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Anotace 

Předložená diplomová práce řeší zájmové území dobývacích prostorů včetně 

územně ekologických limitů těžby. Dále řeší důvody, které vedou k odstavení velkostrojů 

na montážní - odstavná místa. Hlavním cílem mé diplomové práce je volba transportní 

trasy na montážní - odstavné místo a její charakteristika. V další části se diplomová práce 

zabývá samotným montážním místem, vztahem k legislativě a ekonomickým vyčíslením 

nákladů na transport velkostroje na montážní - odstavné místo a souvislostmi s tím 

spojenými. Závěrem obsahuje ekonomické zhodnocení a doporučení budoucích kroků. 

Klíčová slova: Rýpadlo, územně ekologické limity, transportní trasa, montážní místo, 

náklady na transport. 
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Annotation 

The presented dissertation solves the special-interest area of the excavation 

territory including territorial environmental mining limits. It solves also reasons, which 

lead to shutdown of the large-scale excavators onto the assembling - standing places. The 

principal objective of my dissertation is the choice of the transport route onto the 

assembling - standing place and its characteristic. The dissertation occupies furthermore 

with the assembling place in itself, relation to legislation and economical analysis of the 

transport costs of the giant machines onto the assembling - standing place as well as with 

other connections. The conclusion contains an economical evaluation and recommends 

future steps. 

Key words: excavator, territorial environmental limits, transport route, assembling place, 

transport costs 
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Seznam použitých zkratek 
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ČEZ České energetické závody 

ČSN Česká státní norma 

DP Dobývací prostor 

DPD Dálková pasová doprava 
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EN Evropská norma 
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GPS Global Positioning  Systém 

HBZS Hlavní báňská záchranná služba 

JŠ Jan Šverma - název lomu 

KU 800 Typ kolesového rýpadla 

Lom ČSA Lom Československé Armády 

Lom OM Lom Obránců Míru 

LUAS Litvínovská uhelná akciová společnost 

MP ČSR Ministerstvo průmyslu České republiky 

MUS Mostecká uhelná společnost 

Např. Například 

NPD Norma povrchových dolů 

OBÚ Obvodní báňský úřad 

OPF Odstavná porubní fronta 

PD 51 Pasový dopravník - označení 

pH Vodíkový exponent, který v chemii vyjadřuje, zda roztok reaguje 

kysele nebo zásaditě 

POPD Plán otvírky a přípravy dobývání 

Pozn. Poznámka 

PS 51 Poháněcí stanice 

PÚ Provozní úsek 

RK 5000 Typ korečkového rýpadla 
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SO2 Oxid siřičitý 

SV Severovýchodní 
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modifikovat a distribuovat 

TC1, TC2 Technologický celek 1, 2 

TP Technologický postup 

Tzn. To znamená 

VU Vládní usnesení 

VÚHU Výzkumný ústav hnědého uhlí 

ZL Závodní lomu 

ZP 6600 Typ zakládacího velkostroje 
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Úvod 

Cílem mé diplomové práce je popsat realizaci možného odstavení kolesového 

rýpadla KU 800, který je nasazen na Lomu ČSA na provozním úseku Skrývky a po 

omezení těžby uhlí v důsledku vládního usnesení ČR č. 444/1991 o ekologických limitech 

nucen z ekonomických a bezpečnostních důvodů odstavit na montážní místo, včetně jeho 

nákladů na transport.  

Proto se ve své práci věnuji přípravě trasy pro transport na montážní místo, ale  

i jeho možné navrácení do výrobního procesu v důsledku možného uvolnění ekologických 

limitů a nákladům s tím spojených. 

V České republice se na území severočeské pánve nachází velká ložiska hnědého 

uhlí, která svou výhřevností tvoří velké procento zdroje elektrické a tepelné energie. Uhlí 

se zde získává lomovým dobýváním, což je spojeno se značným objemem skrývkových 

hmot. Povrchový hnědouhelný lom ČSA v Ervěnicích provádí svou těžební činnost na 

území bývalých okresů Chomutov a Most. Plánovaná hornická činnost probíhá  

v dobývacích prostorech Dolní Jiřetín, Ervěnice, Komořany u Mostu.  

Původní hornické záměry byly omezeny vládním usnesením ČR č. 444 z roku 

1991, v jehož důsledku byl po roce 2000 zastaven nejsvrchnější skrývkový řez směrem  

k osadě Černice a porubní fronta byla nasměrována do zbytkové jámy bývalého lomu OM. 

Životnost lomu se tím zkrátila a v důsledku respektování omezení zůstane vázáno  

v hranicích tzv. II. etapy lomu ČSA v DP Ervěnice, Komořany u Mostu a Dolního Jiřetína 

až 290 mil tun kvalitního hnědého uhlí. Usnesením vlády ČR č. 444 z 30. 10. 1991, ke 

zprávě o územních ekologických limitech těžby hnědého uhlí a energetiky v Severočeské 

hnědouhelné pánvi schválila vláda ČR návrh závazných linií k omezení těžby a provozu 

výsypek [22], [24], [25]. 

V současné době, kdy dochází k postupnému propojování lomů ČSA a OM na 

jednotlivých horizontech a pro jeho optimální vyuhlení je nutné zasahovat až do starých 

výsypek, to je problém pro kolesová rýpadla. Díky těmto omezením na lomu ČSA dochází 

k postupnému odstavování velkostrojů. Společnosti tím vznikají neplánované náklady, 

které s tímto souvisí.  
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Obrázek 1: Pohled na lom ČSA  

[Zdroj: Ing. Milan Daneš] 

Obrázek 2: Severočeská hnědouhelná pánev - dobývací prostory  

Zdroj: http://ucebnice2.enviregion.cz/prirodni-zdroje_-prumysl-a-tezba/loziska-nerostnych-

surovin/tezebni-lokality] 
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1 Charakteristika společnosti Severní energetická a.s. 

1.1 Historie lomu ČSA 

Lom Československé armády (ČSA) se nachází v severočeské pánvi a leží na 

úpatí Krušných hor. Jedná se o hnědouhelný povrchový lom. Na tomto místě se dříve 

nacházelo Komořanské jezero o rozloze 5600 ha, bylo mělké a protékala jim řeka Bílina. 

Postupným zanášením vznikly mokřiny, močály. Vysoušením, které začalo v roce 1931, 

jak z důvodu důlní těžby, tak i ze zdravotních důvodů se krajina měnila na zemědělskou 

(1836 - 1852). První skrývka začala na území zaniklé obce Nové Sedlo nad Bílinou  

a postupovala směrem k nyní chráněné kulturní památce Jezeří, kde se stáčela k Černicím.  

Tento lom má charakter písčito - jílovitých sedimentů podložního souvrství, 

uhelnou slojí a jílovci v nadložním souvrství. Hnědouhelná sloj má převážně stálou 

mocnost o rozměrech v rozmezí 25 až 30 m. Těžba uhlí byla a je i doposud závislá na 

technických možnostech jeho dopravy a odbytu. V minulosti, díky zahájení lodní dopravy 

u nás po Labi do Německa došlo ke zvýšení odbytu a tudíž i těžby. Dále rozvojem 

železniční dopravy se ještě více zvýšila poptávka po uhlí a těžba se tak stala ekonomicky 

výnosnější. Začaly se zakládat velké obchodní společnosti se zahraničním kapitálem 

velkého charakteru. Odbyt byl zajištěn i vybudováním elektráren a to i v přímé blízkosti. 

Do elektrárny Komořany se uhlí dopravovalo rovnou z lomu po pásových dopravnících, 

kde se i upravovalo a transportovalo k dalšímu využití [14], [24], [25]. 

Těžit se začalo na Lomu Hedvika v Ervěnicích (lom I, II, III roku 1901). Jednalo 

se o těžbu skrývky a uhlí, která probíhala převážně ručně. Po vybudování Ervěnické 

elektrárny bylo otevření lomu V a VI (1926) základem pro dnešní lom ČSA. 

Po druhé světové válce proběhla velká modernizace. Byla nasazena lopatková 

rýpadla, parní lokomotivy a došlo k nasazení technologických celků TC2. Jednalo se  

o kolesová rýpadla KU800 v množství třech kusů a korečkové rýpadlo RK5000. Součástí 

těchto technologických celků byly zakladače ZP6600 v množství čtyř kusů, na které 

navazovala pásová doprava DPD o šířce 1800mm. Pro těžbu uhlí byla nasazena kolesová 

rýpadla KU300S s pásovou dopravou o šířce 1200mm.  
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 Pro velkou poptávku po energii a tím i poptávku po těžbě uhlí se dosahovalo na 

lomech maximálních výkonů a rychlých postupů, porubních front. Byly zpracovány různé 

studie a schválena pro další možný postup byla ta, která měla sloučit Lom ČSA s Lomem 

Obránců Míru, který byl již v minulosti několikrát přejmenován, byl zakoupen od 

společnosti Germánia a po geologickém průzkumu vznikl nový důl Neulange, později 

přejmenován na QUIDO IV, dále po druhé světové válce byl přejmenován na Důl 

prezidenta Beneše a konečný název Důl Obránců Míru (1951). Spojení provozu Lomu 

ČSA a Lomu OM postupně začalo od roku (1983). Lom OM provozoval kolejovou 

dopravu a pro lom ČSA zajišťoval těžbu předpolí na nejvyšších řezech. Lom OM  

v prostoru Dřínovského jezera a dále v prostoru masivů na okraji Krušných hor. Lomy se 

navzájem ovlivňovali a na základě dalších studií se pokračovalo v modernizaci  

a rozvoji Lomu ČSA a na Lomu OM, který byl díky omezení geologické poruchy dolu 

Centrum a dolu QUIDO nakonec ukončen v roce 1985 [21], [24], [25]. 

Tím došlo na lomu ČSA definitivně k ukončení provozu důlní dráhy a těžený 

materiál byl od té doby dopravován výhradně dálkovou pásovou dopravou [21], [24], [25]. 

Další změna nastala v roce 2005, kdy došlo ke vzniku skupiny Czech Coal, která 

mimo jiné zahrnovala i Mosteckou uhelnou společnost a. s. (MUS). MUS v té době 

provozovala tři hnědouhelné lomy. Vzájemně propojené lomy Vršany, Jan Šverma (JŠ)  

a samostatný lom Československé armády (ČSA). Každý z těchto lomů měl rozdílná 

specifika a tudíž i rozdílnou perspektivu [12] 

Lomy Vršany a JŠ mají dostatečné množství uhelných zásob, které nejsou 

blokovány tzv. územně ekologickými limity VÚ 444/1991. Navíc většina uhelné produkce 

lomu Vršany je zpracovávána v nedaleké elektrárně Počerady (EPOČ), která patří do 

skupiny ČEZ a.s. a s lomem je spojena kolejovou vlečkou. V současné době má Vršanská 

uhelná a.s., která provozuje lom Vršany, uzavřenou dlouhodobou smlouvu na dodávku uhlí 

do EPOČ [12]. 

Jinak je tomu u Lomu ČSA, který je omezen územně ekologickými limity. Za 

těmito limity je vázáno až 750 mil. tun hnědého uhlí a v současné době je tento lom 

postupně utlumován. 



 
 

2014  5 

Bc. Jana Javorčeková: Náklady na transport rýpadla na montážní místo. 

V roce 2008 došlo ke vzniku samostatných těžebních společností, a to v důsledku 

rozdílných podmínek pro těžbu. Jednalo se o Litvínovskou uhelnou a.s (LUAS), která 

provozovala lom ČSA a úpravnu uhlí v Komořanech, Vršanskou uhelnou a.s (VUAS), 

která provozuje lomy Vršany a JŠ a novou samostatnou společnost, která v rámci skupiny 

Czech Coal zajišťovala servisní služby pro uhelné společnosti, společnost Coal Services 

a.s.  

V roce 2013 došlo v LUAS ke změně akcionářů. Díky těmto skutečnostem došlo 

ke vzniku samostatné funkční společnosti LUAS a oddělení od skupiny Czech Coal. Ještě 

téhož roku valná hromada akcionářů rozhodla o změně obchodního názvu společnosti, 

která dnem zápisu do obchodního rejstříku 2. srpna 2013 zní Severní energetická a.s. 

Značka Litvínovská uhelná tím zanikla. Tato změna neměla žádný vliv na její dosavadní 

závazky. Dalším krokem byl vznik skupiny Severní energetická, jejíž součástí je 

společnost Severní energetická a.s., která spravuje těžební lokalitu Československá 

armáda (ČSA) včetně homogenizační drtírny a Úpravny uhlí Komořany, a také společnost 

Důl Kohinoor a.s. v likvidaci, která provozuje poslední hlubinný hnědouhelný důl v ČR. 

V roce 2013 se koupí akcií od skupiny ČEZ stala další součástí skupiny Elektrárna 

Chvaletice a. s. Skupina Severní energetická tím jako nový subjekt vstoupila na trh  

s elektrickou energií a teplem [12]. 

Obrázek 3: Pohled na lom ČSA  
[Zdroj: Ing. Milan Daneš] 

http://www.foto.fabriky.cz/displayimage.php?pid=335&fullsize=1
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1.2 Dobývací prostory Lomu ČSA 

Společnost Severní energetická a.s. má ve správě celkem 9 dobývacích prostorů. 

Aktivní těžba lomu ČSA probíhá ve třech dobývacích prostorech
.
 Jedná se o dobývací 

prostory: 

Ervěnice, který byl stanovený rozhodnutím FMPE (federální ministerstvo paliv  

a energetiky) o změně hranic dobývacího prostoru v Praze dne 29. 1. 1985 pod č. j.: 

71/1356/85. Díky tomuto rozhodnutí se zrušilo a nahradilo původní rozhodnutí FMPE  

v Praze dne 25. 9. 1975 (zn.: 31/1962/Sta/Au/75). Dne 4. 8. 1999 pod č. j.:1536 - 15/99 

rozhodnutím OBÚ se upravila plocha DP na 18,5778846 km
2
 [12]. 

Komořany u Mostu, který byl stanovený rozhodnutím MP (ministerstvo 

průmyslu) ČSR 12. 6. 1970 pod zn.: 320/1521/Sta/MB/70 a dne 6. 8. 993 pod č. j.: 2780/93 

byla rozhodnutím OBÚ upravena plocha DP na 14,3944922 km
2
. Další úprava byla dne 18. 

7. 1994 týž OBÚ a jednalo se o název DP z původního názvu Komořany na Komořany  

u Mostu pod č. j.: 2311/94 [12]. 

Dolní Jiřetín, který byl stanovený MP ČSR dne 9. 12. 1969 pod č. j.: 

320/1782/Sta/MB/69 a rozhodnutím OBÚ dne 30. 8. 1993 pod č. j.: 3027/93 byla upravena 

plocha DP na 7,7967239 km
2
 [12]. 

Obrázek 4: Ortofotomapa DP lomu ČSA 

 [Zdroj: Ing. Milan Daneš] 

http://www.foto.fabriky.cz/displayimage.php?pid=335&fullsize=1


 
 

2014  7 

Bc. Jana Javorčeková: Náklady na transport rýpadla na montážní místo. 

1.3 Současná problematika Lomu ČSA 

Lom ČSA se v současné době nachází díky platnosti VU 444/1991 ve fázi 

postupného utlumování. Namísto přechodu lomu do dalších ekonomických etap, jak bylo 

uvažováno v dřívějších rozvojových studiích, dochází k jeho útlumu a přesměrování 

postupu porubních front směrem do zbytkové jámy sousedního lomu OM. 

Projektování postupu lomu je nutné realizovat s několikaletým předstihem  

a s jasnou koncepcí. Jakákoliv změna v této dlouhodobé koncepci se negativně projeví 

nejen v současné době, ale zejména pak při snaze realizovat opětovný rozvoj lokality. 

Konkrétně na lomu ČSA byla ideální doba k plynulému přechodu do dalších rozvojových 

etap zhruba mezi roky 2003 až 2010. Namísto toho byl po roce 2000 ukončen postup 

svrchního skrývkového řezu osazeného kolejovou těžební technologií těsně před těžebními 

limity, který již tehdy určil obrys lomu. Od té doby dochází již pouze k nastrmování 

konečných svahů lomu na nižších pracovních horizontech. Zároveň tím dochází 

k vytváření obrovského deficitu v těžbě skrývkových hmot, pro případ opětovného 

přechodu lomu ČSA do tzv. II. etapy. I kdyby došlo k přehodnocení tzv. těžebních limitů, 

tak současný legislativní proces (EIA, POPD…) neumožňuje dřívější postup lomu do II. 

etapy, než kolem roku 2018. Podle informací ze Severní energetické a.s., bude v té době již 

takový deficit v těžbě skrývkových hmot, že než budou uvolněny první uhelné zásoby z II. 

etapy, bude nutné odtěžit cca 150 až 200 mil. m
3
 skrývkových hmot. V praxi to bude 

znamenat těžbu po dobu cca 5 až 7 let a to ještě za předpokladu značné intenzifikace 

výkonu těžební technologie. Pokud bude tato těžba probíhat až v době, kdy už na lokalitě 

nebudou uhelné zásoby ze stávající I. etapy, bude probíhat bez možnosti tvořit zisk a tudíž 

na úvěr [12]. 

Všechny tyto negativní vlivy vedou ve svém důsledku k potřebě ukončovat 

provoz konkrétní těžební technologie. 

Spotřeba elektrické energie v České republice mírně stoupá. S tímto trendem je 

nutné počítat i do budoucna. Téměř polovina elektrické energie je v ČR vyráběna 

v hnědouhelných elektrárnách. I když je nastaven trend postupného odklonu od „uhlí“, 

pořád bude uhlí významnou energetickou surovinou. S povrchovou těžbou uhlí bohužel 

souvisí i negativní vliv na životní prostředí, proto nemá povrchová těžba uhlí 

celospolečenskou podporu. 
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Technologie, která nenajde na lokalitě ČSA uplatnění, se postupně odstavuje. 

Jedná se zejména o rýpadla, zakladače a pásové dopravníky technologických celků II. 

výkonové řady. Na lokalitě ČSA jsou to zejména kolesová rýpadla typu KU800, pásové 

zakladače ZP6600 a pásové dopravníky šíře 1800 nebo 2000 mm. U takovéto technologie 

je důležité rozhodnout, zda bude odstavena na svém těžebním řezu nebo zda bude 

odtransportována mimo porubní frontu na montážní respektive odstavné místo. V roce 

1999 byl odstaven TC2 - KU800/K81/ZP6600/Z87. Níže uvedená tabulka 

předpokládaného provozování technologií na lokalitě ČSA je pro případ, že nedojde ke 

změně postoje vlády ČR k UV č. 444/91. 

Tabulka 1: Předpoklad provozování technologií na lomu ČSA pokud nedojde ke změně ekologických limitů 

UV č. 444/91 [12]. 

Technologický celek Velkostroj Plánované ukončení provozu 

1. TC2 KU 800/K75 konec roku 2017  

2. TC2 KU 800/K90 konec roku 2012 

4. TC2 RK 5000/R10 konec roku 2016 až začátek roku 2017 

1. TC1 KU 300/K73 konec roku 2022 až rok 2025 

2. TC1 KU 300/K82 konec roku 2020 

3. TC1  KU 300/K86 konec roku 2022 až rok 2025 

 

 

 
Obrázek 5: Kolesové rýpadlo KU 800/13 na lomu ČSA  

[Zdroj: Ing. Milan Daneš] 

http://www.foto.fabriky.cz/displayimage.php?pid=335&fullsize=1
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2 Důvody transportu rýpadla, popis a umístění montážního 

místa  

2.1 Důvody transportu rýpadla 

Jak jsem již nastínila, důvodů k transportu a odstavení velkostroje na odstavná - montážní 

místa je hned několik. Jedná se, o porubní fronty, které se přiblížily k ekologickým 

limitům, a které vzešly v platnost dne 30. 10. 1991 usnesením vlády ČR č. 444. K této 

zprávě o územních ekologických limitech těžby hnědého uhlí a energetiky v Severočeské 

hnědouhelné pánvi schválila vláda ČR návrh závazných linií i k omezení těžby a provozu 

výsypek. S velkostroji, která se odstavují, je počítáno jako se zálohou, které je možno 

využít v případě, kdy by mohla nahradit jiný velkostroj v době jeho poruchy nebo  

v případě prolomení ekologických limitů. Ovšem zařazení velkostrojů zpět do výrobního - 

těžebního procesu není tak jednoduché. Přináší to spoustu problémů a nákladů s tím 

spojených. Při rozhodování o odstavení velkostroje je nutné vědět, zda bude odstaven 

krátkodobě, či dlouhodobě. Samozřejmě, že toto určit a předvídat je velmi složité a těžké, 

ale v každém případě, ať už to budu brát z jakéhokoliv časového pohledu, začlenění 

velkostrojů opět do výrobního procesu je velice nákladné. Pokud to upřesním, pokud dojde 

k úplnému nastrmení konečných svahů a dotěžení veškerého uhlí v rámci stávajícího 

povolení hornické činnosti, bude v případě přechodu do II. etapy trvat nejméně 5 až 7 let, 

než se opět uvolní prostor pro další těžbu uhlí. Podle informací společnosti, bude nutné 

vytěžit nejméně 150 mil. m3 skrývky. Společnost musí tyto náklady hradit ze svých 

vlastních finančních zdrojů či úvěrů, po celou dobu, než se začne s těžbou uhlí a produkce 

uhlí se bude prodávat a zisky se budou vyrovnávat se ztrátami, které se kryly z finančních 

rezerv či úvěrů [12].  

2.2 Rozloha odstavného místa  

Volba polohy odstavného místa, aby vyhovovala možné dostupnosti i z hlediska 

efektivnosti a bezpečnosti se řídí dle vyhlášky 26/1989 Sb. Normy povrchových dolů NPD 

27 7016, ČSN 27 7015 "Stroje pro povrchové dobývání: technické požadavky" a dle 

základních zásad pro systémové projektování na povrchových dolech, musí splňovat 

několik základních parametrů, mezi něž patří především: 
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 přiměřená vzdálenost od provozovaného lomu 

 prostor musí být takový, který již není určený k těžbě 

 prostor musí být vyuhlen, nebo vyloučen z bilančních zásob 

 dosažitelné parametry vzhledem k parametrům odstavné technologie, 

především maximální povolené stoupání 

 montážní místo musí být zajištěno, jak po stránce bezpečnosti, tak po 

stránce ostrahy této technologie. 

Parametrům velkostroje v lokalitě lomu ČSA vyhovuje montážní - odstavné místo 

v SV části lomu ČSA, jehož souřadnice GPS je 50°32'39.7"N, 13°33'6.9"E, které již bylo 

dříve vybudováno pro odstavení rýpadla KU800/81 a to v období do roku 1999. 

Jeho nadmořská výška je cca 195m n m. S ohledem dostupnosti pro odstavenou 

technologii, tak i těmto parametrům vyhovuje. Montážní odstavné místo má tvar obdélníku 

s rozměry 150 x 200 m a zvětšit tuto plochu při odstavení dalších dobývacích technologií 

by neměl být problém, vzhledem ke své poloze a situování, co se i vzdálenosti týče [12]. 

Obrázek 6: Kolesové rýpadlo KU 800/13 s DPD na lomu ČSA 

[Zdroj: Ing. Milan Daneš] 
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2.2 Výhody a nevýhody odstavného místa a transportní trasy  

Pokud budeme řešit otázku výhod a nevýhod, musím konstatovat při několika 

konzultacích s vedením lomu ČSA, že transport těžební technologie na montážní - 

odstavné místo i transport samotný s sebou přináší vždy nějaké problémy a to: 

 v podobě nákladů, které jsou vždy finanční zátěží pro lom 

 příprava montážního místa včetně pracovního a manipulačního prostoru 

kolem velkostroje 

 příprava transportní trasy - zemní práce, úprava terénu včetně jeho 

zhutnění, pro daných technické parametry stroje 

 přeložky DPD, pokud jsou třeba 

 riziková místa, nebo překážky v podobě starých důlních děl, některá stará 

důlní díla jsou i špatně zakreslena, proto je třeba použít i vrtného 

průzkumu, při zjištění důlních děl, je třeba toto dílo zlikvidovat (zasypat) 

 čerpání vody 

 vedení vysokého napětí 

 demontáž a následná montáž překážek 

 náklady a práce spojené s kabelovým vedením aj. 

 při transportu se musí dodržet bezpečná vzdálenost od hrany řezu - možné 

skluzy horniny při jeho nadměrném zatížení, vzhledem ke geologickým 

poruchám, které se zde mohou nacházet [12]. 

Za nevýhodu můžeme počítat i klimatické vlivy, které z velké části ztěžují 

samotný transport. Povrchový lom je sám o sobě otevřený prostor ze všech stran, není 

chráněn před klimatickými změnami (déšť, voda, vítr i teplotní změny, snížení 

viditelnosti). Při těchto komplikací musí být v dostatečně viditelné vzdálenosti osoba, která 

dohlíží na transport a pomocí vysílaček, či mobilních telefonů dává potřebné informace  

o stavu pojezdové roviny řidiči velkostroje pro případné zastavení i smluvními signály. 
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Pokud pominu vlivy deště a sněhu, je zde také velký vliv větru při transportu, který může, 

pokud dosáhne nad 17 m/s ovlivnit naklánění konstrukce a snížit stabilitu velkostroje. Pak 

je nutné velkostroj odstavit ve stabilizované poloze a čekat na příznivé povětrnostní 

podmínky, tím dochází k dalšímu zdržení a ekonomickým nákladům. 

Za nevýhodu můžeme také počítat i další možné komplikace spojené s náklady na 

opětovný transport při dalším neplánovaném nasazení těžební technologie do provozu.  

Výhodou odstavení velkostroje na montážním - odstavném místě je možnost 

jednoduššího zajištění, jak bezpečnosti zaměstnanců, ostatních osob, vlastní technologie, 

tak i její ostrahy. 



 
 

2014  13 

Bc. Jana Javorčeková: Náklady na transport rýpadla na montážní místo. 

3 Návrh transportní trasy včetně vyčíslení nákladů 

3.1 Legislativa a technické podmínky transportu 

Jakákoliv hornická činnost nebo činnost prováděná hornickým způsobem  

i samotný transport na montážní - odstavné místo musí být vždy v souladu se zákonem  

i platnými předpisy a dle báňských zásad. Legislativa, která se k tomu to váže je 

následující: 

 Zákon č. 44/1988 Sb., - zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 

zákon)  

„§ 1 Úvodní ustanovení - Účelem tohoto zákona je stanovit zásady ochrany  

a hospodárného využívání nerostného bohatství, zejména při vyhledávání a průzkumu, 

otvírce, přípravě a dobývání ložisek nerostů, úpravě a zušlechťování nerostů prováděných 

v souvislosti s jejich dobýváním, jakož i bezpečnosti provozu a ochrany životního prostředí 

při těchto činnostech“ [13], [26].  

§ 30 odst. 7 - Hospodárné využívání výhradních ložisek 

§ 32 odst. 5 - Plány otvírky, přípravy a dobývání výhradních ložisek a plány 

zajištění a likvidace hlavních důlních děl a lomů [26]. 

 Zákon č. 61/1988 Sb., - zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské 

zprávě 

     § 5 odst. 4 - Povinnosti organizací při hornické činnosti a činnosti prováděné 

hornickým způsobem 

 § 9 odst. 2- Vyhledávání a průzkum ložisek důlními díly 

 § 10 odst. 8 - Otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek, zajištění  

a likvidace důlních děl a lomů 

 § 11 odst. 3 - Zvláštní zásahy do zemské kůry 

 § 13 odst. 2 - Zajišťování a likvidace starých důlních děl [26] 
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 Vyhláška ČBÚ č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci  

a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým 

způsobem na povrchu.  

§ 68 Základní ustanovení  

„Organizace je povinna vydat pokyny pro obsluhu a údržbu zařízení, které 

obsahují požadavky pro zajištění bezpečnosti práce a provozu. Pokyny pro obsluhu  

a údržbu musí podle druhu zařízení obsahovat:  

 povinnosti obsluhy před zahájením provozu zařízení ve směně, 

 povinnosti obsluhy při provozu  

 zařízení, rozsah, lhůty a způsob provádění údržby,  

 způsob zajištění zařízení při jeho provozu, přemísťování, odstavování  

z provozu a opravách a proti nežádoucímu uvedení do chodu, 

 způsob dorozumívání a dávání návěští, 

 umístění a zajištění zařízení po ukončení provozu, 

 zakázané úkony a činnosti, 

 způsob a rozsah záznamů o provozu a údržbě zařízení. 

„Návod pro obsluhu a údržbu vydaný výrobcem zařízení, který splňuje uvedené 

požadavky, může organizace prohlásit za pokyny.  

§ 106 Používání velkostroje  

§ 108 Určení obsluhy velkostroje  

§ 109 Vedoucí řidič velkostroje  

§ 110 Kvalifikace vedoucího řidiče velkostroje  

§ 111 Řidič velkostroje  

§ 112 Kvalifikace řidiče velkostroje  
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§ 114 Kvalifikace klapkaře  

§ 116 Kvalifikace řidiče pásového vozu  

§ 117 Ověřování kvalifikace obsluhy  

§ 118 Provoz velkostroje [11]. 

 Vyhláška ČBÚ č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek,  

o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné 

hornickým způsobem. 

 § 13 - Ohlašovací lhůty [26] 

 NPD 27 70 16 – Provoz, údržba a opravy velkostrojů  

„3.1.14 Transport stroje na jiné pracoviště“  

„3.1.14.1 Za transport stroje na jiné pracoviště se považuje přesun stroje bez 

dobývání nebo zakládání, zejména přejíždění stroje na jiný řez, z montážního místa do řezu 

apod. Přejíždění stroje na témže pracovišti (po řezu, etáži) není v tomto smyslu 

transportem.“  

„3.1.14.2 Pro transport musí být vydán provozovatelem písemný příkaz, v němž 

musí být vytýčena trasa a stanoven způsob úpravy této trasy tak, aby během transportu 

nedošlo k překročení dovolených transportních parametrů stroje, určeny  

„3.1.15 Zajištění stroje a jeho částí proti nežádoucímu uvedení do provozu“  

„3.1.16 Odstavení stroje“  

„3.1.16.7 Dlouhodobé odstavení stroje do zálohy nebo konzervace - stroje 

odstavené na dlouhou dobu (do zálohy) nebo do konzervace je nutno zajistit dle níže 

uvedených bodů s tím, že místo bude kontrolováno 1x týdně: 

 stroj je odstaven na bezpečném místě, kde není nebezpečí skluzů, záparů či 

propadnutí; 

 stroj musí být odstaven na vhodné zpevněné a odvodněné ploše; 

 stroj je řádně vyčištěn od uhlí a uhelného prachu; 
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 kabiny obsluh, dílny, sklady, sociální prostory apod. jsou zajištěny 

uzamknutím a jsou demontovány vstupní žebříky a schody; 

 přívod elektrické energie musí být v napájecím místě vypnut; 

 ke stroji je trvale udržována dopravní cesta nebo sjízdná kolej pro mobilní 

požární techniku.“ [6]. 

Při technických podmínkách transportu jsou základním údajem pro transport 

parametry velkostroje, který bude transportován. Klade se při tom velký důraz i na příčný  

a podélný sklon, dodržení bezpečné vzdálenosti od kraje řezu, šířku a délku velkostroje. 

Dále se musí vzít v úvahu i parametry ostatní možné doprovodné techniky a mechanizace, 

které jsou k transportu potřeba. Samotný transport je doprovázen vždy minimálně počtem 

osádky velkostroje a dle náročnosti a vnějších vlivech se počet osob může i navýšit. 

Transportní trasa se volí taková, aby nemohlo dojít k nebezpečnému naklonění velkostroje 

a tím k jeho převrácení a poškození. Další podmínkou je vyřešení napájení velkostroje. 

Velkostroj o kterým zde uvažuji je KU800 a je napájen sítí o 35kV. Je nutné vědět předem 

délku trasy a vyřešit tak možné napájecí body a to již před zahájením transportu v době 

jeho plánování. Dle vyhlášky ČBÚ 26/1989 Sb. musí být také dána zodpovědnost osobě, 

která dohlíží na transport a řídí dodržování bezpečnostních předpisů i dodržování daného 

technologického postupu. Tato osoba je dle své kvalifikace určena jako vedoucí transportu 

a musí být neustále přítomna pro řešení naléhavých situací [9], [12]. 

V průběhu transportu se musí dodržovat všechna bezpečnostní opatření, která jsou 

nutná k ochraně zdraví osob i k ochraně zařízení, které přepravujeme dle vyhlášky 26/1989 

Sb. a normy povrchových dolu vydaná VÚHU a.s. NPD 27 7016 pro provoz, údržbu  

a opravy. 

3.2 Technické parametry transportovaného velkostroje KU 800 

Jako příklad transportovaného velkostroje uvádím kolesové rýpadlo KU800/13 

K90, které je zařazeno spolu s DPD a zakladačem jako technologický celek TC2. Toto 

rýpadlo bylo vyvinuto pro odtěžování velkého množství nadložních hmot, pro ekonomické 

parametry a možnost selektivní těžby. V průběhu několika let došlo u rýpadel k řadě změn 

a úprav viz tabulka č. 2 [12]. 
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Tabulka 2: Parametry velkostroje KU 800 [14]. 

Typ rýpadla   

 Parametr  m.j KU 800/13 K90 

Průměr kolesa m 12,5 

Počet korečků ks 15 

Počet mezibřitů ks - 

Objem korečku m
3
 1 

Objem mezikruží m
3
 1,1 

Počet otáček kolesa min
-1

 6,2 / 7,44 

Příkon pohonu kolesa k W 2*800 

Obvodová rychlost kolesa m.sec
-1

 4,06/ 4,87 

Počet výsypů za minutu min
-1

 93,0 / 11,6 

Teoretická výkonnost m
3
sz.h

-1
 

8650 

10380 

Výkonnost dle výrobce m
3
sz.h

-1
 

4500 

5400 

Měrná rozpojovací síla (dle výrobce) k N.m
-1

 120 

Měrná rypná síla (dle ČSN 27 70 13) k N.m
-1

 144 / 120 

Měrná rozpojovací síla (dle ČSN 27 70 13) k N.m
-1

 128 / 104 

Obvodová rypná síla k N 355 /296 

Poloměr zaoblení korečku m 0,3 

Typ kolesa / provedení - varianta - B / UD II 

Max. průchodnost kolesa m
3
sz.h

-1
 

11720 

14060 

Čelní úhel kolesa °   

Max. hloubka třísky m 0,5 - 0,9 

Max. vodorovný dosah středu kolesa od osy stroje m 51,9 

Max. dosah středu kolesa od osy stroje při max. zdvihu a 

výsuvu (délka průmětu) 
m 48,9 

Min. dosah středu kolesa od osy stroje při úplném zasunutí  

(délka průmětu)  
m 36,1 

Úhel kolesového výložníku s horizont. rovinou při max. 

zdvihu 
° 19 

Úhel kolesového výložníku s horizont. rovinou při max. 

spouštění 
° 20 

Úhel kolesového výložníku s horizont. rovinou při 

spouštění kolesa na pláň při úplném zasunutí  
° 20 

Délka výsuvu kolesového výložníku m 15,8 

Otočnost kolesového výložníku vzhledem k předávacímu 

pásku 
° ±75( 65 ) 

Max. výškový dosah středu kolesa m 29,8 

Max. hloubkový dosah středu kolesa m 0,245 

Exentricita osy kolesa vůči ose čepu kolesového výložníku m 1,2 

Exentricita osy čepu kolesového výložníku vůči ose rýpadla m 6 

Výška čepu kolesového výložníku m 14,7 
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Rychlost vysouvání kolesa m . min
-1

 3,1 

Rychlost zdvihu kolesa m . min
-1

 4,1 

Otočná rychlost horní stavby m . min
-1

 21,6 – 63,6 

Max. výška řezu (teoretická) m 32 

Max. hloubka řezu m 6 

Úhel svahu vytvořený výsuvem při výšce řezu H=32,0 m ° 60 

Délka nakládacího výložníku m 90 

Délka předávacího pásku m 15,5 

Úhly vzájemného natáčení koles. výložníku předáv. pásku a 

nakládacího výlož vůči sobě 
° 

75 (65) 

105 (115) 

Výškový rozdíl hlavního podvozku 

m 

14 

- max.+  předáv. pásku a nakl. výložníku 15 

- min. -   

Max. natočení předávacího pásku vůči spodní stavbě ° ±25  

Druh podvozku 

- kráčivý housenkový - hlavní podvozek 

- podvozek pod nakl. Výložníkem 

Max. stoupání při transportu ° (%) 6 (10,5) 

Max. stoupání při práci  ° (%) 4 (7) 

Úhel směrování kráčení ° 360,00  

Délka kroku m 3,00  

Střední spec .tlak na podložku MPa 0,13 / 0,12 

Rychlost kráčení m . min
-1

 3  

Délka ližin hlav. Podvozku m 26,5  

Šířka ližin hlav. Podvozku m 7  

Přívodní napětí k V 35  

Délka přívodního kabelu na kabelovém voze zavěšeném na 

rýpadle 
m   * 1600 - 1900 

Celková hmotnost rýpadla t 4 300  

Hmotnost kabelového vozu vč. kabelu (cca 1650 m) t cca 83 

Datum uvedení do provozu rok 1 981  

 

Dle uložení výložníku se dělí na kolesová rýpadla s výsuvným a nevýsuvným 

výložníkem. Výsuv u kolesového rýpadla znamená zvýšení jeho hmotnosti a složitější 

konstrukci, která je složitá z důvodu stability velkostroje, ale zase na druhé straně se 

nemusí tak často přemísťovat. Kolesová rýpadla mají jednak housenicové podvozky, které 

jsou sice rychlejší, ale dražší na údržbu, nebo kráčivé podvozky, které jsou oproti 

housenicovým lehčí, mají větší stabilitu a celkově jsou i levnější na údržbu [2], [3]. 
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U kolesových rýpadel je rypným orgánem pro dobývání koleso s korečky, které 

jsou po obvodu a mají objem např. 1000 l. Korečky mají po obvodu břity pro docílení 

menší kusovitosti těženého materiálu [2], [3]. 

Jak jsem se již zmínila, tento velkostroj KU 800 je určen k rýpání a nakládání 

nadložních hmot, jehož rypný odpor je uváděný v "diagramu závislosti výkonu na měrné 

síle. Výrobce tento diagram uvádí u každého rýpadla. 

Rýpadlo KU 800 a je zařazeno do TC2, těžebními technologiemi, technologickým 

celkem se rozumí - soubor, souhrn techniky sloužící k zavádění, zjednodušení, 

zdokonalování a realizaci výrobních procesů. Dle využití jednotlivých technologii 

(výkonnosti kolesového rýpadla) je členíme na jednotlivé celky [2], [3]: 

 KU 300 -  hodinová výkonnost 2 500 m
3 
sz.h

-1 
je technologický celek TC1 

 KU 800 - hodinová výkonnost 4 500 - 5 500 m
3 

sz.h
-1 

je technologický 

celek TC2 

 K 10 000 - hodinová výkonnost 10 000 m
3 

sz.h
-1 

je technologický celek 

TC3 

 tento technologický celek TC2 se skládá:  

 kolesového rýpadla KU 800 

 dálkové pasové dopravy DPD o šířce 1800mm (2000mm) 

 zakladače ZP6600 

Je propojen s DPD díky pojízdným násypkám, které jsou ale součástí DPD. Pro 

lepší podmínky při sypání materiálu na pasový dopravník může být mezi rýpadlo a DPD 

vložen ještě dvourotorový drtič DS-OH (výrobce jsou Krušnohorské strojírny Komořany), 

který drtí těžený materiál a tím šetří pásy DPD i válečky, na kterých je pás uložen  

a dopravuje rozdrcený materiál. Tím je menší možnost poruchy DPD. Protože DPD je 

součástí technologického celku, v případě poruchy jednoho z komponentů stojí celý celek 

[2], [3]. 
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Tabulka 3: Technologické celky TC [1],[2]. 

TC 
Jmen.výkon 

TC                
[m

3
 sz.h

-1
] 

Rýpadlo DPD  Zakladač 
Požadova
ná roční 

výkonnost  
[m

3
 

r.z/rok] 

typ 
Teoretická 
výkonnost 
[m

3
 sz.h

-1
] 

Šířka 
pasu 
[mm] 

Rychlost 
pasu 
[m.s

-1
] 

Teoretická 
objem.výkon. 

[m
3
 sz.h

-1
] 

typ 
Teoretická 
výkonnost 
[m

3
 sz.h

-1
] 

TC1    2 500     

 K 800.B      2 400     

 1 200     

 4.0          2 460     

 ZP 2 500     2 500     
 2.5 - 5.0 

mil.  

      1 200     3.15         1 711     

 KU 300      1 500      4.0          2 172     

 KU 300.S      1 800      5.0          2 716     

TC2    5 000     

 KU 800      4 500      1 800     

 5.0  

        6 780      ZP 6 600     6 600     

 10 - 12.5 
mil  

      5 500      1 600             5 945      ZP 5 500     5 500     

 RK 5 000      4 450      1 800             6 780      ZP 6 000     6 000     

TC3  10 000     
 K 10 000    10 000      2 200     5.2       12 000      ZP 10000   10 000      20-25.0 

mil                

 

Pozn: Skutečné výkony jednotlivých celků jsou závislé především na způsobu 

jejich nasazení. Ideální jsou dlouhé porubní fronty, široký těžený blok a dostatečná výška 

řezu. V podmínkách lomu ČSA není možné díky omezení (krátká porubní fronta, časté 

manipulace, rozměry těženého bloku) takové výkony dosahovat. Např. skutečné výkony 

TC2 (KU800/ZP6600) v podmínkách ČSA jsou kolem 7,0 mil. m3 rz/rok. 

Popis rýpadla KU 800 dle strojních komponentů: 

 výložník kolesový 

 výložník předávací 

 výložník nakládací 

 výložník vyvažovací 

 výložník držící 

 pohyblivé strojovny 

 desky otočné 
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 spodní stavba 

 chodidla 

 podpěrný vůz nakládacího výložníku 

Rýpadlo má běžně 6 - ti člennou osádku [12]. 

 

Obrázek 7: Schéma kolesového rýpadla KU 800 

[Zdroj: http://www.hornictvi.info/prirucka/technika/uhli.htm] 

 

Zakladač je určen pro zakládání skrývkových materiálů na tzv. vnitřní nebo vnější 

výsypky, které narýpá kolesové rýpadlo, pro TC2 se jedná o zakladač typu ZP 6600 s max. 

efektivním výkonem 6600 m
3 

sz h
-1

 při měrné hmotnosti 1,6 t.m
-3 

a kusovitost materiálu je 

omezena dle ČSN 26 3102 [3]. 

Popis zakladače ZP 6600 dle strojních komponentů: 

 hlavní kráčivý podvozek (pod střešní otočnou částí stroje) 

 kráčivý podvozek spojovacího mostu 

 střední otočná část stroje 

 zakládací výložník 

 spojovací most 

 vrátky, kladkostroje, lana 
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 jeřáb 

 

Obrázek 8: Schéma zakládacího stroje ZP6600 

[Zdroj: http://www.hornictvi.info/prirucka/technika/uhli.htm] 

3.3 Překážky při transportu 

Odstavení velkostroje z provozu a jeho transport na odstavné místo je nutné 

z hlediska přípravy výroby řešit ve značném předstihu. Ideální doba je cca jeden rok. 

Postupy rýpadla KU800/K90 jsou naplánovány tak, aby v době plánovaného transportu 

bylo pokud možno co nejblíže odstavnému místu. Tím dojde ke značné eliminaci 

případných negativních vlivů např. na provoz ostatní těžební technologie. V transportní 

trase rýpadla jsou linky DPD (PD51, 52), které je nutné v nezbytné délce rozebrat. 

Vzhledem k tomu, že jde o linky sloužící pro KU800/K90, není nutné je již zpět stavět. 

U transportů delších než cca 1000m je nutné řešit napájení, protože na kabelovém 

vozu je cca 1000m vlečného kabelu. Tzn., že je nutné přepojovat kabelové vozy, případně 

jiným způsobem řešit napájecí body technologie. 

Tato trasa není ani v blízkosti více frekventované komunikace, tzn., nemusí být 

zastaven pracovní ani dopravní proces. 

3.4 Transportní trasa včetně ostatních přidružených prací 

Velkostroj KU 800, který jsem si pro mou diplomovou práci vybrala, ukončí 

těžbu na staničení cca 500 m na PD 51 v nadmořské výšce 153 m n. m. Toto bude výchozí 

postavení pro transport, GPS souřadnice tohoto bodu jsou 50°33'4.7"N,13°32'39.3"E viz 

mapová příloha č. 3. 
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Před samotným zahájením transportu je nutné rozebrat dosud provozovaný PD 51 

a to v délce cca 600m a přemístit i poháněcí stanici PS51. Také PD 52 je nutné rozebrat 

v nezbytné délce cca 500m. To si vyžádá práci cca 1 týden. 

Celková plánovaná délka transportní trasy je cca 1350 m. Podle různého 

charakteru ji lze rozdělit do tří úseků: 

1. Úsek - staničení 0 – 400 m  (153 m n. m. - 160 m n. m.) 

- Nachází se na původní pracovní pláni velkostroje. 

- Převýšení je pouze 7 m a proto není nutné dělat významné zemní práce 

 

2. Úsek - staničení 400 – 850 m  (160 m n. m. - 190 m n. m.) 

- Nachází se v ose PD52 

- Na tomto úseku je značné převýšení a to cca 30 m, proto je nutné dělat 

významné zemní práce. 

 

3. Úsek - staničení 850 – 1350 m  (190 m n. m. - 195 m n. m.) 

- Jde o závěrečný úsek trasy na odstavné místo 

- Převýšení je pouze 5 m a proto není nutné dělat významné zemní práce 

 

V 1. úseku, tj. zhruba 400 m vede navrhovaná trasa po bývalé provozní pláni 

rýpadla a PD 51. Z toho důvodu není nutné realizovat významné zemní práce pro úpravu 

trasy, neboť odpovídá požadovaným parametrům velkostroje. V praxi budou pouze těsně 

před samotným transportem pomocí dozeru odstraněny případné zbytky bláta a nadměrné 

kusy [12]. 

Ve 2. úseku, tj. zhruba 450 m vede transportní trasa místem, kde je značné 

převýšení 30m. V tomto úseku je nutné provést větší zemní práce. Maximální povolený 

sklon pracovní pláně rýpadla KU800 při transportu jsou 10,5 % (při rýpaní pouze 7 %). 

Pro zajištění větší jistoty a bezpečnosti jsem zvolila průměrný sklon transportní trasy 

v tomto úseku 7 - 8 %. Šířka transportní trasy bude 50m. Mnou navržený tvar zemních 
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úprav byl projektantem přepočítán pomocí speciálního KVAS - SW - Báňský model  

 v. 2010. Výsledný objem zemních prací v tomto úseku trasy je 30 000 m
3
. Objemy jsou 

zhruba vyrovnány (±), tzn., že není potřeba odvážet přebytečné hmoty a ani je dovážet  

z jiného místa. 

Ve 3. úseku, tj. zhruba 500m je překonáváno převýšení pouze 5m. Z toho je 

patrné, že není nutné provádět zemní práce většího rozsahu. Stejně jako v 1. úseku je nutné 

pouze před samotným transportem odstranit případné zbytky bláta a nadměrné kusy. 

Transportní trasa vede SV směrem a končí na niveletě 195 m n. m, souřadnice GPS 

50°32'39.7"N,13°33'6.9"E viz mapová příloha č. 3. Před dojetím velkostroje na stanovené 

montážní - odstavné místo je třeba předem demontovat část oplocení a následnou montáž 

včetně odpojení zabezpečení, které je instalováno na montážním - odstavném místě. Jak 

jsem se již zmínila, toto místo již bylo vybudováno dříve pro potřeby odstavení více 

velkostrojů vzhledem k jeho vyhovující pozici a situačním parametrům. Odstavná plošina - 

pláň byla vytvořena dle požadavků a předpokládaných parametrů velkostrojů. 

Pokud shrnu dosavadní fakta, tak projektant připraví - navrhne trasu transportu 

velkostroje na montážní - odstavné místo, tak, aby vyhovovala a odpovídala daným 

parametrům a možnostem velkostroje, který bude transportován. Jedná se především  

o podélný a příčný sklon. Maximální povolený sklon pracovní pláně rýpadla KU800 při 

transportu jsou 10,5 % (při rýpaní pouze 7 %). Pro zajištění větší jistoty a bezpečnosti jsem 

zvolila maximální sklon transportní trasy 7 - 8 % a to ve 2. úseku. Trasa se volí v co 

nejkratší možné variantě dle možností s překážkami, které se dají snadno překonat. Každá 

tato překážka je vícenákladem. 

Aby nedošlo k nepředvídaným událostem, není dobré podcenit prohlídku trasy 

projektantem před samotným zahájením projektování. Na lokalitě ČSA se většina 

mapových podkladů zpracovává na základě výsledků letecké fotogrammetrie. Pokud je 

nutné něco doplnit, mohou měřiči doměřit „ručně“. 

Po zpracování projektu měřiči tento projekt venku vytýčí. To je podkladem pro 

zahájení samotných zemních prací. Po realizaci prací je nutné provedené práce zaměřit  

a porovnat s požadovaným stavem. Případná problematická místa projektant zkontroluje  

a připraví podklady pro opravu trasy v daném úseku. Následně se trasa opět překontroluje, 

zda opravdu vyhovuje požadovaným parametrům stroje. Po vzájemném odsouhlasení trasy 
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všemi zúčastněnými, po vydání TP nebo příkazu k zahájení, se můžou zahájit úpravy 

terénu trasy pomocí mechanizace. Po přípravě a úpravě transportní trasy velkostroje 

provedené v předstihu, budou probíhat v době transportu ještě další drobné zemní práce. 

Jedná se především o stabilitu podložky, po které se bude velkostroj pohybovat. Při 

transportu delším než 1000m je nutné počítat i z výměnou kabelového vozu pro zajištění 

přívodu elektrického napětí ve výši 35 kV pro napájení velkostroje. 

 

Pomocné mechanizmy, které budou zemní práce vykonávat, jsou dozery typu 

Caterpillar D8T (zemní práce výjezdu 30 000 m
3
), jedná se o dozery střední velikosti  

s výkonem 231 kW, měrným tlakem 1 bar a objemem radlice 11,7 m
3 

[16].  

Dále malý dozer Caterpillar D6T s výkonem 149 kW, měrným tlakem 0,66 bar  

a objemem radlice 5,6 m
3
 včetně osádky dozeru, jsou ve vlastnictví společnosti Czech Coal 

Power s.r.o., která zajišťuje servisní služby pro uhelné společnosti v tomto segmentu [23]. 

 Veškeré zemní práce v podmínkách lomu ČSA si řídí vedoucí příslušného 

provozního úseku, který vykonává technický dozor. Tyto práce se řídí časovým 

harmonogramem prací, který je v předstihu naplánován. Konečná fáze zemních prací končí 

Obrázek 9: Mapa se znázorněním nutných zemních prací na lomu ČSA  

[Zdroj: Ing. Milan Daneš] 

http://www.foto.fabriky.cz/displayimage.php?pid=335&fullsize=1
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přeměřením podélného a příčného sklonu. Schválením je možné stanovit technologický 

postup s přesný datum transportu. 

3.5 Technologický postup a legislativa s tím spojená 

Pro transport jakéhokoli velkostroje se vždy ještě před zahájením zpracovává 

technologický postup TP, který se řídí dle platných právní předpisů, vyhlášek, norem  

a správných zásad při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem. Jedná 

se o právními předpisy dle zákona č. 44/1988 Sb. (horního zákona) včetně jeho novelizací, 

zákona č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti…., zákona č. 67/2001 o požární ochraně, 

bezpečnostními předpisy zákon č. 309/2006, dle vyhlášek ČBÚ č. 26/1989 Sb.  

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti  

činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, včetně novelizací, ČBÚ č. 75/2002 

Sb. o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické 

činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ČBÚ č.202/1995 Sb. o požadavcích k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při obsluze a práci na elektrických zařízeních při 

hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem aj., v neposlední řadě  

i normou povrchových dolů NPD 27 7016 pro provoz, údržbu a opravy velkostrojů, ve 

kterém jsou jasně dány úkoly a rozděleny funkce dle kvalifikace. Osádka, která tento 

pracovní úkon vykonává, se řídí danou legislativou v rámci bezpečnosti práce vyhláškou 

ČBÚ 26/1989 Sb. bezpečnosti práce. Je dán přesný počet osádky, který se za snížených 

pracovních podmínek může navýšit dle potřeby např. z důvodu zvýšení pozornosti  

a hlavně z dorozumívacích důvodů. Jsou dána přesná pravidla, s kterými jsou všichni 

seznámeni [9], [11], [12], [13]. 

Technologický postup má své evidenční číslo a je archivován k možnému 

nahlédnutí. Je rozdělen do několika částí. Každý lom, každá společnost i každá pracovní 

činnost má svůj specifický písemný příkaz - technologický postup. Jak jsem se přesvědčila, 

tak i "Písemný příkaz pro transport velkostroje" je pro danou společnost po každé jiný, ale 

základní body jsou obsažené ve směs stejně, jen v jiném pořadí. Protože jsem měla 

možnost nahlédnout do TP lomu ČSA, pokusím se řídit jejich verzí. Příklad mnou 

vypracovaného TP je přílohou č. 1. 
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3.6 Náklady na transport na montážní - odstavné místo, včetně trasy 

Pokud se budu zabývat kompletními náklady na transport rýpadla na montážní - 

odstavné místo, včetně trasy a montážním místem samotným, nejedná se jen o zemní 

práce, které se týkají jen trasy samotné. Součástí těchto nákladů je práce vynaložená 

techniky úseku, přípravy výroby, měřičů, práce související s MM, tzn. demontáže  

a montáže oplocení, dořešení elektroinstalace k zabezpečení a samotná údržba velkostroje 

na MM, aby byla zajištěna jeho provozuschopnost. Do těchto nákladů také patří demontáže 

pasového dopravníku včetně PS a práce související s připojením - prodloužením napájení 

35kV.Všechny tyto náklady jsou kompletně vyčísleny ve Výkazu výměr, který je součástí 

kapitoly 3.8 rekapitulace. 

Tabulka 4: Seznam cen za pronájem mechanizace včetně osádky od společnosti Coal Services [12] 

Název mechanizace  
 cena za 1 Nh / 

Kč  

Dozer typu Caterpillar D8T 2 200 

Dozer typu Caterpillar D6T 1 400 

Střední pasové rýpadlo CAT 322 1 300 

Nakládací vozy TATRA 815 700 

Malé pasové rýpadlo CAT 315 900 

Jeřáb AD 20 Mercedes ACTROS 3332 700 

 

3.6.1 Geodetická a projekční činnost 

Pro spočítání kompletních nákladů, je důležité vycházet z časového 

harmonogramu prací. Trasa, která byla navržena a zaměřena měřiči včetně tvorby, kresby 

do mapy a včetně dokumentace skutečného provedení je vlastně také nákladem, který je 

možné vyjádřit, ekonomicky zhodnotit. Tento proces pro projektanta znamená minimálně 4 

pracovní směny. 

Projektová dokumentace  26 000,- Kč 

(40 hod * 1 projektant * 650 sazba/h)  

Uvažujeme - li o trase, která byla navržena, spočítána a zaměřena včetně 

zadokumentování cca na 1350 m, staničení a bodového pole, je částka za toto vyčíslená 

podrobně v kapitole 3.8 rekapitulace nákladů: 
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Tabulka 5: Seznam cen za jednotku výkonu za geodetické práce 

Název prac. činnosti   m.j   jednot. cena / Kč  

 Zaměření podkladů pro projekt trasy   100m                   280     

Vytyčení trasy   100m                   350     

Zaměření skutečného stavu trasy   100m                   280     

 Bodové pole   bod                1 000     

 Tvorba a kresba kart. originálu    kpl                3 500     

 Dokumentace skutečného provedení   kpl              10 400     

Zaměření podkladů pro projekt trasy  3 780,- Kč 

(13,5 * 100m * 280,-sazba) 

Vytyčení trasy  4 725,- Kč 

(13,5 * 100m * 350,-sazba) 

Zaměření skutečného stavu  3 780,- Kč 

(13,5 * 100m * 280,-sazba) 

Bodové pole  5 000,- Kč 

(5 bodů * 1 000,-sazba) 

Tvorba, kresba a dokumentace     13 900,- Kč  

(1 * 3 500 + 1 pracovník * 16 hod * 650,-sazba) 

Celkem za geodetické práce  31 185,- Kč 

3.6.2 Náklady trasy transportu  

Tyto náklady nejsou jen náklady zemních prací, které jsou rozvrženy dle etap 

staničení, kdy v první etapě se jedná o pouhé dohlazení podložky a odvodnění, v druhé 

etapě jsou tyto zemní práce náročné, jedná se o srovnání terénu na požadované parametry 

velkostroje včetně daného úhlu stoupání, který jsme si určily vzhledem k předcházení 

problematickým situacím 7 - 8 %. Tyto zemní práce byly spočítány cca 30 000 m
3
. Použití 

mechanizace při terénních úpravách. V třetí etapě se jedná také o pouhé dohlazení  
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a srovnání podložky. Dále je třeba demontovat pasový dopravník včetně poháněcí stanice, 

samozřejmě za pomoci mechanizace jako je dozer, jeřáb. 

Zemní práce, které budou prováděny za pomoci zapůjčených dozerů: 

 Náklady na úpravu trasy 1. - 3. etapa 

 Dozer typu Caterpillar D8T: [16] 

- o výkonu 231 kW, 

- měrným tlakem 1 bar, 

- objemu radlice 11,07 m
3
. 

Při současné ceně pohonných hmot 36 Kč za 1 litr, je výše ceny pronájmu dozeru 

2 200 Kč za hodinu. Předpokládaný denní časový fond 10 hodin. 

Výpočet výkonnosti dozeru Caterpilar D8T: [4], [5], [8], [10] 

 Výkonnost teoretická:  

Qteor  = 
      

  
   [m

3
sz.h

-1
] 

q   - objem hrnuté zeminy na záběr [m
3
] 

Tc  - doba jednom pracovním cyklu (při daných podmínkách 200 sekund) 

Qteor = 
          

   
 = 211  [m

3
sz.h

-1
] 

 Výkonnost technická:  

Qtech = 
        

  
   [m

3
rz.h

-1
] 

  kp   - koeficient plnění, v místních podmínkách platí 0,9 

  kn - koeficient nakypření, v místních podmínkách je 1,1 

Qtech  = 
        

   
 = 172,6 = 173 [m

3
rz.h

-1
] 
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 Výkonnost provozní skutečná:   

 Qsk = Qtech * kt * kx   [m
3
rz.h

-1
] 

 kt    - koeficient využití času stroje (směnové, z 12 h se využije jen 10 = 0,8) 

 kx  - koeficient vlivu obsluhy, u tohoto dozeru je ovládání hydraulické = 0,98) 

 Qsk = 173 * 0,8 * 0,98 = 136  [m
3
rz.h

-1
] 

Komplet zemní práce byly zaměřeny a spočítány, jejích objem je 30 000 m
3
, 

potom platí, 

  Qzp = objem ZP, 

      = celkový čas, za který se zemina přesune [hod] 

       
   

   
 = 

      

       
 = 22 směn (po 10h) 

Cena za urovnání zeminy dozerem Caterpillar D8T objemu 30 000 m
3
 je,  

Nz = 22 * 10 * 2 200 = 484 000,- Kč 

(22 směn * 10 hod * 2 200,- pronájem)      

Obrázek 10: Dozer Caterpillar CAT D8T 

 [Zdroj: http://www.aquasys-stroje.cz/cs/d8t] 
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Obrázek 11: Dozer Caterpillar CAT D6T 

 [Zdroj: http://www.tractorfan.cz/picture/832884/cat - d6t] 

   

 Dozer typu Caterpillar D6T: [23] 

 - s výkonem 149 kW,  

- měrným tlakem 0,66 bar, 

- objemem radlice 5,6 m
3
 včetně osádky dozeru 

Při současné ceně pohonných hmot 36 Kč za 1 litr, je výše ceny pronájmu dozeru 

1 400 Kč za hodinu. Předpokládaný denní časový fond 10 hodin. 

Výpočet výkonnosti dozeru Caterpillar D6T: [4], [5], [8], [10] 

 Výkonnost teoretická: 

Qteor  = 
      

  
   [m

3
sz.h

-1
] 

q   - objem hrnuté zeminy na záběr [m
3
] 

Tc  - doba jednom pracovním cyklu (při daných podmínkách 200 sekund) 

Qteor = 
         

   
 = 101  [m

3
sz.h

-1
] 
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 Výkonnost technická:  

Qtech = 
        

  
   [m

3
rz.h

-1
] 

kp  - koeficient plnění, v místních podmínkách platí 0,9 

kn  - koeficient nakypření, v místních podmínkách je 1,1 

Qtech  = 
        

   
 = 82,6 = 83 [m

3
rz.h

-1
] 

 Výkonnost provozní skutečná:   

Qsk =  Qtech * kt * kx   [m
3
rz.h

-1
] 

kt    - koeficient využití času stroje (směnové, z 12 h se využije jen 10 = 0,8) 

kx   - koeficient vlivu obsluhy (u tohoto dozeru je ovládání hydraulické = 0,98) 

Qsk = 83 * 0,8 * 0,98 = 65  [m
3
rz.h

-1
] 

Komplet zemní práce byly zaměřeny a spočítány, jejích objem je 30 000 m
3
, 

potom platí, 

Qzp  = objem ZP, 

    = celkový čas, za který se zemina přesune [hod]  

     
   

   
 = 

      

      
 = 46 směn (po 10h) 

Cena za urovnání zeminy dozerem Caterpillar D6T objemu 30 000 m
3
 je,  

Nz = 46 * 10 * 1400 = 644 000,- Kč  

(46 směn * 10 hod * 1 400,- pronájem) 

Tento výpočet jsem spočítala záměrně, pro srovnání, proč byl zvolen dozer 

Caterpillar D8T. Cena za urovnání zeminy o objemu 30 000 m
3
 za pomoci pronajatého 

dozeru Caterpillar D8T je 484 000 Kč a cena za pronájem dozeru Caterpillar D6T je 

644 000 Kč. Dle výpočtu zkrátí zvolený dozer Caterpillar D8T pracovní dobu, za kterou 

splní daný úkol i šetří finanční náklady za pronájem dozeru. 
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 Náklady na odvodnění pojezdové plošiny 

Pro tuto činnost je třeba vhodné střední pasové rýpadlo Caterpillar CAT 322, doba 

odhadnuta na 2 směny. Při současné ceně pohonných hmot 36 Kč za 1 litr, je výše ceny 

pronájmu pasového rýpadla 1 300 Kč za hodinu. Předpokládaný denní časový fond 10 

hodin. 

Středního pasového rýpadla CAT 322: [15] 

- o výkonu 120kW, 

- objemem radlice 1,4 m
3
, 

- lopata šíře 60 cm, 

- biologicky odbouratelná olejová náplň. 

Toto rýpadlo vykonává práci vhodnou pro zhotovení odvodnění plochy, rýh, které 

odvedou nepotřebné srážky, či zvodnění. Jeho čas byl odhadnut na 2 směny. Náklady za 

pronájem tohoto pasového rýpadla NR. 

 

Obrázek 12: Dozer Caterpillar CAT322  

[Zdroj: http://www.aquasys-stroje.cz/cs/cat-322b-ln] 
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NR = 2 * 10 * 1 300 = 26 000,- Kč 

(2 směn * 10 hod * 1 300,- pronájem) 

Z tohoto výsledku také vyplývá, že s úpravou trasy se musí začít o minimálně 25 

dní dříve, aby byl zajištěn dostatečný předstih před samotným transportem. Na samotné 

úpravy dohlíží revírník úseku a kontroluje, zda žádané parametry jsou totožné  

s naměřenými parametry upraveného profilu trasy, pokud ano, je vystaven příkaz k 

povolení transportu velkostroje na montážní - odstavné místo. 

 Demontáž PS a PD 

Jak jsem se již zmínila, před samotným zahájením transportu je nutné rozebrat 

dosud provozovaný PD 51 a to v délce cca 600m a přemístit i poháněcí stanici PS51. Také 

PD 52 je nutné rozebrat v nezbytné délce cca 500m. To si vyžádá práci cca 1 týden i za 

pomoci mechanizace, která je nezbytně nutná. Montáž zpět není nutná z důvodu odstavení 

velkostroje včetně PD. 

Montážní a demontážní činnost 126 000,- Kč 

(7dní * 12 hod * 250,-sazba * 6 pracovníků) 

 Mechanizace pro demontáž PD včetně PS: 

Nakládací vozy TATRA 815 2 ks 98 000,- Kč 

(2 ks * 7 dní * 10 hod * 700,- pronájem) 

Malé pasové rýpadlo CAT 315 63 000,- Kč 

(1 ks * 7 dní * 10 hod * 900,- pronájem) 

Jeřáb AD 20 Mercedes ACTROS 3332 49 000,- Kč 

(1 ks * 7 dní * 10 hod * 700,- pronájem) 

Dozer typ Caterpillar D6T 98 000,- Kč 

(1 ks * 7 dní*10 hod * 1 400,- pronájem) 

Celkem mechanizace 308 000,- Kč 
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Tabulka 6: Součet nákladů transportní trasy kapitola  3.6.1 a 3.6.2 

Název pracovní činnosti, nákladů  Vyčíslení / Kč  

Zaměření a vytyčení trasy ( 1350 m)                              1 001 185     

Geodetické práce                                   31 185     

Projekční činnost                                    26 000     

Mechanizace pro úpravu trasy (30 000 m
3
)                                 510 000     

Mechanizace pro demontáž PD včetně PS                                 308 000     

Montážní činnosti demontáž PD a PS                                  126 000     

 

3.6.3 Náklady na transport rýpadla 

 Doba transportu 

Při transportu urazí velkostroj např. KU800/90 vzdálenost 1350m. Velkostroj 

kráčí rychlostí 3 m.min
-1 

[14] a spotřebuje elektrickou energii dle informací ze zdrojů 

vedoucího úseku skrývky 1,5 MW za hodinu. Z toho tedy plyne, že tuto vzdálenost by měl 

velkostroj urazit teoreticky při této rychlosti, 

rychlost v = 3 * 60 =180 [m.h
-1

]  

(3 m.min
-1

 * 60 min) 

trasu urazí teoreticky za dobu "t" 

t = 
     

   
 = 7,5 [hod] 

(1 350 m vzdálenost transportu / 180 m.h
-1

rychlost kráčení velkostroje) 

Velkostroj by měl teoreticky vzdálenost 1350m překonat za 7,5 hodiny, ale ve 

skutečnosti je nutné počítat s komplikacemi a časovými ztrátami (doba strávená na 

přepojení bodu napájení - jedná se o připojení dalšího kabelového vozu a prodloužení tak 

napájení, což je finančně zanedbatelné, ale časově náročnější), dále je třeba uvažovat  

o transportu v létě a transportu v zimním období. V letním období za vyšších teplot se 

transport nedoporučuje, z důvodu přehřívání se motorů, hydrauliky aj (za zhoršených 

pracovních podmínek jsou jiné nároky na dodržení pracovního postupu než v zimně,  

v každém případě je zde poměrně více přestávek na odpočinek, což. Je nutná také kontrola 

teplot oleje hydrauliky, tzn. v letním období delší odpočinek velkostroje až do jeho 
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vychladnutí a dle situace, pokud počasí dovolí a klimatické podmínky pro transport jsou 

vyhovující (pokud není příliš velký vítr, pokud není příliš velký přísun srážek = prokluzy) 

je opět možné pokračovat v transportu, z tohoto důvodu dochází k časovým ztrátám  

a transport není možné zvládnout dle teoretického výpočtu rychlosti velkostroje. Díky výše 

popsaným vlivům, je nutné navýšit časový limit pro transport. 

Praktické příklady faktorů, které ovlivňují průběh transportu: 

 Rychlost kráčení, teoretická rychlost neznamená reální, trasa transportu 

není vždy přímá, při každém natočení tohoto velkostroje dochází  

k časovým ztrátám 

 Výměna či prodloužení napájení, časová ztráta odhadnutá cca 6h 

 Pracovní přestávky 

 Vliv počasí (např. prokluzy), pro eliminaci problému jsem zvolila sklon  

7 - 8% 

 Ideální pojezdová plocha není ideální, proto je možné počítat s časovými 

ztrátami 

 Manipulace velkostroje na MM je velmi složitá, natáčení, postavení 

velkostroje a nakráčení na požadované postavení je v časovém horizontu 

cca 1 směna 

Vzhledem k těmto faktorům, vlivům jsem počítala a určila časový horizont  

6 směn po 12 hodinách (provozní čas za směnu 10 hodin), včetně další mechanizace 

nezbytné při transportu. 

 Náklady na spotřebu elektrické energie po celou dobu transportu 

Z provozního hlediska kráčí velkostroj celou transportní dobu s přestávkami. Je 

stále pod proudem, tzn., stálá spotřeba elektrické energie. Průměrná spotřeba při transportu 

je 1,5 MW za 1 hodinu, počítáme 4 hodiny za směnu při spotřebě 1,5 MW za hodinu. 

Náklady na spotřebu elektrické energie: 

1,5 MWh * 36 h * 2 500 Kč = 90 000,- Kč 
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 Náklady na mechanizaci potřebnou při transportu 

Jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, při transportu je také nutná tzv. 

"pomocná mechanizace", jedná se o mechanizaci, která již byla použita i u terénních úprav 

transportní trasy. 

Jeřáb AD 20 Mercedes ACTROS 3332: [15] 

- s maximální nosností 20 t,  

- délka základního výložníku zasunutého 8 900 mm, 

- vysunutý 20 900 mm,  

- délka výložníku s nástavcem 28 800 mm 

- hydraulická soustava: 2 pomocné obvody na podvozku,  

- ovládání mechanické, čtyř pákové ovládání rozvaděčů 

- zatížení náprav: přední 7 600 kg 

- zatížení náprav: zadní 2 * 9 500 kg 

- výkon motoru 235 kW 

- maximální dopravní rychlostí 85 km/h 

Jeho čas byl odhadnut na 2 směny. 

Náklady za pronájem tohoto jeřábu N 

NJ = 2 * 10 * 700 = 14 000,- Kč 

(2 směny * 10 hod * 700,- sazba za pronájem) 

 Střední pasové rýpadlo CAT 322,  

jehož parametry jsem uvedla v předchozí kapitole a pracovní doba byla odhadnuta 

na 4 směny po 10 hodinách 
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Náklady na toto pasové rýpadlo jsou: 

Nr = 4* 10 * 1 300 = 52 000,- Kč 

(4 směny * 10 hod * 1 300,- sazba za pronájem) 

 Dozer typu Caterpillar D6T, 

jehož parametry jsem uvedla v předchozí kapitole a pracovní doba byla odhadnuta 

na 6 směny po 10 hodinách 

Náklady na toto pasové rýpadlo jsou: 

Nr = 6* 10 * 1 400 = 84 000,- Kč 

(6 směn * 10 hod * 1 400,- sazba za pronájem) 

Součet nákladů na mechanizaci potřebnou při transportu 

Jeřáb AD 20 Mercedes ACTROS 3332 14 000,- Kč 

(2 směny * 10 hod * 700,- sazba za pronájem) 

Střední pasové rýpadlo CAT 322 52 000,- Kč 

(4 směny * 10 hod * 1 300,- sazba za pronájem) 

Dozer typu Caterpillar C6T  84 000,- Kč 

(6 směny * 10 hod * 1 400,- sazba za pronájem) 

Celkem mechanizace 150 000,- Kč 

 Náklady na mzdy dělnické i technické profese při samotném transportu 

K nákladům, které jsme doposud počítali, se musí ještě započítat směny osádky, 

9ti pracovníku, z toho 6 děl. profesí, 3 technické profese včetně revírníka - úsekáře, který 

se pohybuje po transportní trase a dohlíží na transport. Jedná se o: 

6 směn * 6 pracovníků děl. profese * 12 h * 250 Kč sazba za 1 hod  = 108 000,- Kč 

6 směn * 3 pracovníků tech. profese * 12 h * 450 Kč sazba za 1 hod  =  97 200,- Kč 
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Tabulka 7: Součet nákladů transportu velkostroje na MM kapitola 3.6.3 

Název pracovní činnosti, nákladů  Vyčíslení / Kč  

Transport velkostroje KU800                                  445 200     

Osádka velkostroje ( průměrný měsíční plat ,-Kč)                                 108 000     

THP                                   97 200     

Mechanizace                                 150 000     

Spotřeba el. energie KU 800 při kráčení                                   90 000     

 

3.6.4 Náklady spojené s montážním - odstavným místem 

Výhodou montážního - odstavné místa, je to, že již bylo k těmto účelům 

vybudované dříve a to za předpokladu jeho využití pro více technologických celků, ať už 

se jedná o odstávku z jakéhokoli důvodu, svými parametry a situováním. Proto náklady na 

vybudování jsou téměř nulové. Pro přípravu na další technologii v tomto případě náš 

velkostroj je třeba demontovat a opět smontovat část oplocení a nainstalovat osvětlení na 

stožárech a popř. přidat kameru či pohybové čidlo, napojené na dispečink, či ostrahu. Tím, 

že je zde oplocení je větší šance, že nedojde k vniknutí neoprávněnou osobou, nebude 

poškozen velkostroj, vlivem nenechavých rukou a hlavně bude z hlediska bezpečnosti 

zajištěna prevence, která je dostačující. 

Náklady na montážní - odstavné místo: [18], [19], [20] 

 Elektroinstalace,  

Práce, které vykonají 2 elektromontéři za 2 směny, včetně revize, včetně zemní 

práce pro zhotovení základů pro stožáry a montáž 2 ks svítidel na stožárech popř. 

montáž na OK ocelové konstrukce. 

- Světlomety + výbavy  4 ks 24 260,- Kč (á 6 060,-Kč) 

- Ocelové konstrukce 2 kpl   3 400,- Kč (á 1 700,-Kč) 

- Stožár včetně výzbroje 2 kpl  37 340,- Kč (á 18 670,-Kč) 

- Pomocný materiál 1 kpl   3 500,- Kč (á 3 500,-Kč) 

- Montáže + demont. 1 kpl  12 000,- Kč  

(2 * elektrom. 2 * směny 12 * hod * 250 sazba za 1 hod) 
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- Zemní práce 1 kpl  18 500,- Kč 

(2 * provoz.děl. 2 * směny 12 * hod * 250 sazba za hod + zhotovení betonového 

základu) 

- Pomocná mechanizace  1 kpl 3 500,- Kč  

(1* směny 5 * hod * 700 jeřáb sazba za 1 hod) 

- Revize 1 kpl 10 200,- Kč 

(včetně vypracované zprávy)   

Celkem za elektroinstalaci MM   112 680,- Kč 

Na MM není instalován kamerový systém, navrhuji instalaci kamerového systému 

s napojením na dispečink nebo na ostrahu. 

 Demontážní a montážní práce, které vykonají 2 provozní pracovníci za 1 směnu 

 (jedná se o demontáž a opětovnou montáž pletiva - plotu MM, včetně zabezpečení 

proti povětrnostním podmínkám) 

- Pomocný materiál  1 kpl   1 000,- Kč 

- Montáže + demont. 1 kpl   6 000,- Kč 

(2 * montéři * 1 * směna * 12 hod * 250 sazba za hod) 

Celkem za dem. + mont. oplocení na MM 7 000,- Kč 

 Terénní a ostatní úpravy po transportu a pomocné mechanizaci na MM (2 provozní 

pracovníci ve 2 směnách, včetně pomocné mechanizace cca 0,5 směny) 

- Úpravy 1 kpl   12 000,- Kč 

(2 pracovníci * 2 směny * 12 hod * 250,- sazba za hod) 

- Pom. mechanizace 1 kpl 7 200,- Kč 

(dozer Caterpillar D6T 5h * 1 440,- sazba za pronájem) 

Celkem terénní úpravy MM po transportu 19 200,- Kč 
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Tabulka 8: Součet nákladů MM kapitola 3.6.4 

Název pracovní činnosti, nákladů  Vyčíslení / Kč  

Náklady spojené s MM                                 138 880     

Elektroinstalace                                 112 680     

Oplocení                                     7 000     

Zemní práce - terénní úpravy                                    19 200     

 

3.6.5 Náklady související - ostatní vedlejší náklady VRN 

K samotným nákladům je třeba také započítat některé ostatní vedlejší režijní 

náklady, které se většinou stanový procentem dle daných podmínek (je možné čerpat ze 

znalostí programu ÚRS Kros - cenové soustavy, která je základem pro stanovení rozpočtů 

a kalkulací pro rozpočtáře a kalkulanty. Jedná se o: 

- Inženýring a dozor 15 850,- Kč 

(0,1 % z celkových nákladů, dle rozpočtového programu ÚRS) 

- Přirážka na přesun a manipulaci s  

dodávkami a materiálem  1 950,- Kč 

(2,5 % z celkových nákladů za materiál, dle rozpočtového programu ÚRS) 

- Pomocné a přidružené výkony 12 690,- Kč 

(0,1 % z celkových nákladů za výkony, dle rozpočtového programu ÚRS) 

- Provozní vlivy 12 690,- Kč 

(0,1 % z celkových nákladů za výkony, dle rozpočtového programu ÚRS) 

- GZS 15 850,- Kč 

(0,1 % z celkových nákladů, dle rozpočtového programu ÚRS, GZS -"globální 

zařízení staveniště", které obvykle kryje náklady na zajištění pomocných 

provozů nutných k provedení činnosti) 

Celkem VRN 59 030,-Kč 
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Obrázek 13: Letecká mapa montážního místa na lomu ČSA 

[Zdroj: http://www.ceske-jeraby.cz/zarizeni/127/] 

 

 

Tabulka 9: Součet vedlejších nákladů kapitola 3.6.5 

Název pracovní činnosti, nákladů  Vyčíslení / Kč  

VRN                                   59 030     

Inženýring a dozor                                   15 850     

Přirážka na přesun a manipulaci s dodávkami a 

materiálem  
                                    1 950     

Pomocné a přidružené výkony                                   12 690     

Provozní vlivy                                   12 690     

GZS                                   15 850     

 

3.7 Součet nákladů včetně ekonomického zhodnocení 

V této části mé diplomové práce je souhrn veškerých nákladů na transport 

velkostroje od místa svého zastavení těžby až k místu odstavení na montážní - odstavné 

místo, včetně nákladů spojené s překážkami a ostatními vedlejšími náklady. Pokud tedy 

zopakuji: 

 trasa byla dlouhá 1 350 m, včetně většího převýšení v 2. úseku, které se řešilo 

terénní úpravou za pomocí mechanizace,  

 demontáže PD a PS po ukončení těžby této těžební technologie, 

  napojení na další kabelový vůz bez dalších jiných vlivu, 

 úpravy na MM (elektroinstalace, drobné zemní práce, manipulační činnost) 
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 vedlejší režijní náklady 

Tabulka 10: Výkaz výměr - kompletace všech nákladů na transport 

TRANSPORT velkostroje KU800/13 na montážní - odstavné místo 

 

 

  VÝKAZ  VÝMĚR 

 
    

pol.   název   m.j.  množství  
  jedn. cena    

/ Kč  

 celkem 

montáž / Kč  

     
  

 1   Zaměření, vytyčení a úprava trasy      1 001 185 

     
  

1.1  Geodetické práce  
   

 31 185 

 1.1.1   Zaměření podkladů pro projekt trasy   100m           14                    280     3 780 

 1.1.2   Vytyčení trasy   100m           14                    350     4 725 

 1.1.3   Zaměření skutečného stavu trasy   100m           14                    280     3 780 

 1.1.4   Bodové pole   bod             5                 1 000     5 000 

 1.1.5   Tvorba a kresba kart. originálu    kpl             1                 3 500     3 500 

 1.1.6   Dokumentace skutečného provedení   kpl             1               10 400     10 400     

      
 1.2   Projekční činnost   

   
26 000 

 1.2.1   Projektová dokumentace    hod           40                    650     26 000 

      

 1.3  
 Mechanizace pro úpravu trasy (30 000 

m3)     
510 000 

 1.3.1   Dozer-CATERPILLAR D8T   hod         220                 2 200     484 000 

 1.3.2    Středního pasového rýpadla CAT 322   hod           20                 1 300     26 000 

      

 1.4  
 Mechanizace pro demontáž PD včetně 

PS     
308 000 

 1.4.1   Nakládací vozy TATRA 815 2x  2          70                    700     98 000 

 1.4.2   Malý pasového rýpadla CAT 315   hod           70                    900     63 000 

 1.4.3    Jeřáb AD 20 Mercedes ACTROS 3332   hod           70                    700     49 000 

 1.4.4   Dozer typ CATERPILLAR D6T    hod           70                 1 400     98 000 

      
 1.5   Montážní činnosti demontáž PD a PS   

   
126 000 

 1.5.1   Demontáže (6 prac.*7dní*12h*250)  6          84                    250     126 000 

     
  

 2.   Transport velkostroje KU800       445 200 

     
  

 2.   Transport velkostroje   
   

  

 2.1  
 Osádka velkostroje ( průměrný 

měsíční plat)     
108 000  

 2.1.1   Mzda pro 1 osob při sazbě 250,.  
 

směny   
           6                 3 000     

 

 2.1.2   Mzda pro 6 osob při sazbě 250,.   dnů             6               18 000     108 000  

      
 2.2   THP  

   
97 200 

 2.2.1   Mzda pro 1 osob při sazbě 450,.  
 

směny   
           6                 5 400     

 

 2.2.2   Mzda pro 3 osob při sazbě 450,.   dnů             6               16 200     97 200 
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 2.3   Mechanizace  
   

150 000 

 2.3.1  
 Pomocný doprovod - dozer typ 

CATERPILLAR D6T   
 hod           60                 1 400     84 000     

 2.3.2    Středního pasového rýpadla CAT 322   hod           40                 1 300     52 000 

 2.3.3    Jeřáb AD 20 Mercedes ACTROS 3332   hod           20                    700     14 000 

      

 2.4  
 Spotřeba el. energie KU 800 při 

kráčení     
90 000 

 

 2.4.1  

 Velkostroj dle měření při kráčení 

spotřeba 1,5 MWh, kráčí průměrně 4h 

denně, tzn. 36MWh za komplet 

transport  

 MWh           36                 2 500     90 000 

     
  

 3.   Náklady spojené s MM      138 880 

 3.1   Elektroinstalace  
   

 112 680 

 3.1.1   Světlomety   ks             4                 6 060     24 240     

 3.1.2   Ocelové konstrukce   kpl             2                 1 700     3 400 

 3.1.3   Stožár včetně výzbroje   kpl             2               18 670     37 340 

 3.1.4   Pomocný MTR   kpl             1                 3 500     3 500     

 3.1.5   Montáže   kpl             1                 9 000     9 000 

 3.1.6   Demontáže   kpl             1                 3 000     3 000 

 3.1.7  
 Zemní práce včetně beton. základu pro 

stožáry  
 kpl             1               18 500     18 500 

 3.1.8   Pomocná mechanizace   kpl             1                 3 500     3 500 

 3.1.9  
 Revize včetně vyprac. zprávy pro 

elektroinstalaci  
 kpl             1               10 200     10 200 

      
 3.2    Oplocení  

   
7 000 

 3.2.1   Montáže   kpl             1                 3 500     3 500 

 3.2.2   Demontáže   kpl             1                 2 500     2 500 

 3.2.3   Pomocný MTR    kpl             1                 1 000     1 000 

      
 3.3   Zemní práce - terénní úpravy   

   
19 200 

 3.3.1  
 Úpravy - mzda sazba 250,- 2 směny  2 

prac.  
 kpl             1               12 000     12 000 

 3.3.2   Pomocná mechanizace   kpl             1                 7 200     7 200 

      
 4.   VRN      59 030 

 4.1   Inženýring a dozor   kpl             1               15 850               15 850     

 4.2  
 Přirážka na přesun a manipulaci s 

dodávkami a materiálem   
 kpl             1                 1 950                 1 950     

 4.3   Pomocné a přidružené výkony   kpl             1               12 690               12 690     

 4.4   Provozní vlivy   kpl             1               12 690               12 690     

 4.5   GZS   kpl             1               15 850               15 850     

     
  

   Celkem transport kolesového rýpadla na MM                      1 644 295 Kč  
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Tabulka 11: Celkové náklady na transport velkostroje KU800 - rekapitulace 

Název pracovní činnosti, nákladů  Vyčíslení / Kč  

Zaměření,vytyčení a úprava trasy ( 1350 m) 1 001 185 

Geodetické práce 31 185 

Projekční činnost  26 000     

Mechanizace pro úpravu trasy (30 000 m
3
) 510 000     

Mechanizace pro demontáž PD včetně PS 308 000     

Montážní činnosti demontáž PD a PS  126 000     

Transport velkostroje KU800  445 200     

Osádka velkostroje ( průměrný měsíční plat ,-Kč) 108 000     

THP 97 000     

Mechanizace 150 000     

Spotřeba el. energie KU 800 při kráčení 90 000     

Náklady spojené s MM 138 880     

Elektroinstalace 112 680     

Oplocení 7 000     

Zemní práce - terénní úpravy  19 200 

VRN 59 030 

Inženýring a dozor 15 850 

Přirážka na přesun a manipulaci s dodávkami a 

materiálem  
1 950 

Pomocné a přidružené výkony 12 690 

Provozní vlivy 12 690 

GZS 15 850 

Celkem transport kolesového rýpadla na MM 1 644 295 

 

S ohledem na délku trasy i při minimálním množství ovlivňujících faktorů se tato 

částka, která činí 1 644 295,-Kč, nedá přehlédnout. Tento výdaj je provozním nákladem, 

který by se dal využít z ekonomického hlediska i pro jiné potřeby provozu, či navýšení 

zisku společnosti. 
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4 Doporučení a závěr 

Při volbě odstavného místa již musí být rozhodnuto, o jaké odstavení se bude 

jednat. Zda bude připraven pro likvidaci, zakonzervovaní, nebo připraven do dalšího 

těžebního procesu v průběhu několika měsíců. Jedná - li se o odstavení s tím, že velkostroj 

je možné kdykoli nasadit do výrobního procesu, porubní fronty, je snaha ho udržovat  

v provozuschopném stavu za daných podmínek. Tyto velkostroje musí být pod proudem, 

zajištěny proti krádeži, proti korozi, tak, aby se nezhoršoval jejich stav. Pokud se během 

pravidelných revizí zjistí vážné závady a počítá se z jejich opětovným plný nasazením do 

trvalého provozu, musí být rozhodnuto o provedení generální opravy. 

Transport velkostroje, který zde uvádím jako příklad, překoná transportní trasu  

1 350 m s převýšením, v prvním úseku 7 m, kde není třeba terénních úprav. V druhém 

úseku, kde je potřeba velkých terénních úprav z důvodu 30m převýšení. V posledním, 

třetím úseku už také není třeba terénních úprav z důvodu zanedbatelného převýšení 5m. 

Na základě poznatků projektu je nutné vše plánovat a stanovit harmonogram prací 

takovým způsobem, aby vyhovoval všem faktorům, které by mohli ovlivnit správný  

a bezpečný průběh transportu. Je nutné brát v úvahu klimatické a povětrnostní podmínky 

při transportu. Úprava trasy musí být realizovaná v předstihu. 

Z ekonomického i provozního hlediska, je třeba zvážit transport v létě, kdy 

dochází k větším časovým prostojům z důvodu chlazení hydrauliky, hydraulického oleje. 

Za předpokladu velkého množství srážek ať už ve formě sněhových, či vodních, může 

docházet k prokluzům velkostroje i pomocné mechanizace. 

Je třeba volit nejkratší možnou trasu, s co nejmenším převýšením, co nejméně 

terénních úprav na požadované parametry velkostroje, s co nejméně překážek, tzn., 

vyhnout se vedení vysokého napětí, komunikaci, přeložek vodních toků, přeložení PD  

a přerušení těžebního procesu, nejlépe v odstávkách. Každý transport, kdy velkostroj netěží 

je neefektivní a nákladem. Díky již vybudovanému MM se náklady příliš nenavyšují. 

Při prolomení územních ekologických limitů, bude zapotřebí maximálních 

výkonů všech velkostrojů, pro snížení a eliminaci deficitu ve skrývce nadložních hmot.  

Z tohoto důvodu bude nutné velkostroj zmodernizovat, zrekonstruovat. Postavení 

velkostroje na MM je ideální prostor pro realizaci možných oprav, úprav. Výhody MM, 
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díky své vhodné poloze, zpevněné podložce, kdy nedochází k propadům, prokluzům 

pomocné mechanizace a jeřábů. Vybudovaným zázemím na MM je vyřešeno spoustu 

problémů. Celý prostor je vhodně osvětlen, hlídán, oplocen a je zde velký manipulační 

prostor pro mechanizaci.  

Při realizaci velkých a rozsáhlých oprav může dojít k zjištění i dalších možných 

závad, na které by se za jiných okolností nepřišlo a mohly by při dalším nasazení ovlivnit  

i plynulý těžební proces. Tím, že se velkostroj bude udržovat v provozuschopném stavu  

a bude zajištěn tak, aby se jeho stav nezhoršoval, popřípadě zmodernizoval, eliminujeme 

možné problémy, které by mohly nastat. Možnou modernizací - generální opravou se  

v budoucnu pro podání maximálních výkonů zajistí spolehlivé a bezpečné provozování 

velkostroje až do konce jeho životnosti. 

V mnou předkládané práci jsem řešila, jakým způsobem je možné hodnotit 

odstavení velkostroje na montážní - odstavné místo. 

Z předchozích kapitol mé diplomové práce je zřejmé, že odstavením velkostroje 

vzniknou firmě ztráty, a to ať už se na to podíváme z jakéhokoliv pohledu. Pokud se jedná 

o pohled prostoje, tak velkostroj KU800 se používá při odklizu nadloží (skrývky). Tím, že 

se odstaví na montážní - odstavné místo a již neodkrývá nadloží, se těžební proces 

pozastaví. Pokud by došlo k přehodnocení tzv. těžebních limitů, tak současný legislativní 

proces (EIA, POPD…) neumožňuje dřívější postup lomu do II. etapy, než kolem roku 

2018. Podle informací ze Severní energetické a.s., bude v té době již takový deficit v těžbě 

skrývkových hmot, že než budou uvolněny první uhelné zásoby z II. etapy, bude nutné 

odtěžit cca 150 až 200 mil. m
3
 skrývkových hmot. V praxi to bude znamenat těžbu po dobu 

cca až 7 let a to ještě za předpokladu značné intenzifikace výkonu těžební technologie. 

Pokud bude tato těžba probíhat až v době, kdy už na lokalitě nebudou uhelné zásoby ze 

stávající I. etapy, bude začátek etapy probíhat bez možnosti tvořit zisk a tudíž na úvěr. 

Všechny tyto negativní vlivy vedou ve svém důsledku k potřebě ukončit provoz 

konkrétních těžebních technologii. Přičemž nutí společnost k razantním opatřením, jako je 

nutná redukce pracovního fondu, tzn., propouštění byť i kvalifikovaných pracovníků, pro 

které již nemá uplatnění.  
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