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Summary 

 

Due to the increasing on the brown coal mining a the consequent increasing needs for 

excavation of overburden materials, the Mines of Bilina had to decide flexibly about the 

possibility of a new excavator KK1300.1-CZ/ KK 111 on the first overburden cut. These 

reasons did not come up from the technically-economic point of view, but because of the 

law, which means the change of the territorial limits borders. 
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Anotace 

 

Vzhledem k vzr stajícím nárok m na t žbu hn dého uhlí, a z toho vyplývající zvyšující se 

potřeby na odt žení skrývkových hmot, musely Doly Bílina operativn  rozhodnout             

o možnosti nasazení nového velkostroje KK 1300 na 1. skrývkovém řezu. Tyto d vody 

nevyplývaly z hlediska technicko – ekonomického, ale z d vod  legislativních, tj. zm na 

hranic územních limit .  
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Úvod 
 

            Zájmová oblast Dol  Bílina se nachází v prostoru mezi Bílinou, Ledvicemi, 

Duchcovem, Lomem, Mariánskými Radčicemi a Braňany. Krajina na Bílinsku je dnes 

následkem t žby uhlí a znečišt ním pr myslovými podniky jedním z nejvíce postižených 

území naší republiky. Uhlí se zde doluje již od 15. století, ve v tším m řítku od století 

devatenáctého. Zprvu se zde t žilo pouze hlubinn  s menšími dopady na krajinu Ěodvaly, 

pinky, místní zamokření terénuě. Následný přechod na t žbu povrchovým zp sobem 

zejména velkolomovým s kontinuáln  pracujícími technologickými celky na uhlí ĚTC1ě      

a na skrývce ĚTC 2, TC 3ě přinesl výraznou devastaci území. Ta vyplývá z velkého 

přesunu nadložních hmot, který však ve svém konečném výsledku m že přinést při 

tvarování krajiny s následnou její rekultivací a revitalizací vyšší ekologickou i užitnou 

hodnotu oproti území p vodnímu před zahájením pr myslové revoluce. 

 

 

Cíl diplomové práce: 
 

Hlavním cílem mé diplomové práce je detailní vyhodnocení nasazení KK 1300.1-CZ/        

K 111 na 1. skrývkovém řezu lomu Bílina , vyvolané zm nou územních limit . 

 

Ve své práci jsem si určil tyto dílčí cíle: 

1) Všeobecný popis lomu Bílina  a problematika územních limit  

2) Popis technických parametr  nového velkostroje KK 1300.1-CZ/K 111 

3) Výkonová zkouška KK 1300.1-CZ/K 111 

4) Ekonomické zhodnocení KK 1300/K 111 na 1. skrývkovém řezu 
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1 Současný stav geologicko-tektonických podmínek a prací na  

      skrývkových řezech v severní části Dolu Bílina 

 

           Území, ve kterém je situován lom Bílina se svojí vnitřní výsypkou a vn jšími 

výsypkami Radovesice a Pokrok, bylo před započetím t žby v podstat  rovinaté, 

rozprostírající se mezi výb žky Českého středohoří a Krušných hor.  

Z hlediska budoucí tvorby krajiny a přírody má lom příhodné umíst ní s tím, že při 

citlivém provedení sanačních a rekultivačních prací m že dosáhnout vysokých ekologicko 

krajinářských i ekonomicko sociálních hodnot.  

V jižní části lze území přirozeným zp sobem napojit na vrchy Kaňkov, Mnichovec             

a Červený vrch. V jeho nedalekém sousedství je rekultivovaná Střimická výsypka, k níž se 

přimyká budoucí jezero zbytkové jámy lomu Ležáky. V západní části bude rekultivovaný 

lom částečn  navazovat na výsypku R žodol.[6] 

 

Území v této oblasti se vyznačuje n kolika zásadními specifiky, mezi n ž patří např.: 

 výrazné vymezení pánevní struktury mezi geomorfologickou kulisou 

krystalinika Krušných hor a okrajovými výb žky neovulkanit  Českého 

středohoří, 

 maximální strmost okrajových geologických struktur n kterých výchozových 

oblastí sloje a značné hloubky jejího uložení, 

 významný podíl ploch přerubaných dřív jší hlubinnou t žbou, 

 maximální kumulace historických lomových provoz  a opušt ných malolom  

provozovaných především v období let 1900 až 1970, 

 realizace hlubinné a povrchové t žby hn dého uhlí v území ochranných pásem 

zdroj  přírodních léčivých a minerálních vod.  
 
 
 

1.1 Geologické pom ry 
 

              Zájmové území Dol  Bílina se nachází v dílčí mostecké části Severočeské      

podkrušnohorské pánve.Podloží pánevních sediment  tvoří para a ortoruly krušnohorského 

krystalinika, částečn  i paleozoický křemenný porfyr zasahující do severní části zájmového 
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území. Horniny krystalinika v prostoru uhelného ložiska nevycházejí na povrch a při 

dalším postupu lomu Bílina nebudou zastiženy. 

Na skalním podloží jsou uloženy slínovce a vápence svrchní křídy, které vycházejí na 

povrch jižn  a východn  od zájmové oblasti v okolí m st Bílina a Duchcov. Slínovce se 

dostávají do blízkého podloží sloje na jižním okraji pánve, kde jsou podložní sedimenty 

redukovány na minimum. Ve východní části zájmového území zasahuje do podloží 

svrchnokřídových a terciérních sediment  teplický ryolit, který je spolu s bazálním 

pískovcovým vývojem křídových sediment  významným hydrogeologickým vodním 

kolektorem. Tato t lesa, která jsou zdrojem teplických termálních vod, je nutné chránit 

před vlivy lomové t žby. 

Na křídových sedimentech jsou uloženy vulkanity, zastoupené především tufy, tufity, 

čediči, tefrity, bazanity. Jejich pr m rná mocnost je 30 - 50 m, maximální tém ř 100 m, 

sm rem k severozápadu jejich mocnost klesá. Převážná část t chto vulkanit  je jílovit  

rozložená.[12] 

Souvrství podložních jíl  a písk  je tvořeno zejména tufitickými jíly a jílovci, místy písky 

a pískovci, ojedin le uheln  jílovitými slojky. 

Souvrství hn douhelných slojí představuje dvojí vývoj: jezerní a deltovitý. Jezerní vývoj je 

charakterizován uhelnou slojí v třílávkové podob  bez významných proplástk  jako 

jednotná sloj o velmi dobré kvalit . Její mocnost dosahuje 20 - 35 m a převážn  je 

hlubinn  přerubána. Tento vývoj je charakteristický především pro severní okraj 

zájmového území.  

Deltovitý vývoj představuje podstatn  složit jší stavbu slojového souvrství a je vyvinut       

s výjimkou severní části prakticky na celém ložisku. Jeho zásadní rozdíl spočívá v tom, že 

uhelné sedimenty netvoří v tšinou nejmocn jší sled vrstevného komplexu. Převládají jíly, 

písky a přechodné typy klastických sediment . V oblasti normálního vývoje je vyvinuta 

jedna uhelná sloj, písčité sedimenty se nacházejí ve vyšším nadloží této uhelné sloje. Při 

anomálním vývoji se sedimenty vyskytují v r zných úrovních vrstevního sledu a n kde 

dokonce chyb jí. Tento vývoj charakterizuje rovn ž št pení, překrývání a jalov ní slojí.  

Jak již bylo uvedeno, je uhelná sloj v podoblasti normálního vývoje mocná 20 - 35 metr . 

Bezprostřední nadloží tvoří 20 - 80 mocný jílovitý horizont. Nad ním se nachází deltovitý 

písčitý vývoj o mocnosti více než 100 m, který je tvořen jemn   i hrub  zrnitými písky        

s vložkami pískovc , písčitými jíly, pelokarbonáty  a prachovci. Tento meziložní horizont 
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je významným hydrogeologickým prvkem. Jeho mocnost klesá jižním sm rem k výchozu   

a severním sm rem k anomálnímu vývoji. Za severním okrajem anomálního vývoje písky 

vykliňují a toto uhelné souvrství přechází do vývoje jezerního. 

Kvartérní sedimenty jsou pom rn  chudé. Vyskytují se jako proluviální št rkopísky, 

deluviální jílovité hlíny a hlíny se št rkem, fluviální št rky a jílové náplavy, spraše              

a sprašové zeminy. Nejv tší zastoupení mají sprašové hlíny. Maximální mocnosti dosahují 

severn  od koryta bývalého Lomského potoka Ělokáln  až 10 mě.[10] 

 

1.2 Hydrogeologie, stařinový systém d lních vod   

Hydrogeologicky d líme zájmový prostor Severočeské hn douhelné pánve na tři části – 

východní, centrální a západní. Lom Bílina a jeho okolí je součástí centrální části. Ta 

představuje hydrogeologicky nejkomplikovan jší část SHP. Její jižní   a severní hranice 

jsou totožné s výchozem uhelné sloje, na jihu převážn  s bývalým Ějiž odt ženýmě 

výchozem. Západní hranice není jednoznačná. Nejčast ji ji určuje západní okraj lomu 

ČSů, lomu Šverma a Vršany.[10] 

                 Od východu k západu se d lí na část hájskou, mostecko–komořanskou                        

a vrskmaňskou. V jihovýchodní části území vznikla odd lením vnitřními výsypkami 

separátní část duchcovská, bílinská a štrbská. Uhelná sloj je na v tšin  území jednotná, 

výškov  značn  diferencovaná a ve velké části plochy hlubinn  nebo povrchov  přerubaná. 

Z hlediska hydrogeologie je krušnohorské krystalinikum velmi slab  puklinov  propustné. 

Ryolitové t leso je pokládáno za propustn jší než krystalinikum, zejména vzhledem           

k výskytu rozevřených puklin a drcených pásem. Pískovce a křemence svrchní křídy jsou 

hodnoceny jako puklinov  propustné. Slínovcový vývoj svrchní křídy je pokládán za 

hydrogeologický izolátor. Podobn  jsou hodnoceny tercierní vulkanity a jílový vývoj 

podložního souvrství. 

Uhelná sloj nenarušená t žební činností je hodnocena jako slab  puklinov  propustná. 

Hlubinnou t žbou přerubaná sloj je však jedním z nejpropustn jších kolektor . K napájení 

uhelné sloje dochází jednak přímým vsakem do sloje  u výchoz , jednak prostřednictvím 

nadložních a podložních písk , v n kterých případech i z krystalinika.[7] 



Bc. Jiří Panuška: Nasazení velkostroje KK 1300 v souvislosti se zm nou hranic  územních limit   

2013                                                                                                                                   5 
 

Terciérní nadložní písky slojového souvrství jsou výrazným vodním kolektorem 

s prom nlivou vertikální a horizontální propustností, která je ovlivn na střídáním písk  

s nepropustnými jíly a písčitými jíly. 

Jíly a jílovce uhelného a nadložního souvrství jsou tém ř dokonale nepropustné                  

a v podstat  izolují sloj od výše uložených propustných písk . Dokonalost této izolace je 

na n kolika místech porušena pr valy kuřavek do stařin a řadou účelových vrt . 

Z kvarterních kolektor  je nejvýznamn jší oblast náplav  řeky Bíliny. Určitý význam mají 

náplavy bývalých potok  v předpolí lomu ĚRadčický a Lomskýě. 

Ve vlastní centrální části jsou hydrogeologické pom ry nejsložit jší. Jeden ze základních 

problém  vyplývá ze skutečnosti, že krušnohorské infiltrační plochy jsou i v současné 

dob  v podstat  zachovány a k zásadním zm nám nedojde ani při dalším pokračování 

t žební činnosti. Jižní výchozy uhelné sloje jsou tém ř v plném rozsahu odt ženy                                                                                                                             

a nahrazeny vnitřními výsypkami.[7] 

Stařinová zvodeň Ěstařinový systém d lních vodě je tvořena sekundární d lní vodou 

protékající nebo hromadící se ve volných prostorách vzniklých ve sloji dobýváním uhlí. 

Strm  vybíhající sloj tém ř v celé délce centrální části pánve přiléhající k horám byla 

v minulosti t žena zejména hlubinnými doly a vytvořily se tak b hem doby významné 

preferenční cesty, kterými je infiltrovaná voda přímo svád na do stařinového systému, 

kterým postupuje ve sm ru spádu do centrální deprese. Tato komunikace byla v minulosti 

prov řena komunikačními zkouškami. 

Pokud v závislosti na morfologii sloje existují na trase dílčí deprese, vznikly zde stabilní 

nádrže stařinových vod, jejichž rozsah je dán úrovní přelivu do hlubších partií stařinové 

zvodn . Dnes existuje v centrální části pánve osm nádrží stařinových vod. Od západu to je 

albrechtická, jiřetínská, chudeřínská, dílčí drobné nádrže na vysokých krách zlom  

Centrum a Viktoria, dále významná rozsáhlá nádrž Kohinoor – ůlexander, ze které se 

samostatn  vyd luje dílčí nádrž Kohinoor a za inundačním zlomem nádrž nelsonská            

a hájská.  

Stařinové vody byly v nedávné minulosti čerpány sedmi čerpacími stanicemi – na dolech 

Centrum, Julius III, Vít zný Únor, Pluto, Kohinoor, ůlexander a 1. Máj. 

Celkové čerpané množství se pohybovalo nad 15 m3/min, maxima bylo dosaženo v roce 

1982 – cca 21 m
3
/min. V současné dob  se čerpá na hlubinách pouze na dole Kohinoor       

a na, do roku 2012 provozovaném, dole Centrum. Na dole Kohinoor ĚČS MR 1ě se bude 
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čerpat do konce životnosti lomu Bílina. Kóta čerpací stanice byla zvýšena z minus 88,6 m 

n. m. na minus 20 m n. m. 

Stařinová zvodeň vytváří v nejhlubší části pánve dv  dílčí deprese. Jejich vzájemné 

rozhraní je dáno elevací, kterou tvoří uhelná sloj mezi poli bývalých dol  Kohinoor I 

a ůlexander na severu a dolovým polem dolu Kohinoor II na jihu. Přelivová úroveň se 

předpokládá na kót  - 60 m n. m, z čehož plyne, že zvýšením úrovn  čerpací stanice na 

MR 1 ob  zvodn  postupn  splynou.[8] 

Zdrojem přítok  vod do stařinové zvodn  jsou především srážkové vody. Jen v nepatrné 

míře to jsou i vody z nadložních kuřavkových horizont  narušených dobýváním. Srážkové 

vody infiltrují přes horizont m lkých podzemních vod v kvartérním pokryvu do 

nav tralých výchozových partií sloje dnes již jen  na severním okraji pánve. Infiltrační 

zóna jde od Janova na západ  až po Osek a Háj na východ .  

V případ  zrušení čerpací stanice na jám  MR 1 lze očekávat podle zprávy VÚHU a.s. 

z roku 2004 "Hydrogeologické d sledky zastavení dolu Kohinoor II " následující vývoj ve 

stařinové zvodni. Postupn  by se zatáp la nejhlubší část pánve. Hladina vod v depresi dolu 

Kohinoor II se postupn  spojí s hladinou v nádrži Kohinoor-Alexander a bude se vzdouvat 

až na kótu +60 m n. m. V této fázi nastane pr sak   z Dolu Kohinoor II do stařin Venuše     

a spojovací chodbou na bývalý d l Masaryk do lomu Bílina.[8] 

              Podle výše uvedené zprávy VÚHU lze na základ  nov  vytvářejícího se 

hydrodynamického režimu podzemních vod uvést tyto prognózy přítok : 

 z jižních dolových polí    0,5 – 1,0 m
3
/min 

 z východních dolových polí   1,0 – 1,5 m
3
/min 

 ze západu      0,2 – 0,5 m
3
/min 

 ze severu      4,0 – 6,0 m
3
/min 

 z nadložních písk     0,2 m
3
/min 

 celkem      5,9 – 9,2 m
3
/min 

 

Net sn ním uhelné sloje na lomu Bílina se situace podstatn  zm ní. Konečná hladina vody 

jezera lomu Bílina bude na kót  200 m n. m., z toho plyne předpoklad, že stařinový systém 

nebude napln n až na předpokládané kóty přelivu a že tato voda bude odtékat do jezera 

Bílina. 
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1.3 Hydrologická situace 

         Lom Bílina je situován v území, kde p vodn  probíhaly trasy krušnohorských 

potok , aby sv j tok ukončily v řece Bílin , která tvoří erozivní bázi Podkrušnohoří. D lní 

činnost si v předchozím období vynutila rozsáhlé vodohospodářské úpravy ve vazb  na 

postup lomu Bílina a vn jší výsypky Pokrok. Nejvýrazn jším opatřením je přeložka 

Klášterského potoka. V počátcích rozvoje dolu byl na úpatí Krušných hor vytvořen tento 

kanál, který podchytil potoky Radčický, Lomský, Loučenský, Osecký a Hájský, převedl je 

přes Bouřlivec do nádrže Všechlapy a odtud do řeky Bíliny. Zbytkovými koryty 

Radčického a Lomského potoka pod přeložkou protéká pouze nezbytné hygienické 

minimum pro obce Lom a Mariánské Radčice. Tyto vody, spolu s povrchovými vodami 

podpovodí, které jsou zachycovány příkopy, jsou pak ze záchytných nádrží nad hranou 

skrývky přečerpávány do Klášterské přeložky. 

Při zatáp ní zbytkové jámy lomu Bílina bude část vody Radčického a Lomského potoka 

pro tyto účely využívána. 

Voda z ostatních potok  je pro tyto účely gravitačn  nedostupná, a to vzhledem k rozšíření 

výsypky Pokrok sm rem na západ. T leso této výsypky vytvoří hráz mezi přeložkou 

Klášterského potoka a zbytkovou jámou lomu. 

Nejvýznamn jší vodotečí v zájmovém území je řeka Bílina s pr m rným ročním pr tokem 

pod m stem Bílina 2 410 l/s. Pr m rný pr tok Radčického a Lomského potoka při vstupu 

do Klášterské přeložky je 154 l/s.[6] 

 

1.4 Klimatické údaje 

          Území lomu Bílina náleží ke klimatické oblasti mírn  teplé, mírn  suché, pro kterou 

jsou charakteristické níže uvedené klimatické parametry.  

 Pr m rná roční teplota vzduchu     7,6 °C 

 Pr m rný roční úhrn srážek     510 mm 

 Pr m rný roční úhrn srážek ve vegetačním období  

Ěm síce duben až říjeně      363 mm 

 Pr m rný roční úhrn srážek v mimovegetačním období 147 mm 

 Pr m rný výpar z volné hladiny     730 mm  
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Nejvyšší pr m rné teploty jsou v červenci, nejchladn jším m sícem je leden. V této oblasti 

je převažující sm r proud ní jihozápadní, západní a severozápadní s roční relativní četností 

v tr  16 – 18 %. [13] 

 

 

 

 

 

                                          Obr.1 – Letecký snímek Dolu Bílina 2012 
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2     Legislativní d vody zm ny hranic územních limit  na DB 

 

2.1 Východiska znesnadňující jasnou interpretaci linií již v dob  jejich  

stanovení Ěr.1991ě 

 

- návrh usnesení vlády a následné usnesení neobsahují žádný seznam souřadnic, 

kterým by bylo možno jednoznačn  stanovit pr b h linií v terénu nebo v mapách 

r zných m řítek, 

- text  návrhu usnesení ve vztahu k výsypce Pokrok neobsahuje žádný textový popis 

pr b hu linie v oblasti výsypky Pokrok, zmiňuje se pouze o výškové úrovni 

v oblasti u Duchcova, 

- mapa m řítka 1 : 50 000, která dokumentuje pr b h linií, je černobílou kopií dvou 

slepených částí, zřejm  tehdejší hospodářské mapy ČR, neobsahuje žádné 

souřadnicové prvky v systému JTSK ani jiném souřadném systému,  

- linie jsou na této map  vyneseny čárou širokou kolem 1 mm, což představuje 

v terénu pás široký 50 m - šířka 50 m, je nevhodná a nepoužitelná pro jakékoli 

místní územní plánování, stavební řízení, pozemkovou agendu atd. Linie zde tedy 

hrají spíše schematickou roli, než roli obrazu přesn  známé entity. Již pouhá 

interpretace středu či okraje linie m že vyvolat významný střet,    

- v dob  vzniku linií nebyly doly ani jejich servisní organizace vybaveny současnými 

prostředky pro digitalizaci, tudíž bylo možno použít pouze tehdy používané 

klasické překreslovací metody Ěpantografování, zv tšování na kopírkách, používání 

kopírovacích sítí nebo překreslování ve zv tšovacím přístroji atd.ě nebo přímý 

odečet souřadnic, 

- vzhledem k odvozenému charakteru mapy 1 : 50 000 i při použití současných 

možností nelze provést zcela jednoznačný odečet Ědigitalizaciě linií – mapové entity 

použitelné pro transformaci  mapy do systému JTSK Ěkřížení liniových objekt , 

hranice katastr , event. jednotlivé kóty nejsou v map  přesn  vyneseny, takže při 

použití odlišných soubor  transformačních bod  dosp jeme k jinému výsledku 

transformace závazných linií, které se mohou lišit minimáln  o 50 m,    
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- Dol m Bílina nebyl ze strany žádného orgánu odpov dného za aplikaci linií podle 

VU 444/1991 stanoven jasný postup pro další upřesňování pr b hu linií, přestože 

v návrhu usnesení je doslovn  uvedeno: “ Další postup výsypek bude řešen podle 

dohod uzavřených mezi orgány státní správy, samosprávami m st a obcí a Doly 

Bílina.“. [6] 

 

Když vyjdeme z t chto podklad , zjistíme, že mapa i text samotného usnesení vlády 

č.444/1991 má pouze schematický charakter, je pouze určitým podkladem k následné 

interpretaci a dopracování a nikoli přesným vyjádřením požadovaného pr b hu linií. 

Dokladem, jak taková interpretace m že dopadnout, je například pr b h téže linie na 

platném územním plánu VÚSC, kde je odchylka pr b hu autory interpretované linie 

Ěrovn ž více jak 50 m širokéě kolem 50 m b žná a místy dosahuje až 100 m. 

   

2.2   Vznik odlišné interpretace v r. 1992 – 1993 

 

          Použití dnešních metod digitalizace ukázalo nesoulad existující a dlouhodob  

používané interpretace na Dolech Bílina s pr b hem 50 metrové linie v p vodní map  . 

VU 444/1991. V dob , kdy byl návrh linií připravován, se vycházelo  z představy, že 

povrchovým velkolom m se umožní postupy do hranic, ve kterých byly již v té dob  

vyřešeny hlavní střety zájm  Ěobce, komunikace, v tší  vodní toky, pr myslové podnikyě, 

úředníci stanovující pr b h linií tedy postupovali v souladu se znalostí výhled  a studií 

dalšího rozvoje dol , známých v té dob . Tyto informace jim v té dob  poskytovali 

převážn  vývojoví pracovníci jednotlivých dol  a projektanti servisních organizací - 

v případ  Dol  Bílina Báňských projekt  Teplice, VÚHU Most, případn  dožívajícího 

ředitelství Koncernového podniku SHD v Most . Představa o rozvoji Dolu Bílina zhruba 

do roku 2030 byla již tehdy jasná – zpracovávání koncepčních studií do vyuhlení dolu je 

citováno již například ve výpočtu zásob VMG z roku 1989 a hlavní zám r byl vypracován 

již před založením dolu Ětehdy Velkolom Maxim Gorkij - VMGě koncem 60. let 20. století 

(studie 1965 a 1968).  

Koncem osmdesátých let 20. století existovaly 3 konkrétní varianty rozvoje dol  v rámci 

SHD a to varianta „malá“, „reálná“ a „velká“. Pro stanovení závazných linií a při dalším 

projektování se v případ  Dol  Bílina stala podkladem varianta „malá“, která byla totožná 
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s variantou reálnou a počítá se sypáním vn jší výsypky Pokrok před porubní linii dolu 

v jeho severní části.  

 Odrazem této koncepce byly  rozsahy dol  a výsypek uvedené ve všech rozvojových 

projektech Dol  Bílina vzniklých od té doby ĚPOPD, studie  vyuhlení atd.ě. Ve všech 

t chto podkladech od devadesátých let do současnosti se závazné linie vlády resp. hranice 

t žební a výsypkové činnosti objevují v tém ř totožné podob . V cn  závazná linie vlády 

na výsypce Pokrok i v podob  interpretované – dopracované projektovou organizací pro 

Doly Bílina splňuje všechny myšlenkové požadavky, které na tyto linie byly kladeny, tzn. 

„respektuje potřebu zachování stávající sídelní struktury a prvk  územního systému 

ekologické stability krajiny“. Domníváme se, že tehdejší vládní úředníci při stanovování 

linií akceptovali tyto informace, ale vzhledem k přibližnosti a spíše schematickému 

charakteru vynášení t chto linií do map m řítka 1 : 50 000 došlo k dnes zástupcem 

Greenpeace prezentovanému překročení závazných linií. Jak je dokumentováno níže, 

podobnou nepřesnost je možno odhalit i v jiných závazných dokumentacích – příkladem je 

dokumentace Územního plánu VÚSC Ústeckého kraje. Nepřesnost a nesmyslnost omezení 

v n kterých místech VU dokládá například i zcela nereálné a nesmyslné omezení postupu 

vnitřní výsypky dolu sm rem na západ za postupující jámou dolu a samotný fakt, že tato 

výsypka je v VU č.444/1991 uvád na jako výsypka vn jší. Takové omezení plochy 

výsypky je naprosto neadekvátní limitnímu omezení dolu.  

Na rozdíl od úřední interpretace projektanti a vývojoví pracovníci vyžadující 

přesn jší znalost pr b hu linií vytvořili podle plán  rozvoje Dolu Bílina vlastní 

interpretaci, a to nikoli postupem prostého dogmatického přenosu z mapy na mapu, ale 

podle tehdejších představ a možností rozvoje VMG při dodržení základního tvaru pr b hu 

linie daného konfigurací terénu povrchových i hlubinných objekt , komunikací, vodních 

tok  a jejich přeložek, geotechnickými možnostmi ukládání výsypkového materiálu, 

charakterem podložky výsypky, báňsko technickými možnostmi t žby ložiska atd., a na 

základ  rozsáhlých níže popsaných a široce projednávaných studií. Vlastní vládní předloha 

byla pojata jako ideové schéma Ěkterým vzhledem k nedostatečné přesnosti reáln  jeě          

a nikoli přesná mapa. Výsledkem je například studie Doly Bílina -  umíst ní výsypek 

zpracovaná BPT v srpnu 1992. Tato zpráva definuje základní parametry všech výsypek 

dolu Bílina, obzvlášt  výsypky Pokrok ve sv tle nových požadavk  obecních 

zastupitelstev obcí Ěpožadavky na výškové omezení výsypkyě, dohody s ČEZ o využití 
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jámy dolu Fučík Ěztráta použitelného výsypného objemuě, atd. Ze studie jasn  vyplývá 

nutnost přesypání silnice Duchcov – Lom, zasypání areálu ůlexander až k silnici Lom  - 

Jáma X a předsypání výsypky před t žební linii lomu. Z výše uvedených  d vod  došlo ke 

zdánlivé zm n   hranice omezení výsypky oproti vládního usnesení 444/1991 tém ř ve 

všech sm rech asi o 100 m, výjimečn  o 350 m. Bylo například nutno vymezit oblast, ve 

které by mohlo docházet ke vzniku sesuvných jev , zamezit kupení vody v bezodtokých 

depresích a do kontury výsypky byly zahrnuty dv  již existující výsypky po jejím obvodu 

Ěvýsypka dolu ůlexandr, Osecká výsypkaě, které bylo potřeba zakomponovat do logického 

rekultivačního generelu. Oblast budoucí výsypky Pokrok byla shledána jako devastovaná 

hlubinnou d lní činností a nasypání výsypky s následnou rekultivací vhodn  řešilo 

rekultivaci tohoto území.  Hranice výsypky byla posunuta rovn ž na svém jižním okraji 

sm rem k vlastní jám  dolu práv  na linii spojující okraj výsypky ůlexandr s tehdejším 

jižním okrajem výsypky Pokrok. VU nemá žádné racionální opodstatn ní, protože mezi 

výsypkou a dolem je potřeba zachovat pouze koridor daný dopravními potřebami                

a geotechnickou bezpečností, nedochází zde k žádnému jinému střetu zájm . Představy      

o umíst ní výsypky Pokrok byly následn  zakomponovány do  „Rekultivační studie 

výsypky Pokrok“ vyskladn né v kv tnu 1992, projednávané 23.6.1992 na BPT a.s., 

v Teplicích, za účasti zástupc  MŽP pod vedením Ing. Reichmanna, odborných oponent , 

zpracovatel , Dol  Bílina a zástupc  obcí Duchcov a Osek.[7]   

V POPD Dol  Bílina z 26.10.1992  je v odstavci 3 zmínka o tvarování svah  

výsypky Pokrok v souladu s „Rekultivační studií výsypky Pokrok“, a přesto je v záv ru 

konstatováno dodržení VU 444/1991. To znamená, že již první POPD po stanovení 

závazných linií vlády počítalo s jejich dopracovanou verzí. Problematika výsypky byla      

v d sledku tohoto jednání následn  projednávána na základ  žádosti Ing. Reichmanna 

přímo v terénu za účasti zástupce OBÚ v Most  Ězápis z tohoto jednání by m l mít 

k dispozici OBÚě.  Poznatky a záv ry z této studie byly dále zakomponovány do 

rozsáhlejší „Studie obnovy území po skončení d lní činnosti Dol  Bílina“, jejíž předb žná 

varianta byla předložena v kv tnu 1993. Báňská i rekultivační část „Studie“ v oblasti 

výsypky Pokrok ve variant  s 5 - 6 technologickými celky na skrývce již v této tém ř zcela 

souhlasí s dnešním stavem – západním limitem rozšíření výsypky Pokrok je silnice k Jám  

X tak, aby výsypka nezasáhla do okresu Most a výsypka je mírn  předsypána před vlastní 

jámu dolu. Jsou předloženy i další varianty Ě7-8 TCě, které počítají s předsypáním výsypky 
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Pokrok před t žební linie až k obci Lom, resp. zasypání plochy obce Libkovice. Následná 

druhá etapa předložené studie v prosinci 1993 ve své obrazové dokumentaci akceptuje 

báňské   a rekultivační řešení z s 5 – 6 TC, tedy v současn  udávaném rozsahu  a na tomto 

základ  vytváří i rekultivační generel. Tato studie byla rozhodujícím mezníkem pro 

stanovení rozložení výsypek a plochy dolu pro celá devadesátá léta 20. století.  

Omezení výsypek a dolu  podle takto vzniklého a rozsáhle projednávaného rozsahu 

d lní činnosti bylo následn  Ědoložitelné od r. 1993 na přehledné d lní map   Dol  Bílina 

m řítka 1:10 000ě automaticky akceptováno do základní d ln  m řické dokumentace jako 

závazné linie vlády usnesení č. 444/1991, odkud byly šířeny do jakékoli odvozené 

dokumentace. To je potvrzeno už v mapové příloze m řítka 1:10000 k 1. zm n  Povolené 

hornické činnosti pro lom Bílina ze září 1993, kde podkladem slouží přehledná d ln  

m řická mapa Dol  Bílina s jasným vyznačením „Závazná linie vlády ze dne 30.10.1991 

č.444 tém ř v současn  uvád né podob  Ěješt  s dosypáním bezodtoké deprese na kót  255 

za silnici k Jám  Xě.   Především v POPD z r. 1995 Ěplatící přibližn  do r. 2005ě je již 

uvád n tento pr b h linie jako Závazná linie z usnesení vlády č.444 /1991.   

V tomto POPD došlo rovn ž ke zmenšení rozsahu plochy omezené linií, a to na 

západním okraji, kde bylo rozhodnuto o zachování silnice k objekt m Jámy X  a linie zde 

byla upravena v neprosp ch Dol  Bílina z jejich vlastní v le.  Projednání POPD se stalo 

reálným potvrzením „upřesn ní dalšího postupu výsypek „ a dopracování pr b hu linií ve 

smyslu UV č.444/1991. V rámci projednávání tohoto POPD, kde je pr b h linií ve všech 

mapových přílohách, prakticky došlo k jejímu schválení všemi dotčenými orgány, proto 

nebyl d vod v následujících letech pr b h linií jakýmkoli zp sobem revidovat. Následující 

POPD z r. 2003 Ěplatící přibližn  do r.2010ě znovu ve všech mapových  přílohách obsahuje 

projednaný a vyjádřeními dotčených orgán  schválený pr b h linií.  Přestože linie 

interpretované Doly Bílina v okolí výsypky Pokrok se od samého začátku odlišovala od 

p vodního pr b hu,  k porušení p vodní linie VU došlo b hem minulého století pouze 

drobn  a okrajov , maximáln  v desítkách metr . K v tšímu nesouladu sypání výsypky      

a p vodních linií z VU č.444/1991 dochází až v pr b hu  t žby  po roce 2005, kdy probíhá 

sypání na západním okraji výsypky, kde je rozdíl p vodního      a dopracovaného řešení 

linie nejv tší. Podstatným faktem je to, že k porušení Doly Bílina interpretované – 

dopracované linie nedošlo. Doly Bílina d sledn  respektovaly po celou dobu jeden            
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a  tentýž pr b h závazných linií. Na porubní stran  se linie interpretované Doly Bílina 

dokonce nacházejí východn  od polohy linií VU č.444/1991.[7]  

                      Svoji digitální Ěčíseln  vyjádřitelnou podobuě mají závazné linie na Dolech 

Bílina od roku 1997, kdy vznikla první podoba digitální mapy dolu.   

  

2.3 Shrnutí všech dostupných legislativních poznatk  
 

1. stávající podobu závazných linií vlády z VU č.444/1991 lze v m řické dokumentaci 

Dol  Bílina doložit nejmén  z roku 1993, nebyla nalezena m řická dokumentace se 

zanesením jiného pr b hu linií, 

2. příloha č.5 VU č.444/1991 není relevantním podkladem pro zavedení do m řické    

a projektové dokumentace, proto nebyla aplikována přímo, ale pr b h závazných 

linií musel být dále dopracován,   

3. svojí podoby nabyl pr b h závazných linií b hem zpracování a projednávání studií 

Doly Bílina – umíst ní výsypek ĚBPT,1992ě, Rekultivační studie Výsypky Pokrok 

ĚBPT,1992ě a Studie obnovy území po skončení d lní činnosti Dol  Bílina 

(BPT,1993), 

4. následn  byl takto vzniklý pr b h linií VU č.444/1991 reprodukován                        

a projednáván při schvalovacím řízení  POPD 1995 Ěa léta 1996 – 2005)                  

a POPD 2003 Ěna léta 2004 – 2010ě a dokonce POPD 1992 a jeho 1. zm n  1993 

(do r.1995), 

takto vzniklý a rozsáhle projednávaný se všemi odpovídajícími účastníky řízení ĚOBÚ, 

M stské a obecní úřady, MŽP, okresní úřady atd.ě pr b h omezení d lní činnosti nebyl 

Doly Bílina nikdy překročen, podezření sdružení Greenpeace o překročení závazné linie 

vlády u Pokroka je tudíž neopodstatn né.   
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Obr.2 – Postupy těžeb podle prognóz SHD 

              

 Obr.3 – Srovnání Linií UP VUSC (hnědošedá), VU    
               444/1991(fialová) a DB používaného průběhu závazných linií (červená)   
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3 Návrh na použití dobývacího stroje KK 1300 na 1. skrývkovém 
řezu 

 

3.1 Obecná charakteristika 1. skrývkového řezu 

 

V jižní části 1. řezu, kde se nachází Teplická výsypka, lze očekávat, že v materiálu 

uložených hmot budou cizorodé předm ty železné či betonové. Převažující hmota výsypky 

je písčito-jílovitá, místy bude vlhká až plastická a často bude nečekan  vytékat z řezu. 

Poslední spodní lávka bude v rostlém materiálu převážn  písčito-jílovitého charakteru.  

Skladba hornin kolem PD 707 a PD 708 bude tvořena převážn  jíly nadložního 

souvrství. Jíly jsou siln  zv tralé, rozpadavé a často zde dochází k rozvoln ní řezu. Ve 

svrchní části řezu se vyskytují zbytkové části kvartérního pokryvu v podob  

št rkopískových drobných akumulací. 

T žba prob hne také pod PD 708 a PD 707 v hloubkovém řezu. Materiálem je zde 

pouze jíl nadložního souvrství místy s proplástky pelokarbonát  do maximální mocnosti 

0,3 m. Jíly mají náchylnost k vytváření blok , jsou částečn  narušené a mírn  zv tralé. 

Často zde dochází k rozvoln ní řezu. 

  a b c d e 

 K 111 : 30 30 30 10 0  

 

Legenda: a – písky 

               b – písčité jíly 

               c – jíly 

               d – pevné jíly 

               e – pískovce 

    
 

3.2 Geologické podmínky nasazení stroje 
 
 

Všeobecné údaje : 

Ložisko:     lom Bílina ĚDoly Bílinaě 

Zem :      Česká republika     

Klimatické podmínky:   mírné 

Srážky:     524,9 mm/1999  
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Druhy hornin a jejich vlastnosti : 

Druh horniny:               jíl prachovitý až jílovec prachovitý      

Pr m rná mocnost:    30 m 

Poloha k úrovni terénu:   100 - 30 m 

Uložení hornin:    subhorizontáln  uložená vrstva 

M rná hmotnost:    2,15 tm
-3

 

Nakypření:     1,4 

Vlhkost přirozená   wn :  11,5 - 15,0 % 

Vlhkost na mezi plasticity  wp :  18,0 - 35,5 % 

Vlhkost na mezi tekutosti  wl  :  50,0 – 70,0 % 

Granulometrické složení:      C                M                S                  G 

40 -70%    20 - 60%       0 - 5%          0% 

Obsah SiO2:     50 – 70 % 

 

Pevnostní charakteristiky :                                         

Pevnost v prostém tlaku  d :  3,5 – 32  Ěpr m r 5,1ě  MPa 

Index Point-Load   Is(50) :  nezjišťováno 

Soudržnost    c :  0,05 MPa 

Úhel vnitřního tření    :  18° 

Pevnost v tahu   z :            nezjišťováno 

Seismická rychlost   vp :  nezjišťováno 

Struktura horniny: 

Vazkost – konzistence:    tuhá 

Střední vzdálenost trhlin: 

K1 Ěvrstveníě      0,001 – 0,03 m 

K2       > 1m 

K3       > 1m 

Maximální očekávaná kusovitost:   1,2m  
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3.3 Provozní podmínky stroje 

 

1.  Rýpadlo je projektováno pro spolehlivou práci bez úprav v mírných klimatických 

podmínkách. 

 

2. Kolesové rýpadlo KK 1300 s nevýsuvným kolesovým výložníkem je určeno pro 

povrchovou t žbu nadložních zemin, t žko rozpojitelných, pevných až tvrdých 

jílovc , ojedin le s proplástky sideritických pelokarbonát  do mocnosti 30 cm. 

 

 

3. Výstupní kusovitost t žených hmot při předávání na dálkovou pásovou dopravu 

nejv tší přípustný rozm r kusu je 600 mm.  

 

4. Rýpadlo m že pracovat v porubní front  se sklonem plán  5,6 % v podélném sm ru 

současn  s příčným sklonem do 3,5%. Otočný svršek m že mít tedy výsledný sklon 

6,6 %. 

Při transportu do svahu je možno využít sklonu 5,8 % s podmínkou, že ve sm ru 

tohoto sklonu je podélná osa nakládacího výložníku s podp rným vozem.  Se svahu 

lze použít sklonu 10 % Ěpři stejných podmínkáchě. 

 

5. Rýpadlo je vybaveno pojistným zařízením proti přetížení kolesa, které zabraňuje 

vzniku sil od rýpání, jež by mohly zp sobit poškození částí stroje vystavených 

p sobení t chto sil, především částí pohonu kolesa.  
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3.4 Popis stroje a jeho zařízení 
 

Velkostroj KK 1300 sestává z t chto částí: 
 

Spodní část velkostroje 

Otočná deska 

Kolesový výložník 

Spojovací most 
Podp rný v z  

Housenicové segmenty 

Vyvažovací výložník 

  

 

 

Housenicové segmenty 

Systém podvozku je tříbodový šestihousenicový ve tvaru rovnostranného trojúhelníka se 

dv ma řiditelnými dvojicemi housenic za sebou na stran  podepření spojovacího mostu      

a jednou neřiditelnou dvojicí housenic v protilehlém vrcholu.  

 

 

Spodní část velkostroje 

Konstrukce spodní stavby je ocelová. Svařena je z  plech  a skládá se z válcové skořepiny, 

ke které jsou přivařeny konzoly pro řiditelné podvozky a jedna konzola pro pevný 

podvozek. 

 

 

Otočná deska 

Otočné desky jsou vyrobeny z oceli. Deska je navržena jako uzavřený kruhový 

skořepinový nosník s vnitřními žebry, ve kterých jsou olemované pr chody.  

 

Vyvažovací výložník 

Konstrukce je ocelová,  je tvořena dolním rámem, uloženým na otočné desce, navazujícím 

výložníkem se vzp rou a strojovnou a výstupy s lávkami. 
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Kolesový výložník 

Nosná ocelová konstrukce kolesového výložníku je příhradová, s vysokým krutov  tuhým 

tubusem, kterým prochází dopravník.  

 

 

Spojovací most 

Spojovací most je tvořen vlastním mostem, teleskopickým výložníkem a spojovacím 

pásem, tvořícím smyčku a systémem obslužných lávek.  

 

Podpěrný vůz 

Podp rný v z se skládá z podvozku, spodní stavby, nakládacího výložníku a otočného 

svršku.[2] 

 

Tab. 1 – Parametrická data velkostroje  KK 1300.1-CZ 

Výkonnost v nakypřené hornin  m
3
.s.z.h

-l
 5 500  

Rozpojovací síla kN/m 219  192  

Množství korečk   15 15 

Přetížitelnost rýpacího ústrojí  2,4 

Výkon pohonu kolesa kW 2x1150  2x1150  

Pr m r kolesa m 13 

Jmenovité otáčky kolesa   ot/min 4,6  5,82 

Rozsah regulace otáček kolesa  % 50 - 120 

Objem korečku l 1300 1300 

Výška řezu  Ěbez převisuě m 30 

Sklon bočního svahu ° 55 

Hloubkový dosah od pojezdové plán  m 4 

Max. šířka bloku výšky 30m  m 69 

Pracovní sklon pojezdové roviny          - podélný % 5,6 

                                                              - příčný % 3,5 

Transportní sklon pojezdové roviny      - nahoru % 5,8 

                                                              - dol  % 10 

                                                              - příčný % 3,5 

Převýšení pojezdových rovin hlavního a 
podp rného podvozku 

m ± 15 

Rychlost pojezdu m/min 2,5 - 10 
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Vodorovný dosah kolesa a teleskopického 
spojovacího mostu 

m 191 

Rozdíl mezi vysunutým a zasunutým spojovacím 
mostem 

m 37 

Dosah nakládacího pásu od středu pod.vozu -min. m 16,25 

                                                                       -max. m 21,25 

Šířka dopravních pás  m 2 

Rychlost dopravních pás  m.s
-l
 4,1 

Nejmenší teoretický polom r zatáčení rýpadla m 70 

Nejmenší teoretický polom r zatáčení pod. vozu m 50 

Natočení otočného svršku v či spodní stavb  ° ± 210 

Natočení spojovacího mostu v či spodní stavb  ° ± 105 

Střední tlak - stroje na podložku MPa 0,125 

Střední tlak - podvozku spojovacího mostu MPa 0,125 

Max. šířka sníženého bloku 15 m  m 80 

Celkový instalovaný výkon Ěbez drtiče DSOHě kW 9628 

Výpočtové zatížení kW 4760 

Celková hmotnost t 4977 

 

3.5 Technologie dobývání KK 1300 

 

         Kolesové rýpadlo KK 1300 je určeno především pro t žbu skrývky. Mechanické 

vlastnosti zemin, které lze rýpadlem t žit, jakož i klimatické podmínky pro jeho nasazení, 

jsou popsány v jiné kapitole. 

Rýpadlem KK 1300 jako strojem s nevýsuvným kolesovým výložníkem se musí tvarování 

bočního svahu provád t zmenšováním úhlu otáčení horní stavby u spodních lávek              

a nastavením jednotlivých třísek pojezdem stroje. 

Teleskopická konstrukce nakládacího výložníku umožňuje odrýpání celého pracovního 

bloku, převážn  bez zm ny nastavení předávacího místa na porubní dopravník ĚPDě. 

Rýpadlem je možné realizovat všechny známé technologické zp soby dobývání, tj. 

lávkování, spoušt ní a jejich kombinace. Dosah kolesového výložníku a obrysové úhly 

kolesa umožňují vytvářet ploché boční svahy i při dostatečné hloubce bloku. Dosah 

nakládacího zařízení a jeho konstrukční řešení umožňují realizovat víceřezovou 

technologii, tj. dobývání dvou až tří pracovních horizont  při použití jedné linky d lní 

pásové dopravy.[1] 
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       Postup a zp sob odt žování dobývacích řez  je ovlivňován celou řadou faktor  s 

geologicko-technickými podmínkami, geomechanickými vlastnostmi t žených zemin, 

hydrogeologickými podmínkami a podobn . [1] 

Podle způsobu snímání třísek rozdělujeme technologie dobývání na: 

- snímání vertikálních třísek po lávkách 

- postupné snímání vertikálních třísek 

- postupné snímání horizontálních třísek. 

V praxi se jednotlivé technologie často kombinují. 

Podle postupu rypadla při odtěžování dobývacího řezu v porubní frontě rozdělujeme 

technologie dobývání na: 

- dobývání frontální 

- dobývání blokové 

- dobývání poloblokové. 

Všechny výše uvedené technologie dobývání se realizují nejen při odt žování horního řezu 

Ět žený materiál je předáván na pasový dopravník v úrovni pojezdové roviny rypadlaě, ale i 

při odt žování spodního řezu Ět žený materiál je předávány na pasový dopravník 

vynášením nad úroveň pojezdové roviny rypadlaě.  

 

 

Seznam schémat technologie dobývání rypadlem KK 1300: 

 

1. Přechod neúčinného prostoru PD při odt žování výškového řezu. 

2. Tvorba zátinky u pohán cí stanice při odt žování výškového řezu. 

3. Tvorba zátinky u pohán cí stanice při odt žování výškového řezu – varianta 2. 

4. Tvorba zátinky u vratné stanice při odt žování výškového řezu. 

5. Tvorba zátinky u vratné stanice při odt žování výškového řezu – varianta 2. 

6. Přechod neúčinného prostoru PD při odt žování hloubkového řezu. 

7. Zátinka u pohán cí stanice při odt žování hloubkového řezu. 

8. Tvorba sjezdu a výjezdu u vratné stanice včetn  jejich následného odt žení 

hloubkovým řezem. 

9. Přechod neúčinného prostoru PD při odt žování 2. výškového řezu. 

10. Tvorba sjezdu a zátinky u pohán cí stanice a při odt žování 1. výškového řezu. 
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11. Dojezd k vratné stanici při odt žování 1. Výškového řezu a přejezd do hloubkového 

řezu. 

12. Příklad tvorby zářezu s postupným prodlužováním PD. 
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4 Výkonová zkouška velkostroje KK 1300 na 1. skrývkovém 
řezu 

 

    

4.1 M ření a vyhodnocení množství t ženého materiálu 
 

Množství t ženého materiálu bylo m řeno jako výstupní veličina pásových vah 

dálkové pásové dopravy ĚDPDě. Výstupní veličina 0 až 100 % je úm rná množství 

t ženého materiálu 0 až 5000 m3
.h

-1. Data byla zaznamenávána do souboru v řídicím 

systému DPD.  

Množství t ženého materiálu bylo rovn ž snímáno pomocí tenzometrických 

snímač  přitmelených na nosné konstrukci pásového dopravníku C1 na kolesovém 

výložníku rýpadla. 

Množství bylo m řeno v 6 kV rozvodn  v rozvad či DT27.2. Pro m ření byly 

využity výstupy systému ČůSO společnosti DůP Brno. Hodnota množství byla 

převodníky systému převedena na nap tí 0÷10 V. To bylo na výstupním konektoru 

snímáno kanálem č. 3 m řící karty DůQCard-AI-16E-4 společnosti NI a zaznamenáváno 

na harddisk m řicího počítače ůSUS ů6Jc. 

S ohledem na výsledky provedených geodetických zam ření odt ženého bloku 

zeminy, časových údaj  z dispečinku technologického celku a laboratorních fyzikálních 

zkoušek odebraných vzork  zeminy bylo pro další vyhodnocení nam řených dat stanoveno 

m řítko záznamu výkonnosti na hodnotu 1V = 752,4 m
3 

.h
-1

rostl. 

 

4.2 M ření hloubky třísky 
 

Dle předem schválených plán  a požadavk  byla v rámci výkonové zkoušky 

nového rýpadla KK 1300.1-CZ/ K 111 provád na m ření a záznam hloubky třísky. 

Odečítání hloubky třísky v jednotlivých lávkách bylo provád no z řídicího systému. Při 

manipulaci rýpadla v bloku a při přejezdu z jedné lávky na druhou byla provedena 

kalibrace a ov ření výstupu řídicího systému pomocí kalibrovaného kontaktního                  

a bezkontaktního dálkom ru. Bezkontaktní laserový dálkom r byl umíst n na kolmo 

upevn nou sondu ve vzdálenosti 5 m od housenicového pásu podvozku. Při jednotlivých 

pojezdech rýpadla sm rem k bloku byly odečítány jednotlivé přír stky vzdáleností, které 
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byly porovnávány s údaji z řídícího systému. Rozdíl obou hodnot se lišil maximáln  v 0,01 

m. Záznam jednotlivých hloubek třísek na konkrétních dobývaných lávkách je uveden 

v příloze zprávy z výkonové zkoušky. 

 

 

 

4.3 M ření kusovitosti 
 

 M ření kusovitosti dobývaného materiálu se provád lo fotografickou metodou na 

kolesovém výložníku. Rýpadlo KK 1300.1-CZ/K111 pracovalo v bloku, který nebyl 

narušen trhacími pracemi. Koleso o pr m ru 13 metr  dobývacího orgánu rýpadla byl 

osazen 15 korečky s rohovými břity. V pr b hu provád ného m ření m rných rypných      

a rozpojovacích sil se fotografickou cestou zaznamenávala kusovitost dobývaného 

materiálu na spodní lávce. Vyhodnocení fragmentace dobývaného materiálu se provedlo na 

základ  pořízených snímk . Hodnoceny byly všechny kusy s délkou hrany v tší jak 400 

mm. Takto získané kusy byly tříd ny do interval  po 100 mm. Za základ pro možnost 

procentuálního vyjádření počtu kus  v jednotlivých intervalech byl vzat celkový počet 

zjišt ných kus  nad 400 mm délky hrany jednotlivých kus  připadající na 100 m délky 

dopravního pásu.  

 

Tab. 2 – Tabulka kusovitosti těživa na rýpadle KK 1300.1 CZ dne 29.11.2011 

 

Interval         
( mm ) 

400      
450 

450     
500 

500      
550 

550       
600 

600   
650 

650   
700 

700   
750 

750   
800 

800   
900 

900   
1000 

1000  
1100 

1100   
1200 

1200  
1300 

1300  
1400 

Celkem  
ks 

Délka 
záběrů 

(m) 

Zjištěný   
počet ks 

45 18 11 10 9 3 8 3 6 6 2 3   124 30 

Počet ks        
na 100 

bm 
150 60 37 33 30 10 27 10 20 20 7 10   414  

Počet ks 
na 100 
bm v % 

36,3 14,5 8,9 8 7,3 2,4 6,5 2,4 4,8 4,8 1,7 2,4   100%  
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5 Technicko-ekonomické vyhodnocení návrhu řešení při 
použití stroje KK 1300 na 1. skrývkovém řezu  

 

 

         V této kapitole jsem se zam řil na ekonomické vyhodnocení návrhu řešení použití 

velkostroje KK 1300.1- CZ/ K 111 na 1. skrývkovém řezu v porovnání se současným 

nasazením rypadlem K 10 000.1/ K 74. V níže uvedených tabulkách jsou souhrny 

jednotlivých náklad  na provoz obou velkostroj  v roce 2012. 

Z uvedených údaj  je patrné, že ani z ekonomického hlediska není vhodné nasazení 

velkostroje KK 1300.1- CZ/ K 111 na 1. skrývkovém řezu. 

 

Návrh řešení: 

Přesto, že to zjištění je patrné, že vlivem nárůstu skrývkového součinitele navrhuji 

vytvořit nový skrývkový horizont. Tento horizont vzhledem ke konstrukci daného 

velkostroje navrhuji umístit na 5. popřípadě 6. skrývkový řez. Zde dle mého uvážení bude 

velkostroj moci využít plně svých konstrukčních vlastností a bude přínosem při těžbě 

pevných a velmi pevných poloh, které se na těchto horizontech nacházejí.  

 

Z tohoto důvodu nutné 5. stávajících horizontů rozšířit na 6 , skrývkových horizontů       

a pořízením nových pasových dopravníku přerozdělit a z výhledem na stále narůstající 

mocnost nadložních hmot je nutné investovat do nových pasových dopravníků. Viz 

schéma. Tento velkostroj bude nasazen na nejspodnějším skrývkovém řezu                       

a stávající velkostroje díky změně geometrie lomu se velkostroje KU přesunou o horizont 

výše.      
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Tab. 3 – Ekonomické vyhodnocení ročního provozu K 74 na 1. skrývkovém řezu 

 

Výsledkové účty Plán Skutečnost 
  501010  Spotřeba materiálu 13 120 000,00  2 459 719,20  

  501011  Materiál kapitalizace   7 667 329,00  

  501040  Spotřeba přímého materiálu   4 189 589,88  

  501050  Spotřeba gumového pásma 4 443 000,00  2 190 389,27  

  501090  Spotřeba olej  a mazadel 500 000,00  1 637 581,56  

  501110  Spotřeba PHM 150 000,00  119 927,60  

  817474  T žba K 10 000 - K 74 104 981 041,00- 79 031 636,41- 

  819241  DB-Rýpadla pásová lopatová 30 452,08    

  819242  DB-Rýpadla kolová 43 658,70  10 665,15  

  859000  Zúčtování náklad  100 000,00  623 885,00  

  917474  Odch.T žba K 10 000 - K 74 3,21- 23 700 247,44- 

* Součet     

 

 

 

Tab. 4 – Ekonomické vyhodnocení ročního provozu K 111 na 1. skrývkovém řezu 

 

Výsledkové účty Plán Skutečnost 
  501010  Spotřeba materiálu 8 050 000,00  3 188 203,20  

  501020  Spotřeba materiálu do spotřeby   982,46  

  501040  Spotřeba přímého materiálu   7 770 658,86  

  501050  Spotřeba gumového pásma 4 769 000,00  456 488,54  

  501090  Spotřeba olej  a mazadel 500 000,00  899 732,62  

  501110  Spotřeba PHM   91 878,23  

  501310  Pořízení drobného h majetku 30 000,00  137 891,21  

  551021  Odpisy tech.a stroj.zařízení 75 487 500,00  74 517 850,00  

  817411  T žba KK 1300 - K 111 143 735 284,50- 179 570 656,80- 

  917411  Odch.T žba KK 1300 - K 111 1,37- 43 892 409,89  

* Součet     
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Technické vyhodnocení - nevýhody: 

 

1) Malá propustnost dopravních linek (bezkomorové těleso s velkým objemem 

korečků). Dopravní linka na velkostroji KK 1300.1-CZ/ K 111 je konstrukčně 

odlišná od dopravních linek velkostroje K 10 000/ K74 . Propustnost jednotlivých 

přesypů je vzhledem k těženému materiálu 1. skrývkového řezu menší a často 

dochází k nalepování sprašovitých materiálů na štíty a boční plechy přesypů.  

 

2) Z důvodu krátkého kolesového výložníku KK 1300.1-CZ/ K 111 je problematické 

docílit sklonu řezu potřebného k těžbě nestabilního 1. skrývkového řezu (značné 

množství skluzů ) a též nutnost dotěžování závěrných bočních svahů jak na 

severním , tak i na jižním křídle Dolu Bílina. 

 

 

3) Velkostroj KK 1300.1-CZ/ K 111 byl konstruován s možností těžby materiálu 

s rypným odporem 130kN/m. Z těchto důvodů byly některé jeho konstrukční uzly 

zesíleny. Těchto navržených parametru při těžbě na již zmiňovaném skrývkovém 

řezu by nebylo využito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bc. Jiří Panuška: Nasazení velkostroje KK 1300 v souvislosti se zm nou hranic  územních limit   

2013                                                                                                                                   29 
 

6 Závěr 
 

           Vzhledem ke stále probíhajícímu ov řovacímu provozu KK 1300.1-CZ/K 111 není 

možné seriózn  podložit oprávn nost nasazení  Ěvým nuě  tohoto stroje na 1. skrývkovém 

řezu. Každopádn  již dnes je známo, že  tento stroj konstrukčn  nevyhovuje podmínkám 

na 1. skrývkové m řezu. 

           Zakoupením velkostroje KK 1300.1-CZ/K 111  a jeho známými konstrukčními 

parametry společn  s posouzením technického stavu  velkostroje K 10 000/ K 74, který dle 

odborného posudku je možno provozovat do roku 2020 se nabízí následovné řešení. 

V investiční strategii SD a.s. je návrh na pořízení nového velkostroje v roce 2018. Při 

zadávacích podmínkách na konstrukci velkostroje uplatnit požadavky splňující  podmínky  

t žby na 1. skrývkovém řezu (bezkomorové t leso, dobrá pr chodnost dopravních linek, 

dlouhý kolesový výložník atd. Jako druhý návrh m že byt op t velkostroj podobných 

technických parametru jako KK 1300.1-CZ s nasazením na 4 – 6 skrývkovém řezu              

a upravit konstrukci  n kterému z velkostroj  KU 800 pro t žbu na 1. skrývkovém řezu. 
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