nádrže vzdálená cca 550m, která bude předem zbavena 

nečistot a upravena pro požadovanou kvalitu automatickým samočistícím vodním filtrem 

HydroTech F430. Voda bude dopravována za pomocí ponorného čerpadla SIGMA KDDF-

050-51-N 400V, vodovodním potrubím PE 100 90x5,4 SDR17.  Pro požadovaný tlak bude 

na trase umístěna tlaková nádoba MAXIVAREM LS 750VER s tlakovým spínačem a se 

zpětnou klapkou pro dodržení požadovaného tlaku.  

Celková spotřeba vody pro funkci 5ks vodních trysek (7 l 
.
 min

-1
 x 5 = 35 l 

.
 min

-1
 a 

22 ks atomizérů (3 l 
.
 min

-1
 x 22 = 66 l 

.
 min

-1
.), činní cca 100 l 

.
 min

-1
.  

Čerpadlo:  

SIGMA KDDF-080-01-LR-E  je určeno k instalaci do mokré jímky pro čerpání 

hydrosměsí s obsahem uhelného prachu a jiných abrazivních nečistot. Lze jej použít např. 

v důlních provozech v geologickém průzkumu apod. Průtok čerpadla je 8 l 
.
 sec

-1
. [13] 

Vodovodní potrubí:   

PE 100 90x5,4 SDR17 je potrubí z lineárního polyetylénu PE-HD. Ukládá se do 

země a je určeno pro vnější tlakové rozvody vody. Předpokládaná životnost PE potrubí při 

provozní teplotě 20 °C a za dodržení provozního tlaku je 50 let. PE potrubí lze použít v 

rozmezí teplot -40 °C až +60 °C. Celková délka vodovodního potrubí je 550bm. [14] 
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Tlaková nádoba:   

MAXIVAREM LS 750VER kompenzuje objemové a tlakové změny v potrubním 

systému. Hodnota jejího objemu má vliv na rovnoměrnost tlaku a průtoku vody v rozvodu. 

Objem tlakové nádoby je 750 l.  

Vodní atomizér:   

Vodní atomizér Panoramic je nástěnný mlžící ventilátor osazený rotačním 

atomisérem, který slouží pro redukci prachu v ovzduší. Statický Panoramic vytváří velmi 

jemnou mlhu s dosahem 20 až 30m a s úhlem pokrytí kolem 10 - 15°. Mlžící ventilátor 

může být také vybaven oscilačním zařízením, které zvýší úhel pokrytí na 120°. Spotřeba 

vody je 3 l 
.
 min

-1
. [15] 

Vodní tryska:    

Vodní trysky LECHLER rozprašují vlastním tlakem rozprašovanou kapalinu. 

Prostorovým uspořádáním trysek vytvoříme mlhovou clonu, přes kterou jemné částečky 

prachu neproniknou, zvlhčí se a klesnou na pás nebo k zemi. Účinnost odprášení se 

obvykle pohybuje kolem 90%. Spotřeba vody je 7 l 
.
 min

-1
. [17] 

Vodní filtr:    

Automatický samočisticí vodní filtr HydroTech F430 je víceúčelový, samočisticí a 

téměř bez omezení, bezúdržbový filtr pro vysoce viskózní média obsahující nečistoty typu 

lepivých, prašných částic tvořící povlak. Filtr s automatickým proplachem je spolehlivý 

pracovní filtr pro nepřetržitý provoz. Automatický proplach filtru funguje na principu 

zpětného toku v důsledku poklesu tlaku. [18]                           

http://www.technifog.cz/cz/snizovani-prasnosti/rotacni-atomiser
http://www.technifog.cz/cz/snizovani-prasnosti/rotacni-atomiser
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Obrázek 9 – Schéma přívodu upravené vody k atomizérům a vodním tryskám.  

 

 

4.1.9 Čistící zařízení kolejových vozů 

Sdílení Falls vozů pro přepravu uhlí i VEP vyvolává nutnost (především pro provoz 

v zimních měsících), vybudovat na trase mezi  výklopem VEP a plněním uhlí čističku Falls 

vozů. Tato otázka byla v minulosti již opakovaně řešena a jsou k ní zpracované varianty 

způsobu mechanického čištění vnitřních částí těchto vozů. Zpravidla se jedná o 

hydraulické čističe, které jsou umístěné na rampě, pod kterou popojíždí souprava vozů. 

Navrhuji umístit toto zařízení přímo k rampě (využít kolejového lože a výhybky z bývalé 

koleje nacházející se přímo vedle rampy) a umožnit tak pro obsluhu čistění sdílení 

(záskok) obsluh výklopu a nakládky.    

            Zvažována může být též varianta vyložení vozů nelepivým a abrazivním 

materiálem na bázi umělých hmot. Otázkou pak zůstává finanční nákladnost a životnost 

tohoto řešení.  
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4.2 Bezpečnost práce a ochrana životního prostředí 

 Opora v zákonech, ochrana životního prostředí - pro český průmysl mělo velký 

význam přijetí nových zákonů o ovzduší, o odpadech a o posuzování vlivů na životní 

prostředí. Tyto zákony byly v uplynulých 10 letech z důvodu harmonizace právních 

předpisů ČR s předpisy Evropské unie pro ochranu životního prostředí novelizovány. 

Povinnosti obsažené v právních předpisech vedly podniky ke zpracování vlastních 

strategií, koncepcí a programů ochrany životního prostředí, jež jsou založeny většinou na 

dodatečné instalaci zařízení k omezování znečišťování, na výměně technologií, na 

využívání druhotných surovin, monitorování znečištění atd. 

První právní předpis v ČR, zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech, stanovil povinnosti 

a požadavky při nakládání s odpady. Již v tomto zákoně měl původce odpadů povinnost co 

nejvíce omezovat vznik odpadů, vytvářet předpoklady pro využívání a zneškodňování 

odpadů, využívat odpady jako druhotné suroviny a zajistit zneškodnění v případě, kdy není 

možné jejich využití. Za druhotnou surovinu byla podle zákona přitom považována 

surovina nebo materiály získané z odpadu, které jsou způsobilé k dalšímu využití. 

Zneškodnění odpadu bylo podle zákona definováno jako jeho ukládání, spalování nebo 

neutralizace. 

Zákon současně stanovil institut placení poplatků za ukládání odpadů. Poplatky 

měly kromě jiného stimulovat původce odpadů k minimalizaci množství ukládaných 

odpadů. 

Následující zákony o odpadech (č. 125/1997 Sb. a č. 185/2001 Sb.) tento základní 

přístup původců odpadů zachovaly a jako motivaci přednostního využívání odpadů před 

jejich ukládáním zavedly zvyšování ročních sazeb za ukládání. V současné době upravuje 

nakládání s odpady zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. Jeho návrh byl vypracován již s 

využitím příslušné legislativy EU. Odpady ze spalování uhlí a z čištění spalin z uhelných 

elektráren náležejí do skupiny 10 "Odpady z tepelných procesů", resp. do podskupiny 10 

01 "Odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení". Žádný z odpadů nepatří do 

kategorie "nebezpečný", všechny tyto produkty po spalování a odsiřování spalin náležejí 

do kategorie "ostatní". [5] 

 

 



Bc. Gustav Potůček – Náhradní způsob ukládání VEP z EPC na VUAS po roce 2020. 

2015  30   

5.  Odhad finanční a technické náročnosti 

 Řešení problému náhradního ukládání VEP je nutností pro zajištění dalšího 

fungování elektrárny Počerady. Jednoznačně půjde o jednorázové vynaložení finančních 

prostředků v rámci investic, a to v řádu cca desítek mil. Kč. Dnes ještě není rozhodnuto, 

zda ČEZ a.s. tuto elektrárnu vlastníkům VUAS prodá a zda tedy VUAS bude tento 

problém řešit zcela ve své režii, nebo zda bude ČEZ nucen se na reálném řešení finančně 

spolupodílet. V případě, že prodej nebude realizován, by asi „přímá“ finanční účast na 

úhradě investičních nákladů nebyla možná a zřejmě by bylo nutné umořovat investiční 

náklady vynaložené společností VUAS zvýšenými úhradami poplatků za manipulaci a 

založení VEP ze stany ČEZ (EPC). 

 V současné době je ze strany VUAS kalkulována (a na základě smluvního ujednání 

i fakturována) výše těchto poplatků, která pokrývá pouze náklady VUAS v této její 

podnikatelské oblasti a k tomu minimální zisk. 

 Celkový odhad finanční náročnosti navrhovaného náhradního způsobu ukládání 

VEP z EPC je třeba posuzovat ze dvou hledisek: 

 1) Investice do nákupu a pořizování nových zařízení (popř. generálních oprav 

  nebo jiných zhodnocení stávajícího zařízení) a to včetně přihlédnutí  

  k dalšímu využití, či nevyužití stávajících prostředků. 

 2) Změna výše provozních nákladů VUAS po realizaci nového způsobu  

  ukládání VEP. 

ad 1/  Skutečná investiční náročnost realizace celého záměru vyplyne až   

 z projektového řešení, zde se pokusím (po konzultaci se specialistou   

 investiční výstavby VUAS) hrubě finančně vyčíslit jednotlivé položky (mil. Kč): 

- Čistící zařízení      3,0 

- Intenzifikace DPD zakládání (vč. S-vozu)   7,0 

- Prodloužení výsuvové hlavy     5,0 

- Mlžení a zkrápění              10,0 

- Rekonstrukce rampy a úprava plochy 10,0 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Celkem bez prodloužení rampy   35,0 mil. Kč 
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- Prodloužení rampy + PD, rozšíření plochy 10,0 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Celkem s prodloužením rampy   45,0 mil. Kč 

 

 Při uvažovaném množství zakládání VEP 1,5 mil. tun/rok a předpokladu 

návratnosti investice 10 let se jedná o měrný náklad cca 2,3 (popř. 3,0) Kč/tuna. 

 V rozvaze není finančně zohledněn fakt, že VUAS v současné době disponuje 

dostatečným počtem (i náhradních a k další obnově vozového parku použitelných) LH 

vozů, které v případě realizace nevyužije. Naopak mimo provozované Falls vozy vlastní 

těchto navíc pouze 11 ks. Tyto pronajímá za cca 0,7 mil. Kč/rok. V případě realizace bude 

nucena tyto vozy využít pro vlastní provoz, jako další soupravu. Přijde tak o současné 

tržby a navíc zřejmě bude muset (dle reálného stavu provozovaných vozů Falls) 

v budoucnu také investovat do jejich obnovy.  

 

ad 2/  Náklady na realizaci ukládání VEP lze rozdělit: 

- Náklady na přepravu – v současné době jsou to pro VUAS smluvní platby za 

realizaci kolejové přepravy hrazené společností CCS. 

- Náklady na založení – jsou součástí souhrnných nákladů na provozování 

kolejových zakladačů VUAS. 

Chceme-li finančně vyjádřit rozdíl mezi současnou a navrhovanou nákladovou 

náročností kolejové přepravy musíme vyjádřit rozdíl a bilancovat u dvou parametrů, 

kterých se tato skutečnost podstatně dotkne. Ostatní naklády, např. opravy kolejí, 

lokomotiv a vozů, režijní a správní náklady se podstatně nezmění).  

Jedná se tedy o: 

a) Mzdové náklady – využitím Wa souprav pro přepravu uhlí a VEP, nebude nutno 

vystavovat na každý 1 den v průměru celkem čtyři LH soupravy s elektrickými 

lokomotivami a dvě motorové lokomotivy zajišťujícími dnes přetahy mezi S7 a E1 

(netrolejovaný úsek). Naopak u Wa souprav, s motorovou lokomotivou, bude nutno 

dnes vystavované posílit o 1 soupravu. Při průměrném obsazení soupravy 4,3 

pracovníků (střídači) je to úspora celkem 22 pracovníků. Při průměrné výši ročních 
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mzdových a ostatních osobních nákladů na pracovníka 378,3 tis. Kč (zdrojem je 

informace z oddělení výrobního účetnictví CCS), by bylo možno vyčíslit úsporu na 

cca 8 mil. Kč ročně.  

 

b) Náklady na pohonné hmoty a el. energii (tabulka č. 4) - při finanční hodnocení 

zde budu vycházet z měrných spotřeb na tkm tak, jak jsou (pro dané traťové úseky) 

sledovány a vyhodnocovány v oddělení výrobního účetnictví CCS. 

 

Tabulka 4 - Náklady na pohonné hmoty a el. energii [4] 

Průměrná spotřeba motorové nafty na 1 tkm nákladu 0,0154 l/tkm 

Cena motorové nafty   29,670 Kč/l 

Průměrná spotřeba el. energie na 1 tkm nákladu 0,1630 kWh/tkm 

Cena el. energie   2,182 Kč/kWh 

                   Pozn.: uvedené ceny vycházejí z plánů společnosti VUAS na rok 2015. 

  

 Zakládání u kolejových zakladačů je každá tuna přepravována v průměru 13,2km 

(dle délky pohyblivé koleje, která se mění v intervalu od 1,5 do 4,5km) pouze elektrickou 

trakcí. Dále je mezi S7 a E1 8,56km netrolejovaného úseku, kde je souprava přepravována 

motorovou trakcí (informace pracovníků odboru řízení výroby VUAS).  

 

 Po změně bude veškerý objem přepravován motorovou trakcí, k uvedeným 8,56km 

přibude ještě úsek S7 – rampa v délce 2,44km. Tzn., že přibude ročně cca 1,9 x 2,44 = 

4,636 mil. tkm, tedy náklad na přepravu (motorovou naftu) narůstají o cca 2,1 mil. Kč/rok. 

 

Na druhé straně odpadne přeprava elektrickou trakcí v úseku cca 13,2km, tzn. 

celkovou úsporu z mínus 25 mil. tkm, tedy cca 8,9 mil. Kč/rok. Celkovou úsporu 

z přepravy VEP lze tedy stanovit na 11 mil. Kč/rok. 

  

Náklady na zakládání se sníží u kolejových zakladačů, a nově vzniknou na 

pracovišti „překladiště“. I Zde je vhodné pracovat s měrnými spotřebami. U zakladačů se 

jedná jen o variabilní složku nákladů, Prakticky pouze o elektrickou energii. Její měrná 
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spotřeba je dnes (údaje z útvaru hlavního energetika VUAS) průměrně 0,71 kWh na m
3
 

založených hmot u VEP EPC tedy cca 0,85 kWh na tunu. Nezaložením 1,9 mil. tun bude 

uspořeno cca 1,5 mil. Kč/rok. Navíc lze jeden zakladač odstavit zcela mimo provoz. 

 

U překladiště je nutno kalkulovat jak s elektrickou energií, tak i s ostatními 

provozními náklady, (dle výrobní účtárny VUAS). 

 

Ostatní náklady lze odvodit z výkazů pracoviště v době jeho provozování na 

„příkupech uhlí“ – s cca polovičními výkony (600 - 900 tis. tun/rok). Dle výrobní účtárny 

VUAS průměrně (mil. Kč/rok):  

 

- Materiál     1,5 

- Opravy a údržba    3,5 

- Zemní práce      1,0 

- Mzdy a OON         4,5     

- Ostatní      0,5 

-------------------------------------------------------------------------- 

                  + 11,0 mil. Kč/rok 

  

Elektrická energii z měrných spotřeb (kWh/tunu): 

 

- Rýpadlo        0,9 

- DPD překladiště      1,4 

- DPD zakládání      1,8 

-------------------------------------------------------------------------- 

                      + 4,1 kWh/ tunu 

 

  Stanovená měrná spotřeba celého procesu od nakládky u výsypové rampy po 

uložení na zakladači je 4,1 kWh na tunu, při ceně 2,182 Kč/kWh. Při celkovém ročním 

objemu hmot VEP 1,9 mil/tun jsou náklady cca + 17 mil. Kč/rok. 
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Možnost odstavení jednoho celého kolejového zakladače (dnes provozován 

s poloviční osádkou) vzniknou úspory (mil. Kč/rok) cca:  

 

- Materiál       2,0 

- Opravy a údržba      6,5 

- Zemní práce       2,5 

- Ostatní „různé“      0,5 

----------------------------------------------------------------------------------- 

               - 11,5 mil. Kč/rok 

 

Rekapitulace provozních úspor (mil. Kč/rok): 

 

- Mzdové náklady (-8) / PHM  

+ el. energie (-11)                   - 19,0 

- Zakladače el. energie               - 1,5 

- Zakladač odstavení                       - 11,5 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Celkem provozní úspory                      - 32,0 mil. Kč/rok 

 

Rekapitulace provozních nákladů (mil. Kč/rok): 

 

- Provoz rampy            + 11,0 

- Objem přepravených hmot - energie         + 17,0 

----------------------------------------------------------------------------------- 

           Celkem provozní náklady                     + 28,0 mil. Kč/rok 

 

 

Rekapitulací finanční náročnosti provozních nákladů a zhodnocením „hrubých“ 

základních vstupů takto řešeného ukládání VEP je zřejmé, že navrhovaná varianta je 

finančně vyhovující, s kladným výsledkem 4 mil. Kč/rok. 
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Závěr 

Diplomová práce předkládá variantní řešení náhradního způsobu ukládání 

vedlejších energetických produktů na Vršanské uhelné a.s. z elektrárny Počerady za 

optimálního využití stávajících technologií uhelné společnosti, kde jsem kladl důraz na 

reálně technické, ekonomické i ekologické parametry navrhovaného řešení.   

Celkově pak zhodnocuji současnou situaci spolu s dopravní infrastrukturou, která 

se změní po roce 2020 likvidací důlní dráhy a do té doby využívaná kolejová přeprava pro 

ukládání VEP, bude zrušena. Technické problémy jsou řešitelné za předpokladu prvotních 

investičních nákladů, které se pohybují v řádu desítek milionů Kč, nicméně provozní 

náklady jsou při takto navržené variantě v kladných hodnotách.  

Vršanská Uhelná a.s. patří mezi největší hnědouhelné povrchově dobývající doly 

v České republice. Disponuje zásobami hnědého uhlí s nejdelší životností v rámci 

stávajících územních limitů. V roce 2013 společnost uzavřela smlouvu o dodávkách uhlí 

do elektrárny Počerady s energetickou společností ČEZ až do vyuhlení celého lomu.  

Pro společnost Vršanská uhelná a.s. má tato smlouva zajištěnou dlouholetou 

perspektivu a tím vznikl smluvní závazek o odebírání a ukládání vedlejších ekonomicky 

nevyužitých energoproduktů.  
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