
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ 

TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA 
Hornicko-geologická fakulta 

Institut hornického inţenýrství a bezpečnosti 

 

 

 

 

 

 

NASAZENÍ PÁSOVÝCH DOPRAVNÍKŮ š. 1 800 mm TC-2 PŘI 

POSTUPU LOMU VRŠANY DO DP SLATINICE PO ROCE 2020 

 

 

 

bakalářská práce 

 

 

 

 

 

 

 

                       Autor:                                                Zdeněk Rybáček 

                       Vedoucí bakalářské práce:             doc. Ing. Milan Mikoláš Ph.D.  

 

          

 

Ostrava 2015 



 

 

 



                                           Prohlášení 

- Celou bakalářskou práci včetně příloh, jsem vypracoval samostatně a uvedl jsem 

všechny pouţité podklady a literaturu. 

 

- Byl jsem seznámen s tím, ţe na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 

121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – vyuţití díla v rámci občanských a 

náboţenských obřadů, v rámci školních představení a vyuţití díla školního a § 60 – 

školní dílo. 

 

- Beru na vědomí, ţe Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci uţít  

(§ 35odst. 3). 

 

- Souhlasím s tím, ţe jeden výtisk bakalářské práce bude uloţen v Ústřední knihovně 

VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uloţen u vedoucího 

bakalářské práce. Souhlasím s tím, ţe údaje o bakalářské práci, obsaţené v Záznamu o 

závěrečné práci, umístěném v příloze mé bakalářské práce, budou zveřejněny 

v informačním systému VŠB-TUO. 

 

- Souhlasím s tím, ţe bakalářská práce je licencována pod Creative Commons Attribution-

NonCommercial- ShareAlike 3.0 Unported licencí. Pro zobrazení kopie této licence, je 

moţno navštívit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ 

- Bylo sjednáno, ţe s VŠB-TUO, v případě zájmu o komerční vyuţití z její strany, 

uzavřu licenční smlouvu s oprávněním uţít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského 

zákona. 

 

- Bylo sjednáno, ţe uţít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

komerčnímu vyuţití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém 

případě ode mne poţadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO 

na vytvoření díla vynaloţeny (aţ do jejich skutečné výše). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Mostě dne: 28.4.2015                                                     Zdeněk Rybáček 

                                                                                                      



Anotace: 

Předloţená práce se zabývá charakteristikou zájmové oblasti Vršany. Přibliţuje 

historický vývoj lokalit Šverma, Vršany, Slatinice a geologický vývoj lomu Vršany. 

V postupu TC – 2 v lomu Vršany do DP Slatinice v létech 2020 - 2040 je popsána pouţitá 

technologie, historický vývoj těţby a jednotlivé postupy technologického celku.  

Báňsko – technické nasazení DPD š. 1800 popisuje technologické celky na jednotlivých 

skrývkových řezech do roku 2020 a po roce 2020. Práce shrnuje ekologická a ekonomická 

řešení nasazených poháněcích stanic, délku pásových dopravníků a jejich ekologický 

dopad na okolí. V závěru jsou vyčísleny náklady na provoz před i po roce 2020. 

Klíčová slova: důlní prostor, loţisko uhlí, těţená hmota, dobývací prostor, skrývkový řez,                            

                         dálková pásová doprava, rýpadla, zakladače    

 

 

 

Summary: 

The presented work deals with the characteristics of the area of interest Vršany. It 

introduces topics of historical development of the localities Šverma, Vršany and Slatinice 

and geological development of the quarry Vršany. The progress of the TC – 2 in the quarry 

Vršany to the mining area Slatinice between 2020 and 2040 describes the used technology, 

the historical development of mining and the individual advances of technological unit. 

Mining - technical deployment of the long distance belt conveyor width 1800 mm 

describes technological units at the individual overburden cuts till 2020 and after 2020. 

The work summarizes the ecological and economical solutions of the deployed driving 

stations, length of the belt conveyors and their environmental impact on the surrounding 

area. In conclusion, there are calculated the costs of operation before and after 2020.  

Keywords: mining area, coal deposit, mined material, mining area, overburden cut, long 

distance belt conveyor, excavators, stackers 
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Seznam použitích zkratek: 

ČKD   Českomoravská – Kolben – Daněk 

DP   Důlní prostor 

DPD   Dálková pásová doprava 

E 2,5   Označení lopatového rýpadla 

HČS   Hlavní čerpací stanice 

K84   Závodové označení kolesové rýpadla 

K92   Závodové označení kolesového rýpadla 

K1000   Označení kolesového rýpadla 

K300   Označení kolesového rýpadla 

KU300   Označení kolesového rýpadla 

K800   Označení kolesového rýpadla 

KU800   Označení kolesového rýpadla 

MUS a.s.  Mostecká uhelná společnost – akciová společnost 

MJ.kg
-1

   Výhřevnost uhlí 

PD   Pásový dopravník 

PVZ   Pásový vůz zakládací 

SRS2000  Označení kolesového rýpadla 

TC 2   Technologický celek 

U – SSK  Označení skládkového stroje  

VH   Výsuvová hlava 

VUAS   Vršanská uhelná – akciová společnost 

š. 1200   Šíře pásového dopravníku 

š. 1800   Šíře pásového dopravníku 

Z86   Závodové označení pásového zakladače 

Z88   Závodové označení pásového zakladače 

Z1650   Označení kolejového zakladače 

Z1200   Označení kolejového zakladače  

Z1800   Označení kolejového zakladače 

ZD2100   Označení kolejového zakladače 

ZP6600   Označení pásového zakladače 
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1     Úvod 

      Těţba a zpracování uhlí má stále strategický význam ve vyuţívání energetických 

zdrojů České republiky. Přes rostoucí podíl obnovitelných zdrojů a další vyuţívání jaderné 

energie, zůstává energie z uhlí základním pilířem státní energetické politiky. Kaţdá dosud 

zpracovaná energetická koncepce státu, počítá i v následujících desetiletí s těţbou  

a zpracováním uhlí a potvrzuje nezbytnost vyuţití těchto primárních energetických zdrojů, 

které tvoří cca 50% - 60% potřeb České republiky. Je jediným primárním zdrojem 

republiky, který lze vyuţít v teplárenském a elektrárenském průmyslu. Přes pokles těţeb, 

spojené s vyuhlováním loţisek je uhlí dosud nezbytným zdrojem pro svou spolehlivost  

a plynulost při zásobování energetických komplexů zajišťující energie pro veškerou 

průmyslovou činnost a potřeby obyvatelstva ČR [9]. 

                                         

Vývoj těžby hnědého uhlí v ČR

 

                                   Obrázek č. 1 – Vývoj těžby hnědého uhlí v ČR 
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       Jednou ze společností, jejíţ hlavní podnikatelskou strategií je zajišťování celého 

komplexu sluţeb spojené s výrobou a obchodem v oblasti dobývání vyhrazeného nerostu – 

hnědého uhlí, je společnost Vršanská uhelná a.s. 

      Vršanská uhelná a.s. provozuje hnědouhelný lom Vršany, který těţí loţisko uhlí 

v lokalitách Vršany, Šverma a v budoucnosti i v lokalitě Slatinice. Postup lomu není 

omezen linií tzv. územně ekologických limitů dle usnesení vlády č. 444/1991 z 31. 10. 

1991. Znamená to, ţe lom Vršany při dodrţení veškerých ekologických podmínek 

stanovených státem prostřednictvím Obvodního báňského úřadu v Mostě, lze provozovat 

dalších cca 40 let. Díky tomu patří lom Vršany mezi nejperspektivnější lomy těţící 

v Mostecké hnědouhelné pánvi [8]. 

      Perspektiva těţby přináší i nutnost modernizovat strojní park v lomu a vyuţívat ty 

nejmodernější technologie i v oblasti technologické dopravy. Právě technologická doprava 

v lomu při přepravě těţených hmot (uhlí a skrývky) má zásadní vliv na ekonomiku 

provozu. Na lomu Vršany se jiţ od vzniku lomu v 80. létech minulého století soustředila 

technologická doprava především za vyuţití dálkové pásové dopravy, která umoţňuje 

dosahovat ekonomicky nejlepších výsledků při vydobytí uhelného loţiska. Nasazení  

a vyuţití dálkové pásové dopravy na lomu při jeho vstupu do dobývacího prostoru 

Slatinice je proto jednou z nejdůleţitějších projekčních úkolů při plánování rozvoje lomu 

Vršany. V předkládané bakalářské práci jsem se proto zaměřil na moţnosti optimálního 

nasazení dálkové pásové dopravy na lomu Vršany, jak na straně dobývací, tak na straně 

zakládací. 
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2 Cíl bakalářské práce 

V předkládané bakalářské práci jsem se zaměřil na dálkovou pásovou dopravu  

š. 1800 mm lomu Vršany společnosti Vršanská uhelná a.s. Dálková pásová doprava  

š. 1800 mm je nasazena na 1. a 2. skrývkovém řezu jako součást technologického celku 

TC-2. Cílem mé práce jsou technické moţnosti optimálního nasazení dálkové pásové 

dopravy na lomu Vršany, jak na straně dobývací, tak na straně zakládací a úspora  

v nákladech předloţeného řešení. 
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3 Obecná charakteristika oblasti lomu Vršany 

       Území Mostecka ve 20. a nejméně ještě v první polovině 21. století bylo, je a bude 

spjato s hornictvím, tedy těţbou hnědého uhlí z podkrušnohorské, severočeské pánve.        

Z Mostecké hnědouhelné pánve, coţ je v současnosti pouţívaný geologický pojem, se stále 

produkuje zhruba 80% hnědého uhlí v České republice. V této oblasti probíhá těţba jiţ cca 

200 let. 

      Těţba uhlí, potřebná pro rozvoj celého bývalého Československa, měla vliv na rozvoji 

města a okolí v pozitivním i negativním směru. Vybudování nového, moderního, 

průmyslového města a rozvoj infrastruktury celého okresu, bylo vykoupeno za cenu 

likvidace několika obcí včetně historické části města Mostu. Postupně tak, jak je dnes 

prosazován nový, zdravý a ekologický způsob ţivota s důrazem na ţivotní prostředí byly  

a stále jsou investovány nemalé částky ze strany těţebních společností i státu na likvidaci 

starých ekologických zátěţí z let minulých. Ekonomicky i ekologicky byly právě likvidace 

povrchových lomů spojené především s rekultivací zasaţených území v okolí města Mostu, 

coţ byla a stále je velmi náročná závěrečná etapa při dobývání loţiska uhlí. V jiţní části, 

poblíţ obce Vtelno to byla rekultivace lomu Benedikt a Elizabeth, kde byla vytvořena 

vodní nádrţ, která v současné době je jednou z klidových zón města. Další rekultivací po 

bývalé povrchové lomové činnosti byla rekultivace lomu Vrbenský severně od města 

poblíţ obce Souš, kdy se povrchový lom zatopil, a byla vytvořena vodní rekreační nádrţ 

Matylda včetně sousedícího autodromu. Rozsáhlou rekultivací prošla výsypka Velebudice 

se současným hipodromem i průmyslovou zónou. Poslední velkou obnovou krajiny je 

rekultivace bývalého lomu Leţáky - Most formou zatopení zbytkové jámy a vytvoření tzv. 

jezera Most s přilehlou břehovou zónou navazující na jiţ zrekultivovanou Střimickou 

výsypku, Kopistkou výsypku a výsypky na úpatí vrchu Špičák u obce Rudolice. 

       A tak jedině jihozápadně od města Mostu mezi obcemi Čepirohy, bývalými obcemi 

Slatinice a Holešice a stávajícími obcemi Vrskmaň a Strupčice se nachází poslední činný 

lom v této oblasti – lom Vršany.   
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3.1 Charakteristika zájmové oblasti lomu Vršany 

       Lom Vršany, nacházející se v oblasti slatinicko – bylanské, je na západní straně 

propojen s bývalým Dolem Jan Šverma, ze severu se pak dotýká vyuhleného území 

povrchového lomu Šverma a také dnes jiţ vyuhlené lokality Saxonie, která byla součástí 

lomu Vrbenský. Z východu je omezen koncovými řezy bývalého lomu Slatinice, dnes jiţ 

zasypaného výsypkou Slatinice, která navazuje na výsypku Čepirohy, kde byla provedena 

rekultivace vnitřní výsypky formou příměstského parku a vinice.  Z jihu je lom vymezený 

výchozem uhelné sloje a v jihovýchodní část hygienickým pásmem o šířce 500 od obcí 

Malé Březno, Vysoké Březno a Strupčice. 

      Z celého zájmového území lomu Vršany zůstal původní terén pouze v úzkém pruhu ve 

směru jih – sever, kde jsou dnes vedeny podzemní a nadzemní sítě Hořanského, 

energetického koridoru. Území lomu Vršany je postupně rekultivováno tak, jak pokračují 

v kaţdoročním postupu vnitřní výsypky Šverma a Vršany a ukončuje se těţební činnost. 

Činná část lomu se postupně zmenšuje a zrekultivované plochy jsou navráceny svému 

původnímu účelu:  krajinářsko - zemědělskému vyuţití.  

      Jak jiţ bylo řečeno, na zájmovém území oblasti se vyskytovalo a stále se vyskytuje 

mocné loţisko hnědého uhlí, coţ mělo příčinu vzniku povrchových lomů, které tento 

důleţitý nerost s pověřením báňského úřadu těţily a těţí. Proto bylo státní správou 

(Obvodní báňský úřad) celé území rozděleno do jednotlivých dobývacích prostorů a tím 

bylo umoţněno loţisko prostřednictvím těţebních podniků vydobýt. Území tak zahrnuje 

bývalé dolové pole Hrabák, které se rozprostíralo v protáhlém lalokovitém výběţku 

mostecké hnědouhelné pánve na katastrech obcí Čepirohy a Most. Západní výběţek záběru 

dolu Hrabák I. zasahoval aţ na území dnešního Mostu do míst, kde dnes na zrekultivované 

ploše stojí bývalé mostecké krematorium a četná sportoviště. Severní část území zaujímá 

dnešní dobývací prostory Slatinice a následně Holešice, které navazují jiţně na bývalé 

dolové pole Hrabák a západně přechází do dalšího dobývacího prostoru Vršany. Jiţní část 

území, kde se jiţ uhelná sloj nevyskytuje, tvoří plošně i objemově mohutná, vnější výsypka 

Velebudice. Území slatinicko - bylanské oblasti, která se nachází v jihozápadní části 

bývalého okresu Most a k ní přilehlé části bývalých okresů Chomutov a Louny, sousedí 

z východní a severní strany s intravilánem města Mostu a následně se zalesněným vrchem 

Resslem. Ze severu je území omezeno komplexem úpravárenských objektů Úpravny uhlí 
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v Komořanech a Ervěnickým koridorem tj. koridorem inţenýrských sítí vybudovaných na 

výsypkovém valu ve vyuhlených prostorech povrchových lomů Jan Šverma  

a Československé armády a který, mimo jiné, dopravně spojuje dvě největší města regionu 

– Most a Chomutov. V západní a jihozápadní části území provozuje svou činnost 

povrchový uhelný lom Vršany. Jiţní oblast území tvoří plošně rozsáhlá, jiţ zrekultivovaná, 

vnější výsypka Velebudice. 

      Z hospodářského hlediska bylo dnes je prakticky celé území okolo lomu Vršany 

zemědělsky obhospodařováno, protoţe se zde vyskytují vysoce kvalitní sprašové hlíny v  

1. a 2. bonitní třídě. Jedná se především o řepařsko – obilnářskou oblast a oblast vykazuje 

nejvyšší výnosy plodin v celém mosteckém regiónu. Směrem k Ţatci se pěstuje chmel. 

      První zmínky o těţbě uhlí v tomto mikroregionu pocházejí z poloviny devatenáctého 

století. Jednalo se o tzv. „divoké selské dobývání“, které po sobě na počátku 20. století 

zanechalo spoustu drobných důlních děl, jako jsou mělké jámy, poklesové prohlubně  

a malé odvaly vytěţené zeminy. Roku 1906 na tomto území oznámila své plány firma 

Škodovy závody Plzeň a o třináct let později se v dolovém poli Hrabák otvírá důl a lom 

pod názvem Čepirohy.  

      Prvopočátky dnešního lomu Vršany se datují do roku 1919, kdy byl v Čepirozích 

v dolovém poli Hrabák otevřen důl a lom, tehdy pod jménem Čepirohy, který byl v roce 

1922 přejmenován na důl a lom Hrabák. Po druhé světové válce byl lom spolu s ostatními 

důlními provozy v republice znárodněn a byl převeden do majetku Severočeských 

hnědouhelných dolů n.p. v Mostě. 

      Důl Hrabák dobýval uhelnou sloj mocnosti 2 – 12 m v hloubkách 16 – 30 m. Ţivotnost 

dolu zastavily v roce 1928 průvaly vod a částečné zaplavení důlních děl.  V severním 

výběţku stávajícího katastrálního území Čepirohy byl ve stejné době jako důl Hrabák 

otevřen lom se jménem Hrabák I. Postupem času otvírky na dalších územích přibývaly  

a vznikly provozy s označením Hrabák II. aţ VII. Postupem těţby stoupla mocnost uhelné 

sloje z původních 8 m aţ na 30 m. 

      Z hlediska průmyslového vyuţití se dnes činnost soustřeďuje především v severní, 

severozápadní aţ severovýchodní části oblasti, kde jsou těţeny zásoby hnědého uhlí 

lomem Vršany. Na území se vyskytují i průmyslové zóny Bylany a Velebudice, jakoţ  

i povrchový závod Hrabák lomu Vršany, tvořený opravárenskými halami, odstavnými 

plochami pro mechanizaci, skládkami uhlí, správními budovami a technologickým 
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zařízením nakládky uhlí. Zařízení nakládky uhlí se skládá z pásových dopravníků a ze 

zásobníku uhlí, z kterého jsou nakládány vlakové soupravy. Vlakové soupravy přepravují 

uhlí po kolejové vlečce mezi lomem Vršany  a cca 8 km vzdálenou elektrárnou Počerady. 

Zájmovou oblastí VUAS prochází z jihu na sever i silnice II. třídy propojující průmyslové 

oblasti Komořany a Bylany, a která se napojuje na silnici I. třídy Most – Ţatec – Plzeň. 

Souběţně se silnicí Komořany – Bylany protíná území jiţ zmiňovaný Hořanský, 

energetický koridor inţenýrských sítí [10]. 

 

3.1.1 Historický vývoj lokality Šverma 

      Zájmové území lomu Vršany zahrnuje, jak stávající lom Vršany, tak i území – lokalitu 

bývalého Dolu Jan Šverma. 

      Historie vývoje povrchového lomu Šverma sahá do roku 1860. V této době těţební 

společnost Britania zakoupila na území Teplicka a Mostecka několik důlních výměr. Byly 

to lokality, které se nacházely mezi obcemi Ervěnice, Hořany a Holešice. Toto území 

dostalo jméno Robert. V roce 1886 byl uveden do provozu parní těţební stroj  o výkonu 45 

koňských sil vyrobený v Anglii.  Elektrifikace dolu byla zpuštěna v roce 1891 a do 

strojovny u jámy č. 2 byl zabudován další těţební stroj o výkonu 223 koňských sil. 

Výrobce byla česká firma ČKD. V roce 1898 byla vyhloubena výdušná jáma číslo 4 

nazvaná Eliška. V roce 1901 došlo k nákupu 5 ks elektrických lokomotiv o rozchodu 900 

mm. V roce 1919 se na dole Robert začalo s hlubinou těţbou, současně se začalo těţit  

i povrchovým způsobem. V oblasti mezi obcemi Ervěnice, Holešice a Hořany se začalo 

s těţbou zeminy. V těchto místech vybíhala třicetimetrová uhelná sloj tři aţ pět metrů pod 

povrchem. Vytěţená zemina se ukládala do propadlin po těţbě v blízkosti dolu Hedvika. 

Na tomto povrchovém dole bylo uvedeno do provozu první parní lopatové rýpadlo od 

firmy Menck a Hambrock o obsahu lţíce 2 m³ a dvě parní lokomotivy zn. Krupp o obsahu 

6,3 m³ s rozchodem 900 mm. Na počátku roku 1930 se rozdělila dobývací činnost na lom  

a skrývku.  

      Hlubinná těţba byla ukončena v roce 1942. Hlavní chodby se nadále vyuţívaly pro 

dopravu uhlí z lomu přes jámu číslo 1 a 2 na povrch a do třídírny. V roce 1942 začala 

výstavba Úpravny uhlí v Komořanech. Po válce došlo k přejmenování dolu Robert na Důl 

Jan Šverma. V lednu 1948 bylo uvedeno do provozu skrývkové kolejiště s rozchodem 
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1435 mm jako první kolejiště s tímto rozchodem, ostatní kolejiště měli rozchod 900 mm. 

V 50. létech 20. století došlo k velké modernizaci lomu, kdy postupně byly uvedeny do 

provozu nová kolesová rýpadla K 1000, K 300 a kolejové zakladače Z 1650 a Z 1800.     

Na celém lomu byla zprovozněna kolejová doprava s normálním rozchodem kolejiště  

1435 mm, coţ umoţnilo zavést moderní lokomotivy a vozy s větším obsahem. Těţba 

skrývky a uhlí prudce stoupla. 

      Důl Jan Šverma prošel další modernizací v 70. a 80. letech minulého století. Do 

provozu byla uvedena kolesová rýpadla K 800 a KU 300. Na výsypku byl nasazen 

zakladač ZD 2100. Poslední modernizací lomu bylo nasazení technologického celku TC-2, 

který tvořilo kolesové rýpadlo SRs 2000, dálková pásová doprava š. 1800 mm a pásový 

zakladač ZP 6600. Postupný útlum Dolu Jan Šverma začíná v druhé polovině 90. Let 

minulého století, kdy se propojily lomy Vršany a Šverma, a bylo rozhodnuto vedením 

tehdejší společnosti MUS a.s. vyuţít pro těţbu uhlí a skrývky těţební technologii z lomu 

Vršany. 

      V dalších letech docházelo k postupnému ukončování činnosti jednotlivých strojů   

a 30. 6. 1999 Důl Jan Šverma zanikl a veškerý majetek a lidé přešli do správy závodu 

Hrabák tehdejší Mostecké uhelné společnosti [10].                                                                

 

                                         Obrázek č. 2 – Situační mapa dolu Šverma 
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3.1.2 Historický vývoj lokality Vršany 

      Z historie se dozvídáme, ţe náhradou za douhlované lomy Bohumír Šmeral (dříve lom 

Slatinice) a Třískolupy měl být původně vybudován lom Bylany. Z rozhodnutí Federálního 

ministerstva paliv a energetiky z roku 1974 však byla otvírce tohoto lomu časově 

předřazena separátní otvírka vršanského pole. Energetická situace a poptávka po 

dodávkách energetického uhlí v sedmdesátých letech odstartovala projektovou variantu 

pokračování těţby v oblasti Slatinice – Vršany.  První báňsko - ekonomickou rozvahou 

bylo vyuţití těţby lomu Slatinice, který byl v západní části omezen energetickým  

a dopravním koridorem tzv. „Hořanským koridorem“. V druhé rozvaze se počítalo 

s otevřením nového lomu za tímto koridorem, ale přeloţka koridoru by byla ekonomicky 

velmi náročná a tak v roce 1974 se začalo s výstavbou nového lomu Vršany. Pro těţební 

účely lomu Vršany byl dobývací prostor Vršany vyčleněn z dobývacího prostoru Holešice 

Dolu Jan Šverma. Lom Vršany se od roku 1982 – 1983 stal hlavním dodavatelem 

energetického paliva pro elektrárnu Počerady. Projekčně byl lom plánován na těţbu aţ 8 

milionů tun uhlí ročně. 

      Výstavba lomu byla rozdělena do tří staveb: 

      1. stavba probíhala ve třech etapách a to v létech 1977 aţ 1983. V první etapě bylo 

hlavním cílem odvodnění v předpolí otvírky, výstavba montáţních míst a zavedení 

hlavních zdrojů elektrické energie. Druhá etapa měla za úkol přechod skrývky na bázi   

TC-2 s pásovou dopravou. Třetí etapa řešila rozvinutí skrývky, zahájení těţby uhlí  

a úpravy povrchového závodu Hrabák. 

      2. stavba probíhala v létech 1982 aţ 1985 a řešila ukončení vybavení lomu základní 

technologií, vybudování skládky uhlí a úpravu povrchového závodu Hrabák. 

      3. stavba řešila výhled investičních akcí v období let 1986 aţ 2000. 

      Navrţená technologie vybavení lomu byla dána moderní velkolomovou koncepcí 

nasazenou na většině velkolomů v severočeském hnědouhelném revíru. Dvě rýpadla      

KU 800 těţila v návaznosti na dálkovou pásovou dopravu šíře 1800 mm a zakladače       

ZP 6600 skrývku a také 1. (tzv. svrchní) uhelnou sloj. Hlavní uhelnou sloj těţila kolesová 

rýpadla KU 300 v návaznosti na pásovou dopravu šíře 1200 mm, které se osvědčily na 
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lomu Slatinice. Pásové dopravníky byly vedeny k tzv. rozdělovací stanici, vybavené 

poháněcími stanicemi a výsuvnými hlavami. Odtud byly dvě sekce PD 1800 mm vedeny 

k zakladačům ZP 6600 a dvě sekce PD 1200 mm, vybavené drtiči, ke skládce uhlí se 

skládkovým strojem. Následně pak bylo uhlí dopravováno do elektrárny Počerady po 

stávající kolejové vlečce Hrabák – Počerady. Pro uloţení skrývky byl vyuţit uvolněný 

prostor lomu Slatinice (Slatinická vnitřní výsypka) a také vnitřní výsypka lomu Vršany  

a lomu Jan Šverma.  

      Prvotní otvírkový zářez byl proveden v letech 1978 – 1980 a to lopatovým rypadlem   

E 2,5 ve spojení s normálně rozchodnou elektrickou trakcí š. 1435 mm. Skrývka byla 

zaloţena kolejovými zakladači na Velebudické výsypce. Zúrodnitelné zeminy – ornice  

a spraše byly odváţeny automobily na deponii u obce Vysoké Březno. Na prvním 

skrývkovém řezu, byl začátkem roku 1981 uveden do provozu technologický celek        

TC-2/1, sloţený z kolesového rýpadla KU 800, dálková pásová doprava šíře 1800 mm  

a pásového zakladače ZP 6600. Ve druhé polovině roku 1981 bylo nasazeno kolesové 

rýpadlo KU 300, které vytvářelo prvotní zářez druhého těţebního horizontu. V druhé 

polovině roku 1982 byl zprovozněn technologický celek TC-2/2 skládající se opět 

z kolesového rýpadla KU 800, dálkové pásové dopravy šíře 1800 mm a pásového 

zakladače ZP 6600. Současně s tímto celkem zahájilo těţbu uhelné sloje kolesové rýpadlo 

KU 300 na porubní pásové dopravníky šíře 1200 mm. Po zahájení sypání zakladačů        

ZP 6600 na výsypce Slatinice docházelo ke skluzům zakládaných etáţí, které vyvrcholily 

v květnu 1983 rozsáhlým skluzem celé výsypky. Provoz výsypky byl ochromen               

a jednotlivé sekce musely být demontovány. V průběhu října 1984 došlo k přesunu 

zakladače ZP 6600 do náhradního prostoru, kde vznikla vnější výsypka Malé Březno. 

V roce 1984 byl zprovozněn další technologický celek TC-1 vybavený kolesovým 

rýpadlem KU 300, pásovým vozem zakládacím PVZ 2500 a dálkovou pásovou dopravou  

š. 1200 mm, aby ještě v tomto roce bylo nasazeno do provozu poslední, třetí kolesové 

rýpadlo  KU 300, čímţ bylo dokončeno vybavení lomu těţebními mechanismy. Pro 

plynulou těţbu a řízení kvality byly vybudovány dvě vyrovnávací skládky uhlí o celkové 

kapacitě 200 tisíc tun uhlí. Dva skládkové stroje U - SSK zajišťují zakládání a dokonalou 

homogenizaci uhlí. Svým výkonem pokryjí výpadek jakéhokoliv těţebního stroje, takţe 

expedice uhlí z Vršan je plynulá. V roce 1994 byla uvedena do provozu vnitřní výsypka 

lomu Vršany, kam přetransportoval zakladač ZP 6600 z výsypky Malé Březno. 
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      Od roku 1995 dochází k praktickému propojování řezů lomu Vršany a lomu Jan 

Šverma. V roce 1999 bylo ukončeno zakládání na výsypce Slatinice a jako výsypný prostor 

pro druhý TC-2 lomu Vršany byla určena výsypka lomu Šverma, který jiţ procházel 

plánovaným útlumem těţeb. Propojením pásovými dopravníky š. 1800 mm mezi oběma 

lokalitami byl zahájen provoz na výsypce Jan Šverma, kam se ukládala část skrývkových 

hmot z lomu Vršany [7, 10]. 

      Při plném osazení řezů se z lomu Vršany vytěţilo a zaloţilo 14,0 – 20,0 mil m³ skrývky 

za rok. 

            

1982   1983 - 1993   1994 - 2004   2005 - 2010   2011 - 2014 

790   6 500 – 7 600   4 700 – 8 000         8 000 7 500 -  8 500 

               

                  Tabulka č. 1- Průměrná roční těžba uhlí lomu Vršany v tisících tunách 

  

3.1.3 Historický vývoj lokality Slatinice 

      V roce 1958 byly započaty práce na přípravě a otvírce nového lomu Slatinice. Otvírkou 

loţiska jsou vyjádřeny veškeré činnosti nutné pro co nejekonomičtější přístup k vlastnímu 

loţisku.  

      Lom Slatinice (v roce 1963 přejmenovaný na Důl Bohumír Šmeral) provozoval svou 

činnost jihozápadně od vrchu Ressl a západně od Čepiroţské výsypky v katastru obce 

Slatinice, která stejně jako později obec Hořany na východním okraji dobývacího prostoru 

musela ustoupit těţbě uhlí. Původní dobývací prostor Slatinice byl v důsledku zpoţdění 

výstavby lomu Vršany v roce 1978 rozšířen o dolové pole Hořany. Těţba skončila v roce 

1986. Důl byl od počáteční projektové fáze otvírán pro těţbu energetického uhlí  

k zásobování tepelné elektrárny v Mělníku. 

      Lom Slatinice byl otevřen metodou vnějšího zářezu. Tato metoda se upřednostňuje 

právě u horizontálních nebo mírně ukloněných loţisek s plánovanou pásovou dopravou 

těţeného materiálu. Oba předpoklady byly na lomu Slatinice splněny. V první fázi k těţbě 
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skrývky byly pouţity lopatová rýpadla E 2,5 s elektrickým pohonem o obsahu lopaty  

2,5 m
3
 a k dopravě úzkorozchodná parní trakce (š. 900 mm). Po dosaţení hloubky prvního 

skrývkového řezu se porubní fronta otočila o 90° a kolmo k zářezu bylo započato  

s odkrýváním samotného uhlí. V této etapě byla nasazována do těţby elektrická kolesová 

rýpadla K 300 a pro dopravu byla pouţita elektrifikovaná normálně rozchodná trakce  

(š. 1435 mm). Systém zářezu pokračoval v úpadu stále do větších hloubek aţ na patu 

loţiska. V poslední etapě, kdy uţ bylo uhelné loţisko dostatečně odkryto a rozfáráno, byla 

na těţbu uhlí postupně nasazena tři rýpadla K 300 ve spojení s dálkovou pásovou dopravou 

DPD šíře 1200 mm. V první etapě otvírky lomu byla na zakládací straně vyuţívána jiţ 

známá lopatová rýpadla E 2,5. Od druhé etapy, kdy se k dopravě pouţívala elektrifikovaná 

trakce š. 1435 mm, byly nasazeny kolejové zakladače Z 1200 o teoretickém výkonu  

1200 m
3
. s. z. h

-1
. Průměrně se z lomu Slatinice vytěţilo a zaloţilo 3,5 – 5,0 mil. m

3
 

skrývky za rok. Od roku 1971 začala být skrývka ukládána do vyuhlených prostor lomu 

jako vnitřní výsypka. Lom Slatinice byl vyuhlen a těţebně uzavřen v roce 1986 a jeho 

vnitřní prostory byly vyuţity jako zakládacího prostor pro nově otvíraný lom Vršany [10].                                        

1960 1961 - 1965 1966 - 1970 1971 - 1975 1976 - 1986 

200 2 900 4 700 6 000 3 500 

                       

                          Tabulka č. 2 - Průměrná roční těžba uhlí lomu Slatinice v tisících tunách 

 

3.2 Geologický vývoj zájmového území lomu Vršany 

      Geologicky se jedná o území s loţiskem hnědého uhlí, dosahujícího mocnosti aţ 35 

metrů, uloţené v hloubkách do 100 metrů. Občasným jevem zvlnění loţiska jsou výchozy 

uhelné sloje aţ na povrch. V nadloţí uhelné sloje jsou zastoupeny hlavně nadloţní jíly, 

písky a pískovce. V podloţí pak převáţně tufy a tufitické jíly, křídové slíny a krystalická 

břidlice. Neovulkanity se podílí na morfologii pánevního dna, ale neovulkanity se 

nacházejí i v okolí loţiska [2]. Východně a severovýchodně od loţiska jsou to výrazné 

znělcové elevace Ryzelského vrchu, Širokého vrchu a Hněvína, tvořící dominanty území, 

které jsou na rozhraní západního výběţku vulkanické oblasti Českého středohoří  
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a mostecké podkrušnohorské pánve. Znělcové vrchy tvoří východní část tektonicky 

predisponovaného jezersko-ryzelského hřbetu, který odděluje chomutovskou část pánve od 

části mostecké. Znělec v této oblasti tvoří většinou vytlačené kupy, které fosilně zvětraly. 

Větrání se projevilo zvláště ve svrchních partiích, kde dochází od kaolinického 

k montmorillonitickému typu zvětrávání. 

 

3.2.1 Svrchní vrstvy nadložního souvrství 

      V zájmovém území představují svrchní vrstvy nejmladší dochované vrstvy neogenu. 

Jsou charakterizovány jako typické sedimenty jezera, v jihozápadní části však mají 

charakter jezerně deltovité facie, tzn. jíly a jílovce s laminami světle šedých jemnozrnných 

písků [3].  

       O náhlém ukončení uhelné sedimentace svědčí jejich většinou ostré rozhraní ve stropu 

1. (svrchní) slojové lávky. Ve svrchní části (pod kvartérem) bývají svrchní písčitojílovité 

vrstvy kryogenně zvětralé a zbarvené hydroxidy ţeleza do ţluté, rezavě hnědé aţ rezavé 

barvy. V zájmovém území dosahují svrchní písčitojílovité vrstvy mocnosti 0 aţ 60 m. Jak 

v těchto vrstvách, tak i v meziloţí mezi jednotlivými slojemi se místy vyskytují pevné 

polohy tvořené karbonáty.  

      Sedimenty kvartéru jsou zastoupeny především eolitickými sedimenty, tj. sprašovými 

hlínami a sprašemi, které dosahují maximální mocnosti 9 m. Jedná se o terasové spraše       

a sprašové hlíny ţlutohnědé barvy. V severní části území je zastoupena holešická terasa, 

reprezentovaná písčitými štěrky místy aţ hrubozrnnými písky. Nejsvrchnější vrstvou je 

kulturní ornice o mocnosti cca 0,5 m [3].  

 

3.2.2 Vývoj uhelných slojí lomu Vršany 

      V období usazování hnědouhelných slojí v mostecké pánvi se nacházelo zájmové 

území na rozhraní dvou faciálně odlišných oblastí, uhlotvorných baţin s močály a  oblasti 

jezerně deltovité. Hranice mezi těmito oblastmi probíhá v severní části zájmového území 

západovýchodním směrem. V severovýchodní části zájmového území se hranice 

obloukovitě stáčí k jihovýchodu. V severní a severovýchodní části zájmového území 
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probíhalo prouhelňování v klidném limnitickém prostředí. Výsledkem příhodných poměrů 

je vznik kvalitní jednotné sloje. Litologicky je sloj reprezentována převáţně xyliticko-

detritickým a detriticko-xylitickým uhlím. 

      V uhelné sloji se vyskytují i polohy jílovce uhelnatého a jílovce s uhelnou příměsí. 

Vlastní kontakt jednotné uhelné sloje s podloţím a s nadloţím je pozvolný a tvoří jej 

jílovec s uhelnou příměsí aţ jílovec s prouhelněnými rostlinnými zbytky. V oblasti 

uhlotvorných baţin a močálů byly velmi příznivé podmínky pro vznik uhelné sloje 

v jednotném vývoji dosahující mocnosti cca 35 m. 

      Převáţná část hodnoceného území však náleţí do oblasti jezerně deltovitého vývoje 

uhelné sloje. Ţatecká delta zasahovala do zájmového území od jihozápadu. Rušivé faktory 

uhlotvorného procesu působící v deltě způsobily rozštěpení jednotné uhelné sloje do                 

3 aţ 4 uhelných slojí. 

      4. uhelná sloj reprezentuje nejstarší uhelnou sedimentaci na loţisku v DP Vršany,     

DP Holešice a DP Slatinice. Čtvrtá sloj má lokální charakter a nikde nevychází na povrch. 

Průměrná mocnost této sloje je cca 4 m a představuje nejméně kvalitní uhelné zásoby. 

      3. uhelná sloj na rozdíl od lokálního charakteru vývoje 4. sloje představuje progresivní 

rozvoj uhelné sedimentace. Báze sloje je většinou neostrá, dospodu s pozvolným 

přechodem přes jílovec uhelnatý a jílovec s uhelnou příměsí do spodních písčitých jílů 

nebo podloţních jílů, v severozápadní části nasedá přímo na sedimenty křídy, respektive na 

přeplavené sedimenty křídového původu. Strop sloje je naopak většinou ostře vymezen, 

nejvýše s polohou uhlí jílovitého aţ jílovce uhelnatého. Třetí uhelná sloj je vyvinuta v celé 

ploše území v průměrné mocnosti cca 6,5 m a je charakteristická svými stabilním vývojem 

a představuje nejvíce kvalitní uhelné zásoby.  

      2. uhelná sloj představuje na loţisku největší část zásob. V území je tato sloj výrazně 

oddělena od 3. sloje spodními meziloţními vrstvami tvořenými písčitojílovitými                

aţ jílovito-písčitými typy s častou variabilní příměsí zuhelnatělé rostlinné drtě, místy aţ 

uhelnatými jíly s uhelnými polohami. Báze sloje je neostrá a tvoří ji pozvolný přechod ze 

spodních meziloţních jílů a písků aţ k uhlí. Také vnitřní stavba této sloje je vertikálně  

i horizontálně značně proměnlivá. V přechodové části, která je vymezitelná ve směru 

severozápadním aţ severoseverozápadním, dochází ke sblíţení 2. a 3. sloje, přičemţ 

spodní meziloţní jíly a písky jsou redukovány na mocnost 0, 2 – 1, 0 m. Strop 2. uhelné 
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sloje je relativně ostře vymezen stykem s písčitojílovitými sedimenty svrchních 

meziloţních vrstev. Celková mocnost i kvalitativní parametry této uhelné sloje je značně 

proměnlivá, přičemţ bilanční mocnost dosahuje v průměru 13 m. 

      1. uhelná sloj je z hlediska vertikálního členění slojových vrstev nejvýše uloţenou 

uhelnou sedimentací na loţisku. Představuje nejčlenitější uhelný vývoj s největší 

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

z jílovců, písčitých jílovců, přes jílovce s uhelnou příměsí a jílovce uhelnaté. Svrchní část 

sloje je tvořena uhlím detritickým aţ xyliticko-detritickým, ve střední a severní části území 

aţ detriticko-xylitickým. Strop sloje je většinou reprezentován ostrým přechodem do 

svrchních jílovců a písčitých jílovců. Průměrná mocnost této sloje je cca 7 m. Významným 

strukturním znakem této sloje i meziloţních poloh jsou značné úklony [3]. 

 

3.2.3 Spodní vrstvy podložního souvrství 

      V období sedimentace podloţních vrstev se v českém masivu formovala nová říční síť, 

která se projevila změnou charakteru sedimentace. Zatímco v podloţních vrstvách 

sedimentovaly převáţně „místní“ materiály, spodní písčitojílovité vrstvy jsou jiţ 

charakteristické přínosem materiálu ze vzdálenějších snosových oblastí. Hlavní přítok      

do pánevní oblasti směřoval od jihu aţ jihozápadu, procházel napříč pánevním prostorem 

ve směru k Jirkovu, kde byl přes území dnešních Krušných hor odtok, pravděpodobně 

k severu aţ severozápadu. Značný přínos psamitického materiálu způsobil vyrovnání dna 

sedimentačního prostoru, zpomalení toku, jeho meandrování a větvení má jiţ charakter 

progradující delty. Psamitické sedimenty pronikaly do území od jihozápadu jazykovitými 

výběţky formujícího se deltovitého tělesa a jsou zastoupeny středně aţ jemně zrnitými 

písky popř. jílovci s uhelnou příměsí nebo s prouhelněnou rostlinnou drtí. Spodní 

písčitojílovité vrstvy se vyskytují pouze v jihozápadní části území, kde dosahují mocnosti 

cca 20 m, směrem k severovýchodu do nitra území jazykovitě vykliňují, přecházejí do 

jílovité aţ uhelnato-jílovité sedimentace. Postupným zaplavováním elevací a narůstáním 

tělesa delty k jihozápadu dochází k propojení s jezerem v centrální části pánve. 
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4 Postup TC-2 v lomu Vršany do DP Slatinice  

v létech 2020 – 2040 

4.1 Historie těžby nadložních zemin lomu Vršany  

s využitím TC-2 

      Historický vývoj těţby nadloţních zemin byl dán jiţ ve zpracovaném projektu otvírky 

lomu Vršany v 70. letech minulého století. Vzhledem k tomu, ţe otvírka lomu Vršany 

probíhala tzv. „na zelené louce“ mohla se vyuţít tehdejší nejvýkonnější těţební 

technologie. Učebnicový rozvoj lomu, který postupoval paralelně z jihu na sever, dal 

vzniknout dlouhé porubní frontě s konstantními výškami řezů. Vodorovné nebo mírně 

ukloněné vrstvy nadloţních zemin umoţnily nasazení 2 rýpadel KU 800 na dvou 

skrývkových řezech bez větších převýšení pojezdových rovin. Rýpadla těţila vţdy 

výškový a hloubkový řez na porubní pásové dopravníky š. 1800 mm. Takto provedená 

otvírka umoţnila dosaţení optimálních výkonů velkostrojů, a proto také obě rýpadla patřila 

k nejvýkonnějším strojům v celém hnědouhelném revíru. 

      Jako první rýpadlo bylo zprovozněno rýpadlo KU 800 závodového označení K84, které 

bylo 11 rýpadlo tohoto typu vyrobené pro těţbu nadloţí v podkrušnohorském těţebním 

revíru. K rýpadlu byla vystavěna dálková pásová doprava o šíři 1800 mm. Na porubní 

frontě byly 2 pásové dopravníky – PD 212 a PD 213 – kaţdý o délce 1150 m. Pevný 

pásový dopravník PD 211 v bočních svazích navazoval na tzv. výsuvovou hlavu VH 210, 

coţ je pásový dopravník na ocelové konstrukci.  Poháněcí stanice byla konstruována tak, 

aby kaţdá z nich mohla nezávisle najet nad výsypné místo jedné ze čtyř odtahových linek 

umístěných kolmo pod výsuvovými hlavami. Dva z těchto odtahů byly směrovány na 

výsypky k zakladačům a dva odtahy byly uhelné. Celý tento systém jednoduchou 

manipulací „výsuvové hlavy“ na příslušnou odtahovou linku zajišťoval selekci 

odklizových hmot od uhlí a jejich další směrování buď k zakladačům, nebo k nakládce 

uhlí. To vše si vyţádalo průběh první uhelné sloje, která se vyskytovala na obou 

skrývkových řezech lomu Vršany [7, 8]. 
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      Druhým rýpadlem, které bylo vyrobeno pro lom Vršany bylo rýpadlo KU 800 

závodového označení K92. Rýpadlo bylo zprovozněno v roce 1982 tedy rok po rýpadle 

K84. Rýpadlo bylo nasazeno na 2. skrývkový řez. Stejně jako na 1. skrývkovém řezu byla 

na 2. řezu vystavěna dálková pásová doprava š. 1800 mm. Na porubní frontě byly 2 pásové 

dopravníky – PD 221 a PD 222 – kaţdý o délce 1100 m. Pevný pásový dopravník PD 223 

v bočních svazích navazoval na tzv. výsuvovou hlavu VH 220. 

      Dálková pásová doprava š. 1800 mm byla od výsuvových hlav VH 210 a VH 220 

vystavěna do vnitřních prostorů výsypky Slatinice, která v prvních létech provozu lomu 

Vršany poslouţila jako výsypný prostor rozvíjejícího se lomu. Dvě souběţné linky dálkové 

pásové dopravy byly zrealizovány výstavbou pásových dopravníků – PD 231, PD 232,    

PD 233, PD 234, PD 235 a PD 236 pro první linku a PD 241, PD 242, PD 243, PD 244      

a PD 245 pro druhou linku. Kaţdá z linek byla dlouhá cca 4 700 m. Na konci linek,           

tj. z posledních dvou pásových dopravníků kaţdé z linek, byly zakládány etáţe – úpadní     

a dovrchní. Etáţe zakládaly nasazené pásové zakladače typu ZP 6600 závodových čísel 

Z88 a Z86 [8]. 

      Po vytvoření základní struktury lomu se v podstatě na dobývací straně v následujících 

létech nic nezměnilo. Postup lomu byl i nadále severním směrem. Jak se těţbou postupně 

prodluţovaly boční svahy, muselo se vsadit do linky DPD na kaţdém řezu ještě po jednom 

pevném pásovém dopravníku š. 1800 mm do bočních svahů.  

      Zásadnější proměnou prošla celá výsypková strana. Změny nastaly v roce 1983, kdy 

došlo k rozsáhlému skluzu slatinické výsypky. Zakládání dvěma zakladači v prostoru 

slatinické výsypky se jiţ nedalo provozovat. Na výsypce Slatinice zůstal v provozu 

zakladač Z88. Z pásových dopravníků PD 241, PD 242, PD 243, PD 244 a PD 245 byla 

vystavěna nová linka do prostoru obce Malé Březno. Zde byla do roku 1993 zakládána 

vnější výsypka Malé Březno. Od roku 1994 se jiţ uvolnil vnitřní prostor lomu a mohla být 

vystavěna nová linka (PD 241, PD 242, PD 243, PD 244) pro zakládání zemin do vnitřní 

výsypky Vršany zakladačem Z86. Zakládání na výsypce Slatinice bylo ukončeno v roce 

1999 a zakladač Z88 byl zlikvidován. Dalším výsypným prostorem pro lom Vršany se stala 

výsypka Šverma, kde zakladač ZP 6600 závodového čísla 93 zakládal zeminy aţ do roku 

2011. Šlo o zakladač bývalého Dolu Jan Šverma, kde byl nasazen na těţbu 1. skrývkového 

řezu technologický celek TC-2 (rýpadlo SRs 2000, DPD 1800 mm a ZP 6600). Po útlumu 



 Zdeněk Rybáček: Nasazení pásových dopravníků š. 1 800 mm TC-2 při postupu lomu 

   Vršany do DP Slatinice po roce 2020  

18 

2015 

Dolu J. Šverma byl zakladač vyuţit od roku 1999 pro ukládání skrývkových zemin z lomu 

Vršany [8].  

 

4.1.1 Rýpadlo KU 800 

      V strojní oblasti vybavení pokračujícího lomu Vršany je snaha zachovat stávající 

technologii s minimálními investičními náklady. Další ţivotnost technologie bude zajištěna 

formou generálních oprav a rekonstrukcí. Nasazení technologie odpovídá schválenému 

Plánu otvírky, přípravy a dobývání pro lom Vršany – Šverma. 

      Kolesová rýpadla typu KU 800 jsou dobývacím strojem technologických celků řady 

TC-2. KU 800 se pouţívá pro těţbu skrývky ve výškovém i hloubkovém řezu. Přední 

kolesový výloţník je dvoudílný (výsuvný) a na jeho přední části je umístěno bezkomorové 

koleso s 15 korečky. Přední část je zavěšená na lanech a zasouvá se pomocí lanového 

převodu. Nakládací výloţník slouţí jako mostový nosník, jehoţ jeden konec je zavěšen na 

střední stavbě rýpadla, druhý konec je podepřen pomocným housenicovým  podvozkem. 

Pohyb hlavní stavby stroje je zajištěn hydraulickým kráčivým podvozkem. Rýpadlo je 

vybaveno jednorotorovým drtičem skrývky – kruhadlem. Je ve spojení s pásovou dopravou 

š. 1800 mm a zakladačem ZP 6600 [6].       
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    Obrázek č. 3 - Kolesové rýpadlo KU 800          

 

 

Složení osádky kolesového rýpadla KU 800:  

Řidič velkostroje, klapkař, zámečník-hydraulikář, zámečník, elektrikář 1, elektrikář 

2, strojník, pasař. 
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Obsah korečku 800 l 

Počet korečků 15 

Průměr kolesa  12,5m 

Výkon motoru kolesa 1600 kW 

Počet výsypů 73 min
-1

 

Výkon při 1. rychlosti  4500 m
3.
hod

-1
 

Měrná rypná síla 1. rychlosti 9,807 MPa 

Maximální výškový dosah osy kolesa 30 m 

Maximální hloubkový dosah osy kolesa 15,0 m 

Maximální vodorovný dosah osy kolesa 50 m 

Délka výsuvu 16,5 m 

Dovolený sklon při práci 1 : 14,3 

Dovolený sklon při pojezdu 1 : 9,6 

Maximální vodorovný dosah nakládacího 

výložníku od osy otoče rýpadla 

105 m 

Napájecí napětí 35 kV 

Celkový instalovaný výkon 5000 kW 

Provozní hmotnost 4300 t 

Měrný tlak na pláň 0,113 MPa 

                  

                   Tabulka č. 3 – Technické parametry kolesového rýpadla KU800 

  

      Rýpadlo KU 800 bude těţit po celou dobu svého nasazení střídavě na dvou, smíšených 

řezech. Roční podíl uhlí se bude pohybovat od 0,5 do 2,0 mil. tun uhlí. Výkonnost rýpadla 

při těţbě uhlí klesá o 50 % z důvodu přechodu z DPD š. 1800 mm na DPD š. 1200 mm 

oproti těţbě skrývky. 

Rýpadlo KU 800/K92 nebo KU 800/K84    1. - 2. skrývkový řez. 

Předpokládaná výkonnost nasazené technologie TC-2 9 000 000 – 9 500 000 m³. 
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4.1.2 Zakladač ZP 6600 

Zakladač ZP 6600 je stroj určený k zakládání skrývkových materiálů, které jsou 

narýpány kolesovými nebo korečkovými rýpadly. Skrývkový materiál je k zakladači 

transportován dálkovou pásovou dopravou, ze které je přesypán do násypky spojovacího 

mostu zakladače prostřednictvím shazovacího vozu, který je nedílnou součástí pásové 

dopravy [6]. 

Základní parametry: 

 Výkon zakládání: 6600 m³/hod. 

 Délka výloţníku: 80 m 

 Výška zakládání: 26 m 

 Typ podvozku:  kráčivý 

 Hmotnost:  1725 tun 

                             

 

                                           Obrázek č. 4 – Pásový zakladač ZP 6600 

 

4.1.3 Dálková pásová doprava 1800 mm  

      Pásová doprava na lomech zaznamenala velký rozmach a značné rozšíření. Důvod 

tohoto rozšíření je v technických a technologických moţnostech. Velkou předností je: 

- velká přepravní rychlost těţeného materiálu 
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- vysoká produktivita a relativně nízká nákladovost 

- schopnost překonat stoupání 15° aţ 17° 

- vysoká dopravní výkonnost 

- kontinuální doprava těţeného materiálu, 

      Tato doprava má samozřejmě i své nevýhody. Některé z nich jsou: 

- na výkon mají vliv vlastnosti těţeného materiálu (kusovitost, lepivost, atd.) 

- s rostoucí vzdáleností klesá spolehlivost 

- vysoká pořizovací cena 

- malá přetíţitelnost zařízení ve spojení s výkonnými dobývacími stroji, 

      S rostoucí technickou úrovní PD, roste vyuţití řady specifických technologických 

moţností pasové dopravy na lomech [1].                                  

                             Rozdělení pásové dopravy podle konstrukce 

Dopravníky stabilní (pevné)  slouží k přepravě hmot na velké vzdálenosti 

 spojuje porubní a zakládací frontu 

 spojuje místa zpracování či odbyt 

užitkového materiálu 

 přemisťují se demontáží a opětovnou 

montáží 

 ukotvení mají na betonových 

prefabrikátech, pražcích a nebo betonových 

patkách 

 

Přemístitelné dopravníky (pohyblivé)  jsou to dopravníky umístěné na porubní 

frontě 

 jsou uloženy ve sklonu jaký má sklon 

pracovní plošina 

 jejich konstrukce umožňuje přemisťování ve 

směru postupu porubní fronty, je to kolmo 

k podélné ose dopravníku nebo vějířovitě 

 přemisťují se včetně přesunu poháněcí a 

vratné stanice 

 

                                          Tabulka č. 4 – Rozdělení pásové dopravy podle konstrukce 
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      Dálková pásová doprava (DPD) je komplexním transportním systémem pro podélné 

přemisťování vytěţených hmot, která se skládá z: 

 pásových dopravníků 

 technologického celku 

 doplňovacího zařízení 

 pomocné mechanizace 

 rozvodu elektrické energie, ovládání, automatizace, atd. 

  

      Hlavní části pásového dopravníku jsou: 

 kompletní poháněcí stanice s pohonnými jednotkami 

 náběhové díly 

 střední díly 

 kompletní vratné stanice 

 pryţový pás 

 elektroinstalace, 

 

 

              Jednotlivé části pásové dopravy 

Poháněcí stanice a náběhové díly 

K poháněcí stanici patří náběhové díly, které vyrovnávají 

výškový rozdíl mezi poháněcími stanicemi a středními 

díly. 

 

 

 

 

 válečkové stolice 

 poháněcí a napínací stanice 

 odtlačné bubny 

 pohonné jednotky 

 elektroinstalace 

 komunikační zařízení pro obsluhu 

 čistící a napínací zařízení 

 

Napínací zařízení 

Ovládání napínací síly je jedním z rozhodujících činitelů, 

který zajistí spolehlivý přenos sil. 

 udržuje správnou velikost napínací síly při 

změně třecí síly 

 udržuje správnou hodnotu předpětí, je to 

důležité při rozběhu, kdy se pás vlivem 

pružnosti prodlouží – došlo by k prokluzu 

na bubnech 

 ovlivňuje dostatečnou rezervu v délce 

napínací dráhy pro vyrovnání trvalých 

deformací gumového pásu 



 Zdeněk Rybáček: Nasazení pásových dopravníků š. 1 800 mm TC-2 při postupu lomu 

   Vršany do DP Slatinice po roce 2020  

24 

2015 

Střední část DPD 

Skládá se z jednotlivých středních dílů, které jsou 

umístěny mezi náběhovým dílem a vratnou stanicí. 

 jsou zde uloženy válečkové stolice s válečky 

 váleček je nedůležitější část dopravníku 

 váleček má malý odpor proti otáčení, 

dlouhou životnost, malou hmotnost, 

výrobně jednoduchý 

Vratná stanice  má vratný buben 

 uložení má na ližinách nebo na kolejových 

podvozcích 

 kotvení je pomocí řetězového kladkostroje 

ke kolejnici nebo poháněcí stanici 

předcházejícího dopravníku 

 na přesypu je vybavena násypkou 

Pryţový pás 

 

 představuje 10 až 30% investičních 

nákladů 

 musí mít velkou pevnost v tahu 

 musí mít odolnost proti oděru a protrhnutí 

 musí mít minimální poloměr ohybu 

 musí mít malou průtažnost (vysoký modul 

pružnosti) 

 musí mít velkou životnost z hlediska 

stárnutí gumy a únavy nosné konstrukce 

 musí mít odolnost vůči povětrnostním 

vlivům (mráz, vlhkost) 

                                       Tabulka č. 5 -  Jednotlivé části páskové dopravy 

 

 

 

      Dopravní pásy se skládají z nosné kostry, tvořené vloţkami, z krycí vrstvy           

a ochranného kraje. Krycí vrstvy jsou buď pryţové, nebo polyvinylchloridové. Nosná 

kostra je  zhotovena z: 

 textilní vloţky (bavlna) nebo z umělé hmoty (polyamid, popř. jejich 

kombinace) 

 ocelových lanek [1,6] 
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4.2 Postup technologického celku do roku 2020 

4.2.1   Postup technologického celku TC-2 v roce 2015 

      Od roku 2011 je v provozu na lomu Vršany pouze jedno kolesové rýpadlo KU 800. 

Důvodem je dosaţení takového předstihu skrývky před uhlím, ţe i nasazení pouze jednoho 

rýpadla na dvou skrývkových řezech zajistí předstih skrývkových řezů před řezy uhelnými 

i pro další rozvoj lomu.  

       Na těţbu skrývky je nasazeno rýpadlo KU 800/84 těţící střídavě 1. a 2. skrývkový řez. 

Těţba probíhá s postupným vytáčením pásového dopravníku PD 215 a paralelním 

postupem pásového dopravníku PD 214 na 1. skrývkovém řezu a paralelním postupem 

pásových dopravníků PD 224 a PD 223 na 2. skrývkovém řezu.  

      Zakládání probíhá jiţ jen na vnitřní výsypce Vršany, kdy jak dovrchní, tak úpadní etáţ 

je propojována s etáţemi výsypky Šverma a je tak vytvářena jediná vnitřní výsypka. 

Zakládání probíhá z porubních pásových dopravníků PD 234, PD 235 a PD 236 pomocí 

zakladače ZP 6600/86. Obě zakládané etáţe – úpadní a dovrchní plynule pokračují za 

postupujícím uhelným řezem a zasypávají vyuhlené dno lomu. Na ukončených plochách 

etáţí vnitřní výsypky se okamţitě provádí plánovaná rekultivace. 

Pro názornost uvádím schéma nasazení pásových dopravníků na lomu Vršany, jak 

pro těţbu skrývky (š. 1800 mm), tak pro těţbu uhlí a přepravu uhlí k nakládacímu 

zásobníku  (š. 1200 mm) v roce 2015 [7]. 
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                                             Obrázek č. 5 – Technologické schéma lokality Vršany 

 

4.2.2   Postup technologického celku TC-2 do roku 2020 

      V dalším časovém období nedochází k ţádné významné změně těţby. Nadále 

pokračuje těţba skrývky na dvou horizontech pomocí jednoho velkostroje – KU 800/84     

a dvou pásových odtahů š. 1800 mm na dvou skrývkových řezech. Se zkracováním 

porubní fronty dochází i k postupnému zvyšování předstihu skrývky před uhelnými řezy. 

Od roku 2016 se postupně porubní fronta začne vytáčet vějířovitým způsobem pro lepší 

dotěţení konečných bočních svahů [7,8].  
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4.3 Postup technologického celku do roku 2040 

4.3.1 Příprava území v oblasti DP Slatinice před postupem TC-2 

      V roce 2012 došlo k transportu kolesového rýpadla K 800 přes stávající Hořanský 

energetický koridor na hlavu poslední etáţe výsypky Slatinice. Do té doby byla vystavěna 

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

K 800/54. Do roku 2017 rýpadlo těţbou vytvoří stavební připravenost v cca 100 metrovém 

záběru na pláni 1. skrývkového řezu, na který budou v roce 2019 vystavěny nové 

produktovody Hořanského, energetického koridoru.  

      Před postupem rýpadla KU 800/84 bude prostor v létech 2020 - 2023, po likvidaci části 

tzv. Hořanského koridoru, přetěţen a vyčištěn od betonových základů pro následný 

bezproblémový postup velkostroje. Součástí těţby v tomto prostoru bude také skrývání 

zúrodnitelných zemin – ornice a sprašových zemin. Přetěţení se předpokládá pomocnou 

mechanizací – hydraulická lopatová rýpadla v návaznosti na automobilovou dopravu.  

 

4.3.2 Postup skrývkových řezů do roku 2032 

       Rýpadlo KU 800/84 plynule pokračuje ve vějířovitém postupu směrem ke stávajícímu 

Hořanskému, energetickému koridoru.  

      Po výstavbě části Hořanského, energetického koridoru v novém poloţení, začíná těţit 

rýpadlo v kombinaci paralelního a vějířovitého postupu obou skrývkových řezů prostor 

bývalého koridoru. Odkrývá uhelné zásoby v celé porubní délce ve směru jih - sever. 

Těţba skrývky probíhá stále na pásové dopravníky š. 1800 mm. Oba řezy budou těţeny 

stejně jako dosud, tj. výškovým a hloubkovým způsobem.  

      Do roku 2028 rýpadlo nadále dodrţuje stanovený způsob těţby. Kombinací paralelního 

a vějířovitého postupu obou skrývkových řezů zajišťuje patřičné mnoţství uvolněných 

uhelných zásob a začíná dotěţovat oba skrývkové řezy do konečných hranic v severní části 

DP Holešice. Znamená to, ţe rýpadlo začíná v tomto období těţit i zeminy výsypky 
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Slatinice. Rýpadlo jiţ plynule pokračuje v navrţeném projektu otvírky lomu Vršany při 

vstupu do oblasti bývalého Hořanského koridoru.  

      Od roku 2029 do roku 2032 rýpadlo KU 800 kombinací paralelního a vějířovitého 

postupu obou skrývkových řezů odkrývá uhelné zásoby v celé porubní délce ve směru     

jih - sever. Těţba skrývky a uhlí probíhá stále na pásové dopravníky š. 1800 mm ve 

východních svazích lomu přes výsuvovou hlavu VH 210.    

      Řezy jsou těţeny nadále výškovým a hloubkovým způsobem. V roce 2030 dojde 

k výměně rýpadla KU 800/84 za KU 800/92. Rýpadlo K84 bude vyřazeno natrvalo 

z provozu [7,8]. 

 

4.3.3 Postup skrývkových řezů do roku 2044 

      Rýpadlo KU 800/92 nadále bude dodrţovat stanovený způsob skrývání zemin rostlých 

i zemin z výsypky Slatinice. Kombinace paralelního a vějířovitého postupu obou 

skrývkových řezů zachovává jednak patřičné mnoţství uvolněných uhelných zásob po celé 

porubní frontě, jednak minimalizuje oblast nepodsypaných bočních konečných svahů, 

které jsou tvarovány v bývalé výsypce Slatinice. Těţba probíhá stále na pásové dopravníky 

š. 1800 mm a řezy jsou těţeny, stejně jako dosud, tj. výškovým a hloubkovým způsobem.  

      V roce 2043 bude ukončena těţba skrývky na skrývkových řezech lomu Vršany.  

Postup bude v závěrečných létech soustředěn pouze v jiţní části lomu na vytvarování 

konečných východních a jiţních svahů. Podle potřeby bude moţno přetěţit prostor skládky 

uhlí nebo toto přetěţení ponechat aţ na úplně poslední fázi vyuhlování lomu. Řezy se 

budou těţit jen výškovým způsobem [8]. 
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4.3.4 Rozvoj vnitřní výsypky lomu do roku 2044 

      Po roce 2020 zakladač ZP 6600/86 postupuje severním směrem a zakládá úpadně  

a dovrchně 1. a 2. výsypkovou etáţ. 

      Zakládání výklizů z meziloţí uhelných slojí a odklizů na styku se starými výsypkami 

v otočném bodě Šverma bude pokračovat, vzhledem k těţenému mnoţství, jen omezeně na 

odtah vystavěný v bočních svazích výsypky Vršany pomocí PVZ 2500/301. Cílem bude 

zasypávat staré jímky po postupně přesouvající se hlavní čerpací stanice (HČS).  

      V létech 2020 - 2023 jsou zeminy z prostoru bývalého koridoru těţeny a dopravovány 

automobily na výsypku v bývalém otočném bodě Šverma. Vytvářenou etáţí bude zasypáno 

území bývalých provozních úseků. Sprašové zeminy a ornice, která se vyuţijí následně pro 

rekultivaci, budou deponovány na samostatné skládce zúrodnitelných zemin.  

      V létech 2024 – 2031 nastává změna v nasazení zakladačů. Tato změna, důvody  

a praktické úspory jsou předmětem kapitol 4. a 5. bakalářské práce. 

      Po roce 2032 bude většina skrývkových zemin směrována standardní cestou přes 

výsuvovou hlavu na společnou výsypku Vršany. K dispozici budou oba zakladače           

ZP 6600/ 93 a ZP 6600/ 86, ale uţ na jediné zakládací etáţi výsypky. Zakládá se jiţ po celé 

délce porubní fronty ve směru jih – sever za 5. řezem úpadně a dovrchně z 1. výsypkové 

etáţe. V závěrečné fázi se porubní fronta bude vytáčet především vějířovitě za uhelnými 

řezy a postupně vytvářet svahy budoucí zbytkové jámy lomu. Od roku 2045, po ukončení 

provozu TC-2, budou zeminy zakládány pomocí PVZ 2500/301, který svým postupem 

vytvoří západní svahy a tím konečný tvar zbytkové jámy [7,8]. 
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5 Báňsko-technické řešení nasazení DPD š. 1800 

mm na skrývkových řezech lomu 

5.1 Nasazení DPD š. 1800 mm na 1. skrývkovém řezu do 

roku 2020 

Lom Vršany těţí nadloţní zeminy kolesovým rýpadlem KU 800 na dvou 

skrývkových řezech. Jiţ od prvopočátků lomu Vršany byly na obou řezech vystavěny linky 

dálkové pásové dopravy š. 1800 mm. 

Na 1. skrývkovém řezu byly postupně vystavěny a prodluţovány pevné pásové 

dopravníky v bočních, východních svazích – PD 211 a PD 212. Na ně navazovaly porubní, 

přesuvné pásové dopravníky – PD 214 a PD 215. 

Pro pevné, stabilní pásové dopravníky byl pouţit ocelokordový pas (pas s ocelovými 

lanky), pro přesuvné pásové dopravníky byl pouţit pryţotextilní pas (pas s textilní 

vloţkou). 

Dopravní linka na dobývací straně lomu je zakončena výsuvovou hlavou VH 210 – 

rozdělovací stanicí. Následně pokračuje jiţ výsypková dopravní linka š. 1800 mm – PD 

231, PD 232, PD 233 – pevné pásové dopravníky a PD 234, PD 235 a PD 236, coţ jsou 

porubní přesuvné dopravníky, z kterých postupně zakládá zeminu pásový zakladač ZP 

6600. Součástí všech třech dopravníků je shazovací vůz. 

V roce 2014 byl vsazen do linky nový dopravník – PD 213 z důvodu tvarování 

konečných, bočních svahů. Do roku 2020 se počet dopravníků měnit nebude, pouze 

dopravník PD 215 a PD 214 se budou postupně vytáčet do linie S – J a po roce 2020 bude 

vyřazen dopravník PD 213. Na výsypce bude vsazen do linky pásový dopravník PD 234  

a následně budou přečíslovány následující pásové dopravníky. Od roku 2017 bude vyřazen 

pásový dopravník PD 236, který bude vyuţit právě pro PD 234 [7]. 
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Přehledná situace nasazení pásových dopravníků na 1. skrývkovém řezu a na 

vnitřní výsypce Vršany v roce 2015 a v roce 2020 je patrná z následujících obrázků: 

                                              

                                        Obrázek č. 6 – PD na 1. skrývkovém řezu v roce 2015 

 

                                        Obrázek č. 7 - PD na 1. skrývkovém řezu v roce 2020 
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5.2 Nasazení DPD š. 1800 mm na 2. skrývkovém řezu do 

roku 2020 

      Na 2. skrývkovém řezu byly postupně vystavěny a prodluţovány pevné pásové 

dopravníky v bočních, východních svazích – PD 221 a PD 222. Na ně navazovaly porubní, 

přesuvné pásové dopravníky – PD 223, PD 224 a PD 225. Tak, jak byly propojovány 

skrývkové řezy lomu Vršany s řezy lomu Šverma, zkracovala se porubní fronta a v roce 

2014 mohl být vyřazen poslední pásový dopravník v lince – PD 225 a vyuţit jako PD 213 

na 1. skrývkovém řezu.  

Pro pevné, stabilní pásové dopravníky byl opět pouţit pryţový ocelokordový pas 

(pas s ocelovými lanky), pro přesuvné pásové dopravníky byl pouţit pryţotextilní pas (pas 

s textilní vloţkou). 

Pásové dopravníky 2. skrývkového řezu navazovaly na výsuvovou hlavou VH 220 – 

rozdělovací stanici. Z ekonomického důvodu byla v roce 2011 VH 220 dočasně vyřazena 

z provozu a linka je napojena na VH 210.  

Následně pokračuje jiţ výsypková linka š. 1800 mm totoţná pro oba skrývkové řezy 

tedy 1. i 2. skrývkový řez – PD 231, PD 232, PD 233 – pevné pásové dopravníky a PD 

234, PD 235 a PD 236, coţ jsou porubní přesuvné dopravníky, z kterých postupně zakládá 

zeminu pásový zakladač ZP 6600. Součástí všech třech přesuvných dopravníků je 

shazovací vůz. 

Do roku 2020 se počet dopravníků na dobývací straně lomu měnit nebude, pouze 

dopravník PD 225 a PD 224 se budou postupně vytáčet do linie S – J a kopírovat tvar  

1. skrývkového řezu a na něm vystavěnou linku DPD š. 1800 mm [7]. 
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Přehledná situace nasazení pásových dopravníků na 2. skrývkovém řezu a na 

vnitřní výsypce Vršany v roce 2015 a v roce 2020 je patrná z následujících obrázků:                           

 

                                      Obrázek č. 8 - PD na 2. skrývkovém řezu v roce 2015      

 

                                        Obrázek č. 9 - PD na 2. skrývkovém řezu v roce 2020 
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Návrh nasazení DPD š. 1800 mm na 1. skrývkovém řezu po roce 2020 

Postup porubní fronty na lomu Vršany se zásadně mění po roce 2020. Řezy jsou 

dotěţeny do konečných východních svahů a lom začne těţbu se vstupem do dobývacího 

prostoru Slatinice. Nadloţní zeminy dál těţí kolesové rýpadlo KU 800 na dvou 

skrývkových řezech. Na obou řezech jsou stále v provozu vystavěné linky dálkové pásové 

dopravy š. 1800 mm. 

Změna nastává v tom, ţe dosud z pevných dopravníků se stanou přesuvné 

dopravníky, na kterých bude probíhat těţba. Linie těţby se mění z dosud realizovaného 

směru Z – V na směr J – S. Důvodů je několik, ale ty nejdůleţitější jsou: 

a) Při dotěţování konečných řezů v prostoru DP Slatinice se budou těţit zeminy 

bývalé výsypky Slatinice. Znamená to, ţe jsou to zeminy velmi nestabilní a je 

potřeba ihned, nebo ve velmi krátké době tyto svahy přisypat vnitřní výsypkou 

tak, aby nedošlo k destrukci svahu a nebyly tím ohroţeny liniové stavby 

Hořanského energetického koridoru. 

b) Neméně důleţitý důvod je skladba uhlí lomu Vršany. Geologickým a těţebním 

průzkumem je prokázáno, ţe v jiţní části lomu, se vyskytuje horší, 

nízkovýhřevné uhlí, zatímco v severní části lomu uhlí o výhřevnosti aţ 15 

MJ.kg
-1

, coţ je aţ o 8 MJ.kg
-1

 vyšší výhřevnost neţ v jiţních, výchozových 

partiích. Moţnost mixáţe je tak daleko větší a zaručuje stálost kvality finálního 

produktu z Vršanské uhelné a.s. odběratelům. 

 

Na 1. skrývkovém řezu se v roce 2023 z pevných pásových dopravníků v bočních, 

východních svazích – PD 213 a PD 214 stávají porubní, přesuvné.  Při postupu lomu ve 

směru J – S je třeba vyhnout se DEPU I., tj. skládky uhlí, která je nezbytná pro mixování 

jednotlivých druhů uhlí. Pásový dopravník PD 211 je proto zkrácen a na něj kolmo 

vystavěn PD 212. Navazují porubní, přesuvné pásové dopravníky – PD 213, PD 214 a PD 

215. 

V létech 2024 – 2031 dochází k další významné změně. Dosud veškeré těţené hmoty 

– uhlí i skrývka – směřovaly přes výsuvovou hlavu VH 210 k nakládacímu zásobníku 

(uhlí) či na vnitřní výsypku (skrývka). V následujících létech bude moţné provozovat 
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novou výsypkovou linku š. 1800 mm směřujících po bočních svazích bývalého lomu 

Šverma přímo na vnitřní výsypku. Je to umoţněno tím, ţe v této době je jiţ vyuhlen 

prostor bývalého lomu Šverma a na 1. skrývkovém řezu se v severní části nevyskytuje  

1. uhelná sloj. Lze tak těţit a přímo zakládat zeminy do prostoru vnitřní výsypky. Pro tuto 

fázi budou vystavěny nové pásové dopravníky – PD 216, PD 217, PD 218 a PD 219.  

Přepravní vzdálenost se zkrátí trojnásobně. 

V jiţní části porubní fronty pokračuje rýpadlo KU 800 v těţbě stávajícím způsobem. 

Skrývka a uhelná sloj je přepravována přes výsuvovou hlavu VH 110 s těţbou na porubní 

pásové dopravníky PD 213, PD 214 a PD 215.  

Zakladač ZP 6600/86, nasazený na výsypce Vršany, zakládá 1. výsypkovou etáţ 

úpadně a dovrchně. Zakladač ZP 6600/93, nasazený na výsypce Šverma, zakládá  

1. výsypkovou etáţ v bývalém otočném bodě Šverma opět úpadně a dovrchně. Obě 

výsypky se postupně propojí a vytvoří jednu vnitřní výsypku. K dispozici budou oba 

zakladače ZP 6600/93 a ZP 6600/86, ale v provozu bude vţdy jeden z nich.  

V dalším období tj. v létech 2032 – 2043 se dostává porubní fronta do míst, kde se jiţ 

stabilně vyskytuje 1. uhelná sloj a veškeré hmoty budou přepravovány opět přes 

výsuvovou hlavu VH 210. V této době se postupně zkracuje porubní fronta a je moţné 

postupně vyřazovat z linky DPD š. 1800 mm pásový dopravník PD 215 a v závěru i 

pásový dopravník PD 214. Ukončení těţby na 1. skrývkovém řezu bude v roce 2042. 

Z výsuvové hlavy VH 210 pokračuje tok těţených zemin jiţ po výsypkové lince  

š. 1800 mm – PD 231, PD 232, PD 233, PD 234 a PD 235. Porubními přesuvnými 

dopravníky, z kterých postupně zakládá zeminu pásový zakladač ZP 6600, se stávají PD 

233, PD 234 a PD 235 [7,8].  
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Přehledná situace nasazení pásových dopravníků na 1. skrývkovém řezu a na 

vnitřní výsypce Vršany v roce 2023 a v roce 2038 je patrná z následujících obrázků: 

 

                               Obrázek č. 10 – PD na 1. skrývkovém řezu v roce 2028 

 

                                Obrázek č. 11 – PD na 1. skrývkovém řezu v roce 2038 
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5.3 Návrh nasazení DPD š. 1800 mm na 2. skrývkovém 

řezu po roce 2020 

Se změnou postupu lomu při jeho vstupu do DP Slatinice se mění nasazení pásových 

dopravníků i na 2. skrývkovém řezu. V roce 2023 z pevných pásových dopravníků 

v bočních, východních svazích – PD 223, PD 224 a PD 225 – se stávají dopravníky 

porubní.  Při postupu lomu ve směru J – S je třeba vyhnout se DEPU I., tj. skládky uhlí, 

která je nezbytná pro mixování jednotlivých druhů uhlí. Pásový dopravník PD 221 je proto 

zkrácen a na něj je vystavěn kolmo dopravník PD 222. V tomto roce se opět začíná 

vyuţívat a do linky DPD je vsazena výsuvová hlava VH 220. 

V dalším období postupuje 2. skrývkový řez plynule za 1. skrývkovým řezem. 

Postupně se prodluţuje pásový dopravník PD 222 a paralelníma přestavbami v kombinaci 

s vějířovitými přestavbami PD 223, PD 224 a PD 225 vytváří 2. skrývkový řez konečný 

východní svah lomu od severu k jihu. Se zkracující se porubní frontou a je moţné postupně 

vyřadit z linky DPD š. 1800 mm pásový dopravníky PD 225. Ukončení těţby na 2. 

skrývkovém řezu bude v roce 2043. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Zdeněk Rybáček: Nasazení pásových dopravníků š. 1 800 mm TC-2 při postupu lomu 

   Vršany do DP Slatinice po roce 2020  

38 

2015 

 

Obrázek č. 12 – PD na 2. skrývkovém řezu v roce 2028 

 

Obrázek č. 13 – PD na 2. skrývkovém řezu v roce 2038 
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6 Ekonomické a ekologické zhodnocení 

navržené varianty přepravy těžených hmot 

6.1 Nasazení poháněcích stanic a délky pásových 

dopravníků š. 1800 mm                

Délky PD 1800 v jednotlivých letech na 1. skrývkovém řezu [m] 

            Těţební 

technologie 

Označení 

PD 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2023 2028 2032 2038 

  PD 215 630 630 630 665 700 730 700 1080 730 - 

  PD 214 860 780 700 700 700 700 580 1290 400 700 

  PD 213 230 470 470 470 470 470 - 1050 960 880 

  PD 212 1185 1185 1185 1185 1185 1185 1185 230 450 650 

K84/ Z86 PD 211 1485 1485 1485 1485 1485 1485 1485 470 490 490 

  VH 210 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 

  PD 231 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 

  PD 232 795 795 795 795 795 795 795 795 795 795 

  PD 233     1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 

  PD 234 1675 1675 200 290 380 380 460 770 940 1040 

  PD 235 1125 1125 1675 1675 1675 1675 1200 1050 860 930 

  PD 236 860 700 1125 1050 1000 860 970 - 1050 - 

  PD 237             660 - - - 

  PD 216               1100     

  PD 217               650     

K84/ Z93 PD 218               1080     

  PD 219               660     

            
Celkem v m 9360 9360 9940 9990 10065 9955 9710 11900 8350 7160 

                    

                           Tabulka č. 6 – Délky PD 1800 v jednotlivých letech na 1. skrývkovém řezu [m] 
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Délky PD 1800 v jednotlivých letech na 2. skrývkovém řezu [m] 

            Těţební 

technologie 

Označení 

PD 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2023 2028 2032 2038 

  PD 225     - - -   - 600 - - 

  PD 224 1110 1050 990 915 915 850 800 740 1100 600 

  PD 223 1035 1035 1035 1035 1035 930 560 1370 1300 1100 

  PD 222 1450 1550 1550 1550 1550 1550 1550 80 300 430 

K84/ Z86 PD 221 920 920 920 920 920 920 920 440 440 440 

  VH 220     - - - - 310 310 310 310 

  PD 231 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 

  PD 232 795 795 795 795 795 795 795 795 795 795 

  PD 233     1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 

  PD 234 1675 1675 200 290 380 380 460 770 940 1040 

  PD 235 1125 1125 1675 1675 1675 1675 1200 1050 860 930 

  PD 236 860 700 1125 1050 1000 860 970 - 1050 - 

  PD 237     450 200 - - 660 - - - 

            
Celkem v m 9320 9200 10250 9940 9780 9470 9735 7665 8605 7155 

 

                            Tabulka č. 7 - Délky PD 1800 v jednotlivých letech na 2. skrývkovém řezu [m] 
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6.2 Vyčíslení nákladů na provoz DPD š. 1800 mm do roku 

2020 a po roce 2020 a ekologické zhodnocení 

Provoz dálkové pásové dopravy do roku 2020 se nemění.  

Rýpadlo KU 800 těţí plynule 1. skrývkový řez, následuje transport na 2. skrývkový 

řez a po jeho dotěţení se tento postup opakuje. Tak jak se postupně zkracuje porubní 

fronta, zkracují se délky obou skrývkových řezů, přičemţ 1. skrývkový řez je cca o 500 m 

kratší neţ 2. skrývkový řez. Znamená to, ţe cca 2/3 hmot vytěţených v daném roce je 

těţeno z 2. skrývkového řezu a 1/3 vytěţených hmot z 1. skrývkového řezu. Toto rozdělení 

je důleţité pro vyčíslení nákladů na linky DPD 1. nebo 2. skrývkového řezu dobývací 

strany. Linka DPD na zakládací straně je totoţná pro oba těţené skrývkové řezy. 

V následující tabulce jsou vyčísleny náklady pro jednotlivé, stěţejní části 

technologického celku TC-2 tedy rýpadlo – dálková pásová doprava – zakladač. Náklady 

vycházejí ze skutečných nákladů společnosti z roku 2014. Provozní náklady jsou očištěny 

o investiční náklady na jednotlivé stroje a zařízení (např. generální opravy, rekonstrukce, 

elektroinstalace apod.).  

Z postupu lomu Vršany je zřejmé, ţe mnoţství těţených hmot na jednotlivých řezech 

a celkové vytěţené mnoţství, se v létech 2015 – 2020 nemění. Zůstávají i provozní 

náklady kdyţ se nezapočítává kaţdoroční inflační index. 
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Náklady na provoz TC-2 v létech 2015 - 2020 

Položka 

Měrná 

jednotka 

Náklad na 

provoz 

rýpadla 

Náklad na 

provoz 

DPD - 

dobývání 

Náklad na 

provoz 

DPD - 

zakládání 

Náklad na 

provoz 

zakladače 

Vytěžené a 

založené hmoty  

za rok 

m3 

9 500 000 

Náklady za 

vytěžení a uložení 

hmot za rok 

tis. Kč 120 000 130 000 120 000 23 000 

Roční náklady za 

vytěžení a uložení 

hmot  

tis. Kč 393 000 

Měrný náklad za 

vytěžení a uložení 

hmot 

Kč/m3 
12,60 13,60 12,60 2,40 

Celkový měrný 

náklad na provoz 

DPD 

Kč/m3 

 

 26,20 

 

 

Celkový měrný 

náklad za vytěžení 

a uložení hmot 

Kč/m3 

 

41,20 

 

Tabulka č. 8 - Náklady na provoz TC-2 v létech 2015 – 2020 

 

Změna nastává po roce 2020. Mění se nasazení pásových dopravníků a prodluţuje se 

délka dopravníků tak, jak se lom dostává do konečných severních hranic. Od roku 2032 se 

začíná délka dopravní linky opět zkracovat a to aţ do konce provozu TC-2 tj. do roku 

2043. 

Zásadní změna se uskuteční v létech 2024 aţ 2031. Na základě postupu lomu Vršany 

(detailně popsán v kapitole 4.3) nastává změna i ve vyčíslení provozních nákladů.  

Na 1. skrývkovém řezu budou v provozu 2 linky dálkové pásové dopravy š. 1800 

mm. První linka směřuje severní cestou na výsypku Šverma a druhá linka směřuje jiţní 

cestou na výsypku Vršany.  
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V následující tabulce jsou vyčísleny provozní náklady na těžbu 1. skrývkového řezu 

pro roky 2024 – 2031 

Položka 

Měrná 

jednotka 

Náklady na provoz 

DPD – severní cesta 

Náklady na provoz  

DPD – jižní cesta 

Vytěžené a založené 

hmoty za rok na 1. řezu 

m3 

3 000 000 1 500 000 

Počet nasazených 

pásových dopravníků 

ks 4 12 

Předpokládané náklady 

za přepravu hmot na  

1. řezu pouze jižní cestou 

tis. Kč 

 

115 000 

 

Náklady za přepravu 

hmot na 1. řezu jižní a 

severní cestou 

tis. Kč 26 000 38 000 

Celková náklady za 

přepravu hmot  

tis. Kč  64 000 

Celková úspora nákladů 

za rok 

tis. Kč 51 000 

 

                Tabulka č. 9 – Vyčíslení provozních nákladů na těžbu 1. skrývkovém řezu pro roky 2024 – 2031 

 

Navrţená varianta předpokládá nasazení 4 pásových dopravníků š. 1800 včetně 

poháněcích stanic. Poháněcí stanice jsou inventárně v majetku Vršanské uhelné a.s. Před 

nasazením dopravníků do provozu však bude třeba provést na poháněcích a vratných 

stanicích generální opravu. Bude třeba modernizovat jak strojní komponenty (převodovky, 

motory, rošty), tak veškerou elektroinstalaci. Dle odhadu pracovníků VUAS se budou 

náklady na jednu stanici pohybovat okolo 20 000 000,- Kč. Dále bude nutné investovat 

částečné i do pryţového pásu. Dle odhadu budou náklady na jeden dopravník 4 500 000,- 

Kč.  

Předpoklad nákladů na výstavbu jednoho dopravníku tak bude činit 24 500 000,- Kč. 

Celkové náklady se předpokládají ve výši 98 000 000,- Kč. 
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V létech 2024 – 2031, tj. za 8 let dojde k úspoře provozních nákladů ve výši 408 mil. 

Kč. Náklady na investici do pásových dopravníků budou činit 98 mil. Kč.  

Celkové úspory Vršanské uhelné a.s. během 8 let provozu liny DPD š. 1800 mm 

budou ve výši 310 mil. Kč.  

Z ekologického hlediska dojde díky přesunům a zkracování délek pásových 

dopravníků ke sníţení hlučnosti a prašnosti. 
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7 Závěr 

Těţba skrývkových zemin je nedílnou součástí hornické činnosti při povrchové těţbě 

uhelných slojí v severočeské hnědouhelné pánvi. Na lomu Vršany je od roku 2011 na těţbu 

skrývky nasazeno pouze jedno kolesové rýpadlo KU 800. Důvodem je dosaţení takového 

předstihu skrývky před uhlím, ţe i nasazení pouze jednoho rýpadla na dvou skrývkových 

řezech zajistí předstih skrývkových řezů před řezy uhelnými i pro další rozvoj lomu. 

Rýpadlo je součástí technologického celku TC-2. Dalšími komponenty technologického 

celku je dálková pásová doprava skládající se z jednotlivých pásových dopravníků š. 1800 

mm a zakládací stroj – pásový zakladač ZP 6600. Z báňských postupů je patrné, ţe 

nasazení jednotlivých sekcí dálkové pásové dopravy se do roku 2020 nemění. 

Změna nastává po roce 2020. Mění se délka pásové dopravy. Nejprve se prodluţuje 

tak, jak se lom posouvá do konečných severních hranic. Od roku 2032 se začíná délka 

DPD opět zkracovat a to aţ do roku 2043, kdy končí provoz TC-2. Protoţe největší 

nákladové zatíţení TC-2 tvoří právě dálková pásová doprava, je snahou při projektování 

postupů jak na straně dobývací, tak na straně zakládací najít způsob co nejefektivnějšího 

nasazení DPD.  

V létech 2024 aţ 2031 dochází k zásadní změně. V těchto létech nastává skutečnost, 

ţe v severní části 1. skrývkového řezu se nevyskytuje uhelná sloj a je moţnost těţit  

a zakládat skrývkové zeminy krátkou, tzv. severní cestou přímo na vnitřní výsypku. Těţba 

smíšeného řezu v jiţní části, stejně jako celý 2. skrývkový řez je realizován po tzv. jiţní 

cestě tedy k rozdělovacím stanicím – VH 210 a VH 220 a následně po pásových 

dopravnících na vnitřní výsypku, případně uhlí na uhelné odtahy k nakládacímu zásobníku. 

Náklady na provoz a délky jednotlivých dopravníků jsou popsány v kapitolách 6.1 a 6.2 

mé bakalářské práce. Nasazením pouze 4 pásových dopravníků po severní dopravní cestě 

oproti 12 nasazenými dopravníky po jiţní dopravní cestě potvrzuje ekonomickou 

výhodnost provozu na 1. skrývkovém řezu v daném období. 

Ve své práci jsem se snaţil ukázat, ţe v navrţené variantě těţby a dopravy zemin z  

1. skrývkového řezu lze dosáhnout mnohamiliónové úspory i přes vyšší vstupní náklady na 

zprovoznění tzv. severní cesty. Výhodnost varianty a mnohonásobně niţší provozní 

náklady v létech 2024 aţ 2031 tyto náklady prokazatelně eliminují. 
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