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Anotace 

Tato bakalářská práce přibližuje a zhodnocuje těžbu velkostroje K 10 000/K74 na  

I. skrývkovém řezu lomu Bílina. Práce charakterizuje mosteckou pánev z hlediska 

geologie, stratigrafie a hydrogeologie. Jsou zde zmínky o podmínkách, ve kterých probíhá 

těžba velkostroje, technické řešení stroje a specifika s tím spojená. Další část práce tvoří 

průběh těžby v jednotlivých letech. V poslední kapitole je zhodnocen průběh těžby  

a nastíněna ekonomická stránka velkostroje.  

Klíčová slova: velkostroj K 10 000/K74, zhodnocení, těžba, lom Bílina 

 

 

Summary 

This bachelor thesis approaching and evaluation mining excavator K 10 000/K74 

on the first cut of the Bílina quarry. The work characterizes Most Basin from the point of 

view of geology, stratigraphy and hydrogeology. There are references about conditions, in 

which takes place mining of excavator, technical solution of the machine and its specific. 

The next part of the thesis is the course of mining in individual years. The last chapter 

evaluates the course of mining and outlines economic apsect of the excavator.  

Keywords: excavator K 10 000/K74, evaluation, mining, quarry Bílina  



Obsah 

1 ÚVOD .................................................................................................................. 1 

2 CHARAKTERISTIKA SKRÝVKOVÝCH ŘEZŮ NA DB ............................... 2 

2.1 Geologická charakteristika ........................................................................... 2 

2.1.1 Geologický přehled mostecké pánve ...................................................... 2 

2.2 Stratigrafie výplně mostecké pánve ............................................................. 4 

2.2.1 Krušnohorské krystalinikum .................................................................. 4 

2.2.2 Ryolitové těleso ...................................................................................... 5 

2.2.3 Svrchnokřídové sedimenty ..................................................................... 5 

2.2.4 Střezovské souvrství ............................................................................... 5 

2.2.5 Mostecké souvrství ................................................................................. 5 

2.3 Petrografická charakteristika nadloží ložiska ............................................... 6 

2.4 Hydrogeologická charakteristika ................................................................. 7 

2.4.1 Hydrogeologické a klimatické poměry .................................................. 7 

2.4.2 Hydrogeologická charakteristika zájmového území .............................. 7 

3 TECHNICKO-GEOLOGICKÁ SPECIFIKA TĚŽBY VELKOSTROJE ......... 10 

3.1 Geologie I. skrývkového řezu .................................................................... 10 

3.2 Odvodňování I. skrývkového řezu ............................................................. 11 

3.3 Parametry I. skrývkového řezu .................................................................. 11 

3.4 Technická specifika velkostroje ................................................................. 13 

3.4.1 Spodní stavba ....................................................................................... 13 

3.4.2 Střední stavba ....................................................................................... 14 

3.4.3 Horní stavba ......................................................................................... 14 

3.4.4 Vynášecí talíř ........................................................................................ 14 

3.4.5 Spojovací most ..................................................................................... 15 



3.4.6  Záložní ovládání velkostroje ............................................................... 16 

4 VELKOSTROJ K 10 000/K74 .......................................................................... 20 

4.1 Projekt rýpadla K 10 000/K74 ................................................................... 20 

4.2 Výstavba rýpadla K 10 000/K74 ................................................................ 21 

4.3 Transport velkostroje K 10 000/K74 .......................................................... 23 

4.4 Provoz velkostroje K 10 000/K74 .............................................................. 23 

4.5 Těžba velkostroje v následujících letech .................................................... 41 

5 TECHNICKO-EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ ............................................. 42 

5.1 Technické zhodnocení ................................................................................ 42 

5.2 Ekonomické zhodnocení ............................................................................ 44 

6 ZÁVĚR .............................................................................................................. 49 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ..................................................................... 50 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK ...................................................................... 51 

SEZNAM OBRÁZKŮ ............................................................................................. 52 

SEZNAM TABULEK.............................................................................................. 53 

SEZNAM GRAFŮ ................................................................................................... 54 

SEZNAM PŘÍLOH .................................................................................................. 55 



Tomáš Krúpa: Komplexní zhodnocení a význam těžby K 10 000/K74 na DB 

2018   1 

 

1 ÚVOD 

Tématem bakalářské práce je komplexní zhodnocení a význam těžby K 10 000/K74 

na Dolech Bílina. Účelem této práce je přiblížení a zhodnocení těžby velkostroje 

K 10 000/K74 na I. skrývkovém řezu lomu Bílina. Tento lom se nachází v prostoru mezi 

Bílinou, Ledvicemi, Duchcovem, Lomem, Mariánskými Radčicemi a Braňany (viz příloha 

č. 1). Rýpadlo je součástí technologického celku TC 3, který se skládá z již zmíněného 

rýpadla, dálkové pasové dopravy o šířce 2 200 mm a ze zakladače ZP 10 000. Bakalářská 

práce se zabývá výhradně velkostrojem K 10 000/K74, který byl uveden do provozu v roce 

1978 a těží dodnes.  

  

Obr. 1 Velkostroj K 10 000/K74 [1] 
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2 CHARAKTERISTIKA SKRÝVKOVÝCH ŘEZŮ NA DB 

Tato kapitola přibližuje danou lokalitu z hlediska geologie a hydrogeologie. 

2.1 Geologická charakteristika 

2.1.1 Geologický přehled mostecké pánve 

Mostecká pánev neboli dříve Severočeská hnědouhelná pánev je pánví třetihorní. 

Tato pánev začala vznikat v oligocénu. Hlavní fáze vyplňování pánve včetně vlastní 

uhlotvorby, probíhala v období spodního miocénu (přibližné stáří 22-17 milionu let). 

Podloží pánevní výplně je tedy složeno staršími útvary, a to hlavně rulami a žulorulami, 

permokarbonskými vulkanity a sladkovodními sedimenty, křídovými mořskými sedimenty 

a oligocenními vulkanity případně sedimenty. Uhelná sloj je mocná kolem 30 metrů a je 

souvislá na většině plochy Mostecké pánve. Výjimkou je neuhelná část pánve-tzv. žatecká 

delta. Uhlonosná část pánevní výplně se řadí k holešickým vrstvám, miocení podloží sloje 

zase k duchcovským vrstvám a nadloží je tvořeno jílovitými vrstvami libkovickými  

a lomskými. Celková mocnost pánevní výplně se pohybuje v rozmezí od 0 do 500 metrů. 

Zmíněné vrstvy tvoří dohromady Mostecké souvrství. Díky vlivu mladších tektonických 

pohybů byla v minulosti značná část pánevní výplně erodována. [2] 

 

Obr. 2 Geologická mapa mostecké pánve [3] 
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Obr. 3 Geologický řez Mosteckou pánví (viz obr. 2) [3] 
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2.2 Stratigrafie výplně mostecké pánve 

 

2.2.1 Krušnohorské krystalinikum 

Je to nejhlubší skalní podloží celé pánve, které je budováno rulami. Ty jsou 

stratigraficky nejstaršími horninami oblasti. Území se nachází východně od dělící 

geologické hranice loučensko-flájské žíly žulového porfyru, převažují zde jemnozrnné 

biotitické pararuly altenberské kry. Ze západní litvínovské oblasti zasahují do odkryté 

svahové části hor tělesa aplitických ortorul. V krystaliniku se objevuje i flájský žulový 

masiv a 300-500 metrů mocná žíla jemnozrnného žulového porfyru. Tato žíla probíhá až 

k úpatí Krušných hor. Na protilehlém okraji pánve, tedy na straně Českého středohoří, 

vybíhá krystalinikum v údolí řeky Bíliny a Lukovského potoka. Bílinské krystalinikum se 

skládá z petrograficky jednotvárných muskoviticko-biotitických okatých rul. Ty jsou 

prostoupeny žilami aplitů a aplitických rul. [5] 

Obr. 4 Stratigrafie výplně mostecké pánve [4]  
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2.2.2 Ryolitové těleso 

Toto těleso v zájmovém území nikde nevystupuje na povrch a jeho výskyt je znám 

z několika hlubokých strukturních vrtů. Většina tělesa karbonského vulkánu je soustředěna 

mezi Teplicemi a Altenbergem. Mocnost paleoryolitu není známa. Vrty byly ukončeny po 

dosažení stropu této jednotky. [5]  

2.2.3 Svrchnokřídové sedimenty 

Svrchnokřídové sedimenty nevystupují na území nikde v oblasti 

podkrušnohorského výchozu sloje. Vyvinuly se téměř plynule po celém zakrytém povrchu 

nejhlubšího krystalinického pánevního dna. Jedná se o slínovce, prachovce a vápence  

o mocnosti 22-70 metrů. Dále o bazální pískovce a slepence v mocnosti 2-3 metry. [5] 

2.2.4 Střezovské souvrství  

Střezovské souvrství je součástí vulkanosedimentárního komplexu Českého 

středohoří v tomto případě na ploše Mostecké pánve. Velké množství vulkanických těles 

patří ke starší vulkanické fázi z oligocénu. Uplatňují se zde všechny genetické vývojové 

typy vulkanitů intruzivních, efuzivních i pyroklastických. Povětšinou se jedná o fonolity, 

bazanity a tefrity v podobě lávových proudů. Stávající reliéf sloje je ovlivněn elevací 

oligocenních erozních zbytků sopečných těles v podloží a tektonickými poruchami. 

Některé vrty provedené na lomu Bílina odhalily až čtyři lávová tělesa nad sebou. Tato 

tělesa jsou značně zvětralá (došlo u nich k přeměně na směs jílových minerálů) a jsou 

oddělena zvětralinami a sedimentárními horninami. [5] 

2.2.5 Mostecké souvrství  

Jedná se o soubornou stratigrafickou jednotku, která souhrnně pojmenovává 

miocenní výplň mostecké pánve. Dělíme ji na duchcovské, holešické, libkovické, lomské  

a osecké vrstvy. (viz. obr. 4). [5] 

2.2.5.1 Duchcovské vrstvy 

Jedná se o jílovcové droby, písky a jílovce, které jsou výsledkem několika procesů. 

Především vznikly větráním křídových a vulkanických hornin v oligocénu. Z těchto 

zvětralin posléze ve spodním miocénu vznikaly i několik desítek metrů mocné vrstvy 
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svahových jílovcových drob, jílů a tufitů. S těmi se během spodního miocénu začala 

prolínat říční sedimentace. Charakteristickým znakem těchto vrstev je světle šedá až bílá 

barva. Jíly a jílovce jsou kaolinické, což zásadně ovlivňuje jejich geomechanické 

vlastnosti. Za hranici duchcovských vrstev a střezovského souvrství se během 

dokumentace vrtného jádra na lomu Bílina považuje změna zbarvení z bílého na pestré. [5] 

2.2.5.2 Holešické vrstvy 

Tato vrstva vznikla v rašelinotvorném močálu, který se v konečných stádiích své 

existence rozšířil na plochu, která značně převyšovala dnešní rozsah. Během tohoto stadia 

vznikl prekursor uhelné sloje a to velmi mocná (až 200 metrů) vrstva slabě kompaktované 

rašeliny. Po následném vpádu řeky byl rašelinotvorný močál postupně zanesen až  

150 metry sedimentů říční delty (písky, jíly). S konečným zánikem rašelinotvorného 

močálu byl spojen vznik jezera pokrývající celou oblast mostecké pánve. Došlo k usazení 

několika dalších stovek metrů jezerních jílů vlivem pokračování sedimentace holešických, 

libkovických, lomských a oseckých vrstev. [5] 

2.3 Petrografická charakteristika nadloží ložiska 

Nadloží ložiska je tvořeno převážně sedimenty bílinské delty (holešovické vrstvy). 

Jedná se o mocnost 100-150 metrů. Těleso bílinské delty je z hlediska architektonické 

skladby tvořeno velmi složitým komplexem vrstev prodeltových a jezerních jílů, které se 

plošně střídají s lalokovitými dílčími deltovými tělesy a pasovitými písčitými výplněmi 

pravěkých koryt, která jsou doprovázena pásy jemných povodňových usazenin. Z hlediska 

petrologie se jedná o širokou škálu klastických hornin počínaje jíly přes písčité jíly, 

prachovité jíly a písky až po štěrky. Zvláštností nejsou ani jejich zpevněné varianty 

v podobě pískovců, sideritovců, jílovců a prachovců. Jílovitou složku tvoří minerál illit, 

kaolin a křemenné částečky. Prachovitá složka je tvořena křemennými prachovými zrnky. 

V celém profilu deltových sedimentů se vyskytují diageneticky zpevněné polohy, zřetelné 

jsou především v oblastech do 50-70 metrů nad hlavou uhelné sloje. V těchto zpevněných 

horninách se objevuje různé množství cementujícího materiálu. U pískovců se jedná  

o dolomit, u jílovců je to siderit a ankerit. Libkovické vrstvy vyskytující se na sedimentech 

bílinské delty jsou tvořeny jíly, v některých místech zpevněnými na sideritické jílovce až 

pelokarbonáty. Oproti jemným sedimentům deltových je jednou z jílových složek kromě 
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jiných i minerál montmorillonit. Přibližně 20-30 metrů od povrchu jsou libkovické 

prachovité jíly zasaženy intenzivním větráním. Toto zvětrávání silně ovlivnilo jejich 

schopnost soudržnosti a vytvořilo z nich lepivou a nestabilní rozpadavou zeminu. [2] 

2.4 Hydrogeologická charakteristika  

2.4.1 Hydrogeologické a klimatické poměry  

Klasifikované území patří k oblasti středoevropského klimatu. Charakteristické pro 

toto klima je velká proměnlivost. Tato proměnlivost je ovlivněna tím, zda převládá vliv 

přímořského nebo kontinentálního podnebí. Velikost srážek je ovlivněna nadmořskou 

výškou a převládajícími směry větrů. Zmiňované území leží ve srážkovém stínu Krušných 

hor. V pánevní oblasti se roční srážky pohybují v rozsahu 400-600 mm. [5]  

Hlavním vodním tokem rozlehlého území mostecké pánve je řeka Bílina, na západě 

hraje významnou roli také Ohře. K dílčímu povodí řeky Bíliny spadají i všechny ostatní 

vodní toky regionu. Do pánve také vtékají potoky z Krušných hor. Ty byly častokrát 

z důvodu těžby uhlí překládány a přehrazovány retenčními nádržemi. V hodnoceném 

území se to týká linie Louka u Litvínova, Lom a Osek. Krušnohorské potoky jsou zde 

podchyceny přeložkou Loučenského a Radčického potoka. [5] 

V předpolí lomu Bílina jsou průtočné stavy přeložek potoků ovlivňovány 

vypouštěním důlních vod, které jsou čerpány na dole Kohinoor na jámě MR1 a částečně 

vodami zachycovanými a přečerpávanými z retenčních nádrží před postupem skrývky. [5]   

Důlní vody lomu Bílina jsou specifickou záležitostí. Jsou řešeny samostatně. Jde 

hlavně o důlní vody čerpané ze dna lomu na ÚDV Emerán, které jsou dále vypouštěné do 

Radčického potoka. Ten je zaústěný u Chudeřic do řeky Bílina. Také se jedná o podzemní 

vody z odvodňovacích čerpacích vrtů v předpolí lomu Bílina. Ty jsou vypouštěny do 

Braňanského potoka. [5] 

2.4.2 Hydrogeologická charakteristika zájmového území 

Z hlediska hydrogeologie se zájmové území nachází v hydrogeologickém rajónu 

2313 Mostecká pánev-severní část. Oblast byla geomorfologicky dotvářena v kvartéru, 

hlavně díky erozivní činnosti vodních toků. [5]   
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Zájmové území se vyznačuje komplikovanou geologickou stavbou. Tím jsou  

i předurčeny složité hydrogeologické poměry. Navíc ve všech zvodněných systémech 

pánve byly původní poměry zásadním způsobem pozměněny těžbou hnědého uhlí. Těžba 

v povrchových lomech znamenala často velké zásahy do hydrogeologických systémů 

zasažených zvodněných kolektorů. Paradoxem však bylo, že se tím dočasně vytvářely 

příznivější hydrogeologické poměry. Ale jen do té doby, než se jámy zaplnily výsypkami. 

[5]  

Skalní podloží hnědouhelné pánve je tvořeno krušnohorským krystalinikem  

a teplickým ryolitovým tělesem. V návazné oblasti Krušných hor vystupují na povrch 

terénu nejvýše. V prostoru pánve pod svahy hor jsou uloženy křídové a terciérní 

sedimenty. [5]  

Krušnohorské krystalinikum je velmi slabě puklinově propustné. I přes tuto 

skutečnost byly pod pánevními sedimenty zaregistrovány enormní přítoky vody. A to 

v místech se zvýšenou puklinovou propustností krystalinika v místech silných tektonických 

poruch a v místě zeslabení jílovitě zvětralé povrchové zóny krystalinika. [5]  

Z hlediska hydrogeologie se za významnější považuje podloží pánve tvořené 

teplickým křemenným ryolitem (porfyrem). Jeho těleso je jako celek propustnější než 

metamorfované krystalinikum. Těleso zároveň tvoří společně propojený kolektor 

s navazujícími bazálními klastiky svrchní křídy. Dohromady představují hydrogeologicky 

nejvýznamnější zvodněný systém předterciéru. Oblastí infiltrace ryolitové zvodně jsou 

Krušné hory. [5] 

V nadloží ryolitové zvodně jsou uloženy sedimenty svrchní křídy v podobě 

slínovců. Ty jsou pokládány za hydrogeologický izolátor. To také platí pro převážně 

jílovité vrstvy střezovského a duchcovského souvrství. [5] 

Režim podzemních vod a terciérní slojové souvrství v něm byly zásadně 

poznamenány vývojem hlubinné a povrchové těžby uhelné sloje. Z počátku byla uhelná 

sloj izolovaným horizontem. Pohyb vody v puklinovém prostředí byl jen nepatrný. 

Rozsáhlá hlubinná důlní činnost však vyvolala zásadní zvýšení propustnosti a zrychlení 

oběhu slojové vody. [5] 

Významným kolektorem jsou nadložní písky holešických vrstev. Tento zvodněný 

kolektor byl uměle odvodňován již od počátku 20. století. Probíhalo to zejména  
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v těch místech, kde byla bezpečnost hlubinných dolů ohrožována průvaly zvodněných 

písků. Nadložní písky jsou tvořeny několika polohami nad sebou. Vyznačují se velkou 

vertikální i horizontální proměnlivostí horninových typů, střídají se zde písky, písčité jíly  

a nepropustné jíly. Důsledkem synsedimentárních deformací místy došlo ke vzniku 

mocnějších písčitých těles. Tato tělesa někdy dosahují mocnosti až 60 metrů. Propustnost 

písků nacházejících se v nadloží závisí na zrnitostním složení. Koeficient filtrace se ve 

většině případů pohybuje v rozmezí 10
-5

 až 10
-6 

m.s
-1

. Tyto nadložní písky byly intenzivně 

a dlouhodobě odvodňovány svodovými vrty na hlubinných dolech Kohinoor a Mír. 

Nadložní písky musely být odvodňovány již před postupem lomu Maxim Gorkij. Zde se 

využívalo čerpacích vrtů před postupem skrývky. Odvodňování těchto písků je nutné  

i v předpolí skrývky lomu Bílina. Používají se svodové i čerpací odvodňovací vrty. 

Svodové vrty jsou zaúsťovány do nezaložených důlních chodeb dolu Mír a Venuše. Vody 

čerpané čerpacími vrty na povrch jsou buďto vypouštěny do vodotečí (to záleží na kvalitě 

vody) nebo jsou svodovými vrty spouštěny do důlních chodeb. Podzemní vody nadložních 

písků a slojové vody vytékají také z obnažené západní uhelné fronty do nádrže důlních vod 

na dně lomu. Odsud jsou odčerpávány na ÚDV Emerán. [5] 

Uhelná sloj a kolektory nadložních písků jsou od sebe většinou izolovány jílovitými 

sedimenty hnědouhelného a nadložního souvrství. Průvaly zvodněných písků však tuto 

izolaci místy porušily. K propojení také dochází skrze stvoly vrtů, které se realizují kvůli 

různým průzkumným účelům. [5] 
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3 TECHNICKO-GEOLOGICKÁ SPECIFIKA TĚŽBY 

VELKOSTROJE 

Velkostroj K 10 000/K74 těží hmoty na I. skrývkovém řezu a zajišťuje tak 

dostatečný předstih pro těžbu velkostrojů umístěných na dalších řezech. Před samotným 

velkostrojem probíhá uvolňování předpolí. Odklízí se orná půda na deponii nebo rovnou na 

rekultivovanou plochu. Dochází k přeložení komunikací, odlesňování a odvodňování 

terénu. 

3.1 Geologie I. skrývkového řezu  

Těžba stroje probíhá v tzv. libkovických vrstvách, které jsou uloženy na 

sedimentech bílinské delty. Libkovické vrstvy jsou tvořeny jíly, které jsou místy zpevněny 

na sideritické jílovce až pelokarbonáty. Jednou z jílových složek je i minerál 

montmorillonit. 20-30 metrů od povrchu jsou libkovické prachovité jíly zasaženy 

intenzivním větráním. Toto větrání velmi ovlivňuje jejich soudržnost a vytváří z nich 

nestabilní rozpadavou a lepivou zeminu. [5] 

V mocnosti až 25 metrů se nad vrstvou jílů libkovických vrstev objevují mladší 

vrstvy lomské s tzv. lomskou slojí. Jedná se o vrstvu uhelnatých jílů, která je mocná až  

10 metrů. Je vysoce popelnatá a zvětralá na oxyhumolitové jíly a obsahuje vysoké 

množství síranů. Pro těžbu nebo jakékoli využití je nevhodná. Typické pro jíly lomských 

vrstev je to, že se složením z hlediska jílových minerálů podobají spíše vrstvám 

holešickým než vrstvám libkovickým. Charakter jílů je ovšem stále zřetelně jezerní. [5] 

Základní charakteristika těžených hmot: 

 Uvolněná zemina (spraše). 

 Jíly s nízkou soudržností. 

 Jíly středně soudržné. 

 Jíly s vysokou soudržností. 

 Jíly s výskyty proplástků a vložek tvrdých hornin. 

 Písčité hlíny.  

 Písek. 

 Štěrkopísek. [6] 
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3.2 Odvodňování I. skrývkového řezu 

Bezpečný postup skrývky na lomu Bílina je zajišťován odstraňováním vztlaku 

podzemní vody ve zvodněných písčitých strukturách odvodňovací soustavou čerpacích  

a svodových vrtů. Svodovými vrty jsou podzemní vody z písků směřovány do důlních 

chodeb dolu Venuše. Pomocí Venušské chodby jsou důlní vody soustřeďovány 

k bývalému hlubinnému dolu Mír a vytékají z uhelné sloje na dně lomu Bílina. Vody 

čerpané na povrch jsou vypouštěny do vodotečí nebo jsou svodovými vrty spouštěny do 

důlních chodeb. [5] 

3.3 Parametry I. skrývkového řezu 

Maximální přípustné hodnoty pro tvar skrývkových řezů odpovídají stabilitnímu 

chování těžbou vytvořených svahů. Podmínkou je přísné dodržování technologické kázně  

a respektování hlavních zásad bezpečnosti. [2] 

Jak můžeme vidět na obrázku č. 5 maximální přípustná výška výškového řezu pro 

rýpadlo K 10 000/K74 činí 30 metrů. Pokud v některých místech dochází k deformaci 

těženého svahu řezu, stanovují se v technologickém postupu opatření zajišťující 

bezpečnost stroje, zařízení a bezpečnost pracovníků. Výška hloubkového řezu pro 

K 10 000/K74 je maximálně 18 metrů při sklonu 60°. Sklon svahu ve výškovém řezu 

Obr. 5 Parametry řezu 
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můžeme vidět v tabulce č. 1. Minimální šíře pracovní plošiny ve výškovém řezu je  

100 metrů a v hloubkovém řezu 130 metrů.  

 

 

 

Tab. 1 Závislost sklonu svahu na jeho výšce pro I. skrývkový řez. [2] 

Výška svahu (m) 
Suchý svah Zvodnělý svah 

úhel (°) 1:x úhel (°) 1:x 

15 51,88 1 : 0,79 41,80 1 : 1,12 

20 37,71 1 : 1,29 30,01 1 : 1,73 

25 30,76 1 : 1,68 24,34 1 : 2,21 

Max. 30 26,60 1 : 2,00 21,02 1 : 2,60 

 

 

 

 

Obr. 6 Těžba K 10 000/K74 ve výškovém řezu [1] 

Obr. 7 Těžba K 10 000/K74 v hloubkovém řezu [8] 
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V podmínkách povrchových hnědouhelných lomů je třeba rozlišovat podmínky 

 I. skrývkového řezu a řezů nižších. I. skrývkový řez se výhradně pohybuje 

v geomechanicky oslabeném prostředí a je ověřeno, že dochází k jeho častému 

rozvalování. [2] 

Podmínky pro realizaci I. skrývkového řezu: 

 Při odstávkách otáčet kolesový výložník od svahu. 

 Nevracet se po projetí záběru pro případné sesuté zeminy za rýpadlem. 

 Důsledné odvodňování předpolí řezu. 

 Pravidelně sledovat narušení horninového svahu plochami mechanických 

diskontinuit. [2] 

V závislosti na těžbě v geomechanicky oslabeném prostředí je zapotřebí, aby na  

I. skrývkovém řezu těžil vhodně uzpůsobený stroj. 

3.4 Technická specifika velkostroje 

Kolesové rýpadlo K 10 000/K74 slouží k rýpání a nakládání skrývkových hmot. Je 

zařazeno do technologického celku TC 3 se jmenovitou výkonností do 10 000 m
3
 sypané 

zeminy za hodinu. TC 3 se skládá z kolesového rýpadla K 10 000, dálkové pasové dopravy 

šíře 2 200 mm a ze zakladače ZP 10 000. Rýpadlo a pasová doprava jsou propojeny 

pomocí pojízdné násypky umístěné na housenicových podvozcích. [7] 

K 10 000/K74 je rýpadlo sestavené z ocelové konstrukce s kráčivým hydraulickým 

podvozkem. Součástí rýpadla je samostatný spojovací most, který má dva kráčivé 

hydraulické podvozky. Tento most slouží k nakládání materiálu na dálkový pasový 

dopravník. Velkostroj se skládá ze spodní, střední a horní stavby. [7] 

3.4.1 Spodní stavba  

Spodní stavba (obr. 8-1) je tvořena vnější opěrou (ližiny) a vnitřní opěrou (dosedací 

deska). Mezi nimi je kabelová smyčka pro kráčení. Stavba má dvě kulové dráhy, jednu pro 

otoč horní stavby a druhou pro natáčení ližin pro směr kráčení. Ližiny mají namontované 

hydraulické válce pro zdvih a posuv stroje. V dosedací desce je uložen středový čep  

a ozubený věnec pro otáčení. [8], [9] 
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3.4.2 Střední stavba  

Střední stavbu tvoří otočný prstenec a otočná plošina (obr. 8-2). V otočném prstenci 

se nachází šest prostorů, kde jsou elektromotory a hydraulická čerpadla. Také se zde 

nacházejí dvě strojovny s nádržemi s hydraulickým olejem. Na tomto prstenci jsou 

zavěšeny panely hydraulických rozvaděčů, které jsou propojené po celém obvodu 

vysokotlakým hydraulickým potrubím. Nad těmito panely je vedena elektroinstalace. Na 

otočné plošině se nachází jídelna a tři dílny (elektro, hydro a zámečnická dílna).  

U zámečnické dílny je ve stojanu umístěna svářecí souprava a za dílnami jsou umístěny 

lávky s kabely. Nad otočnou plošinou je po obvodu vedena kabelová smyčka, která 

směřuje přes shrnovací vozík na spojovací most. Pod plošinou se nachází čtyři strojovny 

pohonů otoče, elektrorozvodna a prostor pro náhradní díly. [8], [9] 

3.4.3 Horní stavba 

Horní stavbu tvoří vzpěra (obr. 8-3), výsuvný kolesový výložník (obr. 8-4)  

a vyvažovací výložník (obr. 8-5). V hlavě vzpěry jsou umístěny kladky kladkostroje 

zdvihu. Kolesový výložník má dva vynášecí pásy a na špičce výložníku je usazeno 

bezkomorové koleso (obr. 8-6). To má z každé strany jeden pohon. V příhradové 

konstrukci kolesového pasu je umístěna kabelová lávka s kabeláží od kolesa. Na levé 

straně kolesového pasu je kabelová smyčka do kabiny řidiče s ovládacími kabely a na 

pravé straně je umístěn hydraulický agregát pro ovládání skluzu kolesa a čističe korečků. 

Obě strany výložníkových pasů mají pochůzné trasy, po kterých je vedena kabeláž. Na 

vyvažovacím výložníku se nacházejí dvě pojízdné rozvodny 35 kV a 6 kV, každá se svou 

kabelovou smyčkou, a jedna pevná rozvodna. Také jsou zde dvě výškově oddělené 

plošiny, dolní pro pohon výsuvu a horní pro pohon zdvihu. Na obou plošinách nalezneme 

lanové bubny, elektromotory a převodové skříně. Obvod výložníku je vybaven 

pochůznými cestami. [8], [9] 

3.4.4 Vynášecí talíř 

Vynášecí talíř (obr. 8-7) je součástí střední stavby stroje. V době výstavby to bylo 

revoluční řešení. Přepravuje materiál z místa výsypu z kolesového pasu na vynášecí pas, 

který pojíždí po obvodu talíře. Vynášecí talíř se skládá z pevné části talíře, sklopných 

ramínek, nosných kladek, svislých odpružených kladek a vodících odpružených kladek. 
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Rychlost vynášecího talíře je až 3,24 m.s
-1

. Všechna sklopná ramínka jsou vedena 

odpružnou kladkou po vodící kolejnici, která mění svoji dráhu v místě výsypu. Zde se 

mění poloha ramínka z +30 stupňů do polohy -30 stupňů, čímž je umožněn výsyp 

materiálu z talíře. Aby došlo k lepšímu vyprazdnění z talíře je v místě přesypu umístěn 

stěrací pluh. [8] 

3.4.5 Spojovací most  

Slouží k propojení rýpadla s dálkovou pásovou dopravou. Má dva hydraulické 

kráčivé podvozky s možností volby libovolného směru kráčení. V konstrukci mostu se 

nachází spojovací pás. Na přejímacím konci mostu je umístěn vratný buben s násypkou a 

na konci druhém je hnací stanice. Na shazovacím ramenu je umístěna klapka přesypu, 

která slouží k navádění těživa ze spojovacího mostu do pojízdné násypky dálkové pasové 

dopravy. Kabiny pro řidiče jsou umístěny na shazovacím a předávacím rameni. Most se 

Obr. 8 Technický popis rýpadla K 10 000/K74 [7] 



Tomáš Krúpa: Komplexní zhodnocení a význam těžby K 10 000/K74 na DB 

2018   16 

 

může odpojit od rýpadla a tím je schopen vlastního transportu. Je spojen kabelovou 

smyčkou s kabelovým vozem 35 kV, přes tento vůz je celý velkostroj napájen. [7]  

 

3.4.6  Záložní ovládání velkostroje 

Na počátku roku 2017 bylo do provozu uvedeno záložní ovládání stroje, které 

slouží k zajištění bezpečnosti osádky. K tomuto opatření došlo z toho důvodu, že mezi 

obcemi Mariánské Radčice a Braňany fungovala v letech 1944 a 1945 německá 

protiletadlová dělostřelecká obrana. Dochází tedy k nálezům střepin a dělostřeleckých 

nábojnic. Munice se nachází i v tzv. trhacích jámách. To jsou jámy, ve kterých se po 

skončení války likvidovala munice nalezená v okolí. Z těchto důvodů se v předpolí lomu 

provádí důkladný pyrotechnický průzkum za pomoci magnetometrického měření, které 

provádí specializovaná firma zabývající se pyrotechnikou. [10] 

3.4.6.1 Eliminace rizik 

V místech lokalizace nevybuchlé munice z 2. světové války se v běžně přístupných 

místech stroje nesmí pohybovat osádka ani žádná další osoba. V těchto případech osádka 

ovládá stroj z vnitřních prostor otočné stavby, kde je osádce vzhledem k charakteru 

ocelové konstrukce poskytnuta dostačující ochrana před nežádoucími účinky případného 

výbuchu munice. [8] 

Obr. 9 Spojovací most velkostroje K 10 000/K74 [7] 
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Došlo k realizaci řady bezpečnostních opatření. Účelem těchto opatření je 

vyloučení nebo maximální minimalizace výbuchu. [8] 

Opatření: 

 Pro lepší vizualizaci při dobývání došlo ke zvýšení počtu kamer 

monitorovacího systému. 

 Byly vydány bezpečností předpisy pro těžbu v prostorách s lokalizací 

nevybuchlé munice z 2. světové války. 

 Došlo ke zvýšení počtu magnetických hlídačů pasů. 

 Byl vydán návod k použití velkostroje v prostoru lokalizace nevybuchlé 

munice z 2. světové války, který obsahuje i pokyny pro obsluhu a údržbu 

stroje. 

 Byla pořízena akustická signalizace pro výstrahu před spuštěním motoru 

pohonu kolesa ze záložního systému. [8] 

3.4.6.2 Technické provedení záložního ovládání 

Záložní ovládání velkostroje je umístěno v prostorách pod otočnou plošinou 

v místech, které byly dříve využívány jako skladový prostor. Nachází se zde prostor pro 

řidiče velkostroje, denní místnost osádky a prostor osádky stroje. [8] 

Prostor řidiče velkostroje je vybaven monitorovacím systémem. Tento 

monitorovací systém je tvořen pěti velkoplošnými monitory. Pro komunikaci s osádkou 

v jídelně a ve vedlejší místnosti je prostor vybaven hlasitým sdělovačem. Místnost má 

rozměry: šířka – 3000 mm, délka – 2440 mm, výška – 2500 mm. [8] 

Denní místnost osádky je taktéž vybavena hlasitým sdělovačem. Rozměry 

místnosti: šířka – 3000 mm, délka – 2150 mm, výška – 2500 mm. [8] 

Prostor osádky stroje je uzpůsobený pro čtyři osoby. Nacházejí se zde tedy čtyři 

monitory a u každého z nich monitoruje situaci člen osádky dle jeho profese, to je hlídač 

na zadním kolesovém výložníku a kruhovém dopravníku, hlídač na předním kolesovém 

výložníku, řidič spojovacího mostu na přejímacím konci a řidič spojovacího mostu na 

předávacím konci. Rozměry místnosti jsou: šířka – 3000 mm, délka – 4050 mm,  

výška – 2500 mm. Místnost je stejně jako předešlé vybavena hlasitým sdělovačem. [8] 
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Obr. 10 Pohled na rozmístění monitorů záložního ovládání řidiče velkostroje [8] 

Obr. 11 Záložní ovládání velkostroje [1] 
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Tab. 2 Technologické parametry velkostroje K 10 000/K74 [7] 

Parametr Jednotka K 10 000 

Průměr kolesa m 14,5 

Počet korečků ks 16 

Objem korečku mᶟ 2,1 

Objem mezikruží mᶟ 1,6 

Počet otáček kolesa ot. min
-1 

 5,27 

Příkon pohonu kolesa kW 2x800 

Obvodová rychlost kolesa m · sec
-1

 4,0 

Počet výsypů min
-1

 84,3 

Teoretická výkonnost m
3
 h

-1
 s. z.  14 668 

Výkonnost dle výrobce  m
3
 h

-1
 s. z.  10 000 

Měrná rozpojovací síla dle výrobce kN · m-1
 88 

Měrná rypná síla dle ČSN 27 70 13 kN · m-1
 87,5 

Měrná rozpojovací síla dle ČSN 27 70 13 kN · m-1
 52,7 

Obvodová rypná síla kN  360,0 

Čelní úhel kolesa ° 41 

Max. hloubka třísky m 1,5 

Max. vodorovný dosah středu kolesa od osy stroje m 56,5 

Max. dosah středu kolesa od osy stroje při max. zdvihu a výsuvu m 62,75 

Úhel kolesového výložníku s horizontální rovinou při max. zdvihu ° 18,1 

Úhel kolesového výložníku s horizontální rovinou při max. spuštění ° -15,1 

Délka výsuvu kolesového výložníku  m 16,945 

Min. úhel mezi kolesovým výložníkem a shrnovacím vozíkem ° 43 

Max. výškový dosah středu kolesa m 32,9 

Min. výškový dosah středu kolesa m 3,0 

Excentricita osy kolesa vůči ose čepu kolesového výložníku m 0,35 

Excentricita osy čepu kolesového výložníku vůči ose rýpadla m 12,75 

Výška čepu kolesového výložníku m 15,2 

Rychlost vysouvání kolesa m · min
-1

 3,5 

Rychlost zdvihu kolesa m · min
-1

 3,5 

Otočová rychlost horní stavby m · min
-1

 10-32 

Max. výška řezu (teoretická) m 35 

Max. hloubka řezu m 4,3 

Délka spoj. mostu  m 102,9 

Otočnost spojovacího mostu vzhledem k vynášecímu talíři ° ±60 

Druh podvozku rýpadla - kráčivý 

Druh podvozku spoj. mostu - kráčivé 

Dovolený sklon při práci 1:x 1:14,3 

Dovolený sklon při transportu 1:x 1:9,5 

Úhel směrování kráčení ° ±150 

Délka kroku m 2 

Rychlost kráčení max. m · min
-1

 1,66 

Střední měrný tlak na podložku Mpa 0,98 

Max. vzdálenost okraje podvozku od osy rýpadla m 18,5 

Přívodní napětí kV 35 

Celková hmotnost rýpadla t 5 500 
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4 VELKOSTROJ K 10 000/K74 

 

4.1 Projekt rýpadla K 10 000/K74 

Jelikož rostla mocnost nadloží na VMG, byla zapotřebí výkonnější technologie 

s vyššími dosahovými parametry. Po zhodnocení situace došlo k rozhodnutí vyvinout 

vlastní rýpadlo a zakladač. Započal tak vývoj nového technologického celku třetí řady 

s teoretickým výkonem 10 000 m
3
 sypané zeminy za hodinu. Pro konstrukci byla vybrána 

teplická pobočka VŽSKG (dnešní PRODECO, a.s.). [12] 

V roce 1968 se tedy začalo pracovat na studii rýpadla K 10 000. Samotný projekt se 

zahájil začátkem sedmdesátých let. Jako hlavní projektant byl vybrán Ing. Duda. Jeho tým 

se skládal z Ing. Jana Zderčíka a Karla Střelce, kteří projektovali strojní části, dále pak  

Ing. Jiří Kauč a Jan Zigmund, jejichž náplní práce bylo projektování hydrauliky. 

Zodpovědným projektantem elektrické části byl Ing. Rostislav Vagner, pod jehož vedením 

pracovali Ing. Zdeněk Levitus a Petr Neumann. [12] 

Navržený stroj představoval robustní kolos. Za zdařilé se považuje hydraulická část 

velkostroje, kde se použila technika firmy Rexroth. To stejné platí i o hydraulických 

válcích, které vyrobila firma ŽĎAS  ve Žďáru nad Sázavou. S dalším strojním zařízením 

už to bylo složitější, jelikož sestavení stroje za účelem dosažení co nejvyšších výkonových 

a dosahových parametrů bylo velmi problematické. Velká část zařízení musela být pro 

Obr. 12 Velkostroj K 10 000/K74 a jeho koleso [11] 
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použití na velkostroje zvlášť vyvinuta nebo upravena. V průběhu času se ukázalo, že ne 

všechna řešení byla ideální. [12] 

Přesto byl velkostroj na svou dobu řešen velice revolučně s několika patentovanými 

vynálezy. Asi jako hlavní stojí za zmínku vynášecí talíř se sklopnými segmenty, které se 

v místě výsypu těženého materiálu postupně sklápějí a umožňují tak dobrý výsyp 

materiálu. Pro vrátky výsuvu a zdvihu kolesového výložníku se zase vyvinula nová 

stejnosměrná dynama a motory. Jako další můžeme jmenovat hydraulicky poháněný 

kráčivý podvozek, jehož zdvih zajišťuje osm hydraulických válců a sunutí po přímých 

válečkových drahách zajišťují čtyři válce. Do válců je tlakový olej dodáván  

16hydraulickými axiálními čerpadly, která jsou poháněna osmi elektromotory o výkonu 

250 kW. Stabilita stroje a odlehčení kolesového výložníku při dosednutí kolesa na terén 

byla hlídána přes průhyb kolesové hřídele laserovým zdrojem, který byl instalován na 

jedné straně hřídele, přičemž na druhé straně byl umístěn snímač. Pokud došlo k průhybu 

kolesové hřídele, vychýlil se paprsek ze snímače a tím došlo k zjištění tohoto stavu, načež 

se automaticky přizvedl výložník. Při těžbě však docházelo k nemalým otřesům kolesové 

hřídele a zařízení bylo do velké míry poruchové. Z tohoto důvodu se časem laser nahradil 

tenzometrickým zařízením od firmy Hotinger. [12] 

Po ukončení projektových prací se v průběhu sedmdesátých let započalo s výrobou 

strojních součástí velkostroje ve Vítkovicích. [12] 

4.2 Výstavba rýpadla K 10 000/K74 

Výstavba rýpadla započala v červnu roku 1974 na montážním místě na dole. 

Prvotně se začalo s kruhovou dosedací deskou, jejíž sestavování probíhalo z částí, které se 

přepravovaly za pomoci vlakové soupravy z výrobního závodu. Montáž strojní části 

zajišťovala firma Hutní montáže Ostrava. Vedoucím montérem se stal Florian Zaoral. 

V další části výstavby se sestavovala kulová dráha, otočný prstenec, ližiny a střední stavba 

stroje. Separátně se montoval spojovací most, kolesový výložník a pojízdná rozvodna. 

Dále se také montovaly housenicové kabelové vozy pro napájecí kabely 6 kV a 35 kV. [12] 

Na začátku roku 1976 se začalo pracovat na elektrozařízení. Práce prováděly 

Elektromontážní závody Praha v čele s Františkem Volfem. Samotnou montáž měl na 
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starost předák Václav Hokynář. Konečný termín výstavby rýpadla se stanovil na konec 

roku 1976. I přes posílení pracovních sil zaměstnanci dolu však došlo ke zpoždění. [12] 

Počátkem roku 1978 byl vyhlášen již několikátý termín dokončení výstavby. 

Začaly se uvádět do chodu jednotlivé uzly. Mezi první patřil kráčivý podvozek rýpadla. 

[12] 

V dubnu 1978 se dovršilo oživování stroje a započaly funkční zkoušky rýpadla  

a spojovacího mostu. Výstavba byla u konce počátkem transportu dlouhého 4,5 kilometru 

z montážního místa do řezu. [12] 

 

 

 

Obr. 13 Montáž kolesa velkostroje K 10 000/K74 [11] 
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4.3 Transport velkostroje K 10 000/K74 

Pohyb rýpadla řídil Ing. Kauč. Prvních 16 hodin transportu proběhlo s menšími 

poruchami, které však neměly vliv na dlouhodobější odstavení stroje. [12] 

Průběh transportu: 

 12. 4. – porucha na kabelovém voze 35 kV. 

 4. 5. – stroj urazil vzdálenost 2,22 km od montážního místa. 

 26. 5. – stroj urazil vzdálenost 4,23 km od montážního místa. 

 5. – 11. 6. – připojení spojovacího mostu na kabelový vůz 35 kV, následné 

propojení rýpadla a spojovacího mostu a další drobné úpravy.  

 12. 6. – provedeny zkoušky pro schvalovací řízení za dozoru zástupců OBÚ. 

[11] 

4.4 Provoz velkostroje K 10 000/K74 

Provoz 1978 

Průběh provozu: 

 28. 6. – v 13:00 zahájen zkušební provoz.  

 1. 7. – propad ramínka talíře.  

 3. 7. – vyhoření odporníků pro koleso umístěných v prostoru otoče.  

 21. 7. – provoz zastaven z důvodu praskání talířových pružin pod nosnými 

kladkami talíře.  

 1. 11. – najetí na spodní lávku řezu a utržení schodů na stroji. 

 21. 12. – 31. 12. – stroj odstaven k nutným opravám. [11] 

Plán pro tento rok byl stanoven na 1 650 000 m
3
, ale ve skutečnosti se těžba 

zastavila na 1 490 972 m
3
. Hned z počátku těžby velkostroje se projevily jeho nedostatky  

a těžba v roce 1978 tedy nemohla být hodnocena jako úspěšná. 
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Provoz 1979 

Průběh provozu: 

 1. 1. – 3. 1. – stroj odstaven k nutným opravám. Například rekonstrukce 

kolesového ramene – nový způsob zdvihu. 

 Začátek května – 17. 6. – průběh půlroční revize. 

 1. 9. – porucha transformátoru. 

 14. 9. – 20. 12. – porucha kladky výsuvu.  

 22. 12. – při kráčení došlo k ujetí hlavního podvozku a utržení kabelové 

smyčky mezi velkostrojem a spojovacím mostem. [11]  

Plán těžby byl stanoven na 12 500 000 m
3
. Skutečný stav činil 6 421 017 m

3
. Tato 

bilance se nedala zhodnotit jinak než špatná.  

  

 

  

Obr. 14 Rekonstrukce zdvihu kolesového ramene [11] 

Obr. 15 Detail nového zakotvení lan 

zdvihu kolesového ramene [11] 
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Provoz 1980 

Průběh provozu: 

 7. 1. – stroj po zdlouhavých opravách nasazen do řezu. 

 12. 4. – přechod z 8 hodinových směn na směny 12hodinové. 

 Listopad – proběhla revize na stroji. [11] 

V tomto roce bylo vytěženo 8 112 226 m
3
, přičemž plán se stanovil na  

16 870 000 m
3
. Dosáhlo se nového denního rekordu v množství vytěžených hmot tohoto 

stroje – 105 820 m
3
. V měsíci červnu se dosáhlo nejlepšího měsíčního výkonu od nasazení 

stroje do provozu – 1 494 473 m
3
. 

Výkonnost byla ovlivněna technickým stavem stroje, nepříznivými klimatickými  

a báňskými podmínkami, což vedlo k výraznému poklesu těžby. 

Provoz 1981 

Průběh provozu: 

 Květen a červen – proběhla roční revize, při níž došlo k přibližně  

39 úpravám, které měli vést ke zvýšení spolehlivosti stroje. [11] 

Naplánováno bylo 12 045 000 m
3
, vytěženo 8 283 419 m

3
. Po květnové a červnové 

revizi dosahovaly výkony i přes 1 000 000 m
3
 za měsíc.  

Provoz 1982 

Průběh provozu: 

 15. 5. – 24. 7. – roční revize. 

 Výměna lan zdvihu výsuvu a korečků. 

 Rekonstrukce štítu na předávacím konci spojovacího 

mostu. 

 Nové ukotvení a zajištění otočových převodovek.  

 Instalace průmyslové televize.  

 Montáž digitálních ukazatelů indikace kráčení. [11]  

Pro tento rok se stanovil plán na 16 200 000 m
3
. Splněn nebyl ani tento rok a ve 

skutečnosti se vytěžilo 7 813 756 m
3
. 
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Provoz 1983 

Průběh provozu: 

 Leden – vylomené zuby pastorku a věnce otoče. 

 Podstatné poruchy – porucha otoče, výsuvu a kráčení. 

 Závěr roku – proběhla pravidelná revize. [11] 

Přestože roční těžba dosáhla na zatím největší výkon 9 555 597 m
3
, nebyl plán 

splněn o 1 814 403 m
3
. Neplnění bylo zapříčiněno špatnými báňsko-geologickými 

podmínkami, poruchovostí stroje a prodloužením odstávky. 

Provoz 1984  

Průběh provozu: 

 9. 1. – vadný motor na spojovacím mostě.  

 10. 3. – poškození lana a kladky výsuvu.  

 23. 3. – vylomení zubu na věnci otoče.  

 Červen – půlroční revize.  

 Listopad – roční revize. [11] 

V tomto roce došlo k ukončení zkušebního provozu a rýpadlo bylo převzato do 

trvalého užívání. Vzhledem k neustálým provozním problémům se však od opakované 

výroby K 10 000 upustilo. Za rok 1984 se zaznamenal prozatím nejvyšší výkon velkostroje 

a to 11 394 500 m
3
. Poprvé za dobu provozu rýpadla byl splněn roční plán.  

Provoz 1985 

Průběh provozu: 

 Únor – revize, při které se provedla výměna kulové dráhy. 

 17. 5. – zahájení provozu po tří měsíční revizi.  

 Říjen – došlo k poruše na kolesové hřídeli.  

 Prosinec – dosaženo výkonu 1 500 000 m
3
. [11] 

Velkostroj vytěžil 8 305 500 m
3
. Plán překročil o 5 500 m

3
. 
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Provoz 1986  

Průběh provozu: 

 Březen – došlo k havárii kladky zdvihu výložníku, poté následovala spojená 

půlroční a roční revize. [11] 

Plán v tomto roce byl stanoven na 10 000 000 m
3
. Konečný výkon těžby se však 

zastavil na 8 368 284 m
3
, což znamenalo nesplnění stanoveného plánu. 

 Provoz 1987 

Průběh provozu: 

 23. 1. – 3. 2. – pololetní revize.  

 Říjen a prosinec – proběhla dílčí generální oprava. [12] 

Velkostroj měl v roce 1987 stanovený plán na 8 850 000 m
3
. Vytěžil 8 801 640 m

3
.  

 Provoz 1988 

Průběh provozu: 

 10. 4. – 10. 5. – došlo k havárii, při které byl poškozen výsuv kolesového 

výložníku. Selhal pohon výsuvu kolesového výložníku, který se nebrzděn 

začal nekontrolovaně zasouvat a zastavil se až o konstrukci střední stavby. 

Vážně se poškodila konstrukce a došlo i k poškození kabelů. [12]  

V roce 1988 byl plán stanovený na 9 450 000 m
3
 a vytěžilo se 10 498 500 m

3
. 

Provoz 1989  

Průběh provozu: 

 V tomto roce se dochovaná dokumentace o žádných větších problémech 

nezmiňuje.  

Tento rok se překonal výkon velkostroje z roku 1984. Plán byl stanoven na 

10 663 000 m
3
 a vytěžilo se 12 584 500 m

3
. 
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Provoz 1990 

Průběh provozu: 

 V tomto roce nejsou zmínky o větších problémech.  

Vzhledem k průběhu těžby bez větších problémů bylo v tomto roce vytěženo 

11 119 271 m
3
 oproti plánovaným 9 290 000 m

3
. 

Provoz 1991  

Průběh provozu: 

 Duben a květen – roční revize.  

 3. 11. – 16. 11. – půlroční revize. [12] 

Pro rok 1991 se stanovil plán na 8 425 000 m
3
 a vytěžilo se 8 228 000 m

3
. 

Provoz 1992  

Průběh provozu: 

 Došlo k zákazu provozu zakladače v době od 22:00 do 6:00 hodin. 

Důvodem bylo překračování hygienických norem hluku vůči obytné zóně 

města Duchcov. Snížení hlučnosti se provedlo zakrytováním pohonů 

výložníkového a spojovacího pásu. To však vedlo k problémům s chlazením 

motorů. Dodatečně se tedy ještě musely namontovat výduchy teplého 

vzduchu. Dopravní linky se osadily vyváženými válečky, čímž se hlučnost 

také snížila. [12] 

Plán byl nastaven na 8 390 000 m
3
. Ve skutečnosti velkostroj vytěžil 7 806 000 m

3
. 

Provoz 1993 

Průběh provozu: 

 Červen – poškozené levé ložisko uložení hřídele kolesa. 

 Listopad – 1. etapa generální opravy.  

 Výměna transformátorů, kabelových rozvodů. [12] 

Plán pro tento rok se stanovil na 7 360 000 m
3
. Skutečnost byla 5 934 000 m

3
. 
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Provoz 1994 

Průběh provozu: 

 Došlo k poruše ložiska na kolese. 

 Závěrem roku vrcholily přípravy na přemístění velkostroje na montážní 

místo Jana. [12] 

Plán těžby se stanovil na 7 500 000 m
3
. Ve skutečnosti se vytěžilo 8 611 000 m

3
. 

Provoz 1995 

Průběh provozu: 

 Leden – proběhl transport rypadla z místa nasazení na montážní místo Jana. 

 Únor 1995 – únor 1996 – v tomto období probíhala generální oprava 

velkostroje. [12] 

 

 

 

 

 

Provoz 1996  

Průběh provozu: 

 29. 2. – 6. 3. – transport stroje do místa nasazení z montážního místa Jana. 

 22. 6. – výroba a výměna prasklé hřídele kolesa. [12]  

Z důvodu prasklé hřídele kolesa probíhala těžba jen od března do června. V roce 

1996 se tedy vytěžilo jen 1 888 000 m
3
. 

 

Obr. 16 Generální oprava na montážním místě Jana [11] 
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Provoz 1997 

Průběh provozu: 

 12. 1. – zahájení těžby po výměně hřídele kolesa. 

 1. 7. – 12. 7. – pololetní revize. 

 6. 11. – 15. 11. – revize. [11] 

Na rok 1997 bylo naplánováno 10 640 000 m
3
 a vytěžilo se 11 296 000 m

3
. 

Provoz 1998 

Průběh provozu: 

 30. 1. – 27. 2. – roční revize. 

 Výměna kolejnice pojízdné rozvodny. 

 25. 8. – 7. 9. – pololetní revize.  

 8. 9. – 23. 9. – úseková dovolená.  

 Montáž roštu a zadního prstence kolesa.  

 Úprava segmentů kulové dráhy průměr 29 m. [11]  

Plán se stanovil na 10 342 000 m
3
. Na konci roku bylo vytěženo 10 738 000 m

3
. 

Provoz 1999 

Průběh provozu: 

 1. 2. – 14. 2. – pololetní revize.  

 Úprava roštu kolesa. 

 Úprava zajištění kabiny č. 1. 

 Úprava kulové dráhy průměr 29 m. 

 22. 7. – 16. 8. – roční revize. 

 Výměna lana výsuvu průměr 56 mm. 

 26. 9. – 6. 10. – havárie kulové dráhy průměr 29 m. 

 Vložení nových klecí síly 30 mm. [11] 

V tomto roce měl velkostroj naplánováno 11 800 000 m
3
. Vytěženo bylo 

12 619 000 m
3
, čímž se překonal o 34 500 m

3
 dosud nejvyšší výkon z roku 1989. 
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Provoz 2000 

Průběh provozu: 

 1. 2. – 4. 2. – oprava lana pojízdné rozvodny průměr 28 mm. 

 27. 2. – 30. 3. – roční revize.  

 Výměna horních segmentů kulové dráhy. 

 Zhotovení ocelové konstrukce trojnožky a vzpěry 

prstence včetně čističe korečků. 

 Dokončení výměny kozlíků vynášecího talíře.  

 1. 7. – 15. 7. – úseková dovolená.  

 15. 10. – 15. 11. – roční revize. 

 Výměna lana výsuvu průměr 56 mm. 

 Výměna dvou kusů otěruvzdorných plechů prstence 

kolesa. [11] 

Roční plán se stanovil na 9 490 000 m
3
. Stroj vytěžil 12 090 000 m

3
. Tím předčil 

očekávání o necelé tři miliony m
3
. 

Provoz 2001 

Průběh provozu: 

 19. 1. – 21. 1. – porucha vodorovného válce kráčení (střižené šrouby), 

došlo k výměně. 

 17. 4. – 30. 4. – pololetní revize. 

 Oprava kolejnice kruhové dráhy vynášecího talíře. 

 Oprava listů vynášecího talíře a výměna kladek. 

 Oprava bočnic vynášecího pasu.  

 18. 10. – 7. 11. – roční revize. 

 Výměna levého ložiska hřídele kolesa. 

 Oprava roštu kolesa a montáž krytu za kolesem.  

 Montáž skluzu pod vynášecím talířem. 

 Přetěsnění hydraulických obvodů.  

 Seřízení mazacích lisů. [8] 

Na tento rok bylo naplánováno 9 000 000 m
3
 a vytěžilo se 11 148 000 m

3
. 
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Provoz 2002 

Průběh provozu: 

 9. 3. – 20. 3. – proběhly opravy v rámci přestaveb pásových dopravníků. 

 Oprava a montáž roštu kolesa. 

 Oprava skluzu kolesa pasu č. 1. 

 Oprava trhlin ocelové konstrukce vynášecího talíře. 

 25. 3. – 27. 3. – výměna zdeformovaných korečků.  

 6. 9. – 15. 11. – roční revize. 

 Výměna otěrových plechů kolesa. 

 Oprava vynášecího talíře – úprava vahadel a stojanů, 

výměna 90 kusů ramínek. 

 Výměna lana výsuvu průměr 56 mm. 

 Výměna ocelové konstrukce obváděcí kolejnice listů 

vynášecího talíře. [8]  

Oproti minulým rokům se vytěžilo jen 7 192 000 m
3
. I přes to byl plán splněn, 

jelikož bylo naplánováno 6 200 000 m
3
. 

Provoz 2003 

Průběh provozu: 

 22. 4. – 7. 5. – pololetní revize. 

 Výměna otěrových plechů prstence kolesa. 

 Výměna kladky stabilizace a oprava ocelové 

konstrukce. 

 Dotažení kotevních šroubů kulových drah.  

 7. 9. – 17. 9. – výměna levého ložiska hřídele kolesa.  

 22. 10. – 13. 11. – roční revize.  

 Výměna brzd na zdvihu a výsuvu. 

 Výměna kluznic bočního ztužení na příčníku výsuvu. 

 Výměna hnacího bubnu na pasu č. 2. [8] 

V tomto roce se těžba zastavila na 11 118 000 m
3
. Naplánováno bylo  

10 500 000 m
3
. 
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Provoz 2004 

Průběh provozu: 

 20. 4. – 24. 4. – ulomená hřídel na pohonu kolesového pasu. 

 26. 4. – 27. 4. – výměna brzdového talíře brzdy výsuvu.  

 1. 6. – 21. 6. – roční revize.  

 Oprava ocelové konstrukce prstence kolesa. 

 Oprava ocelové konstrukce kolejnice v místě sklápění 

listů vynášecího talíře.  

 Oprava přesypu pasu č. 1 a č. 2. 

 11. 7. – 12. 7. – došlo k říznutí pasu č. 2 od vypadlého válečku ze 

samostavné stolice.  

 22. 9. – 20. 12. – prasklá hřídel kolesa. [8]  

Plán v tomto roce nebyl splněn. Vytěžilo se 9 636 000 m
3
, přičemž v plánu se 

stanovilo 11 050 000 m
3
. 

Provoz 2005 

Průběh provozu: 

 13. 9. – 2. 10. – roční revize. 

 Výměna otěrových plechů prstence kolesa a oprava 

příčníků kolesa.  

 Výměna vlaštovek a podložek listů vynášecího talíře.  

 Oprava štítu pasu č. 1 a č. 2. 

 24. 10. – 26. 10. – utržené uchycení nosného dvoukolí na kozlíku č. 10 

vynášecího talíře. 

 9. 12. – 10. 12. – výměna vlaštovek a kluzné desky, srovnání náběhu listu  

č. 24 vynášecího talíře. 

 27. 12. – 31. 12. – výměna ložiska prstence kolesa. [8] 

V roce 2005 velkostroj vytěžil své dosavadní maximum – 12 634 000 m
3
. 
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Provoz 2006 

Průběh provozu: 

 3. 4. – 6. 4. – oprava kladky pojezdu pojízdné rozvodny. 

 12. 6. – 13. 6. – oprava přívodního kabelu 35 kV. 

 10. 8. – 12. 8. – plánovaná provozní odstávka.  

 18. 9. – 8. 10. – roční revize.  

 Oprava uchycení korečků kolesa. 

 Výměna příčníků kolesa.  

 Výměna vlaštovek listů vynášecího talíře. [8] 

Provozní rok 2006 překonal minulý rekordní rok o 500 000 m
3
. Novým maximem 

se tedy stalo 13 134 000 m
3
. Toto množství vytěžených hmot nebylo dodnes překonáno. 

Provoz 2007  

Průběh provozu: 

 6. 5. – 11. 5. – transport velkostroje v řezu.  

 7. 8. – 11. 8. – porucha shrnovacího vozíku.  

 4. 11. – 9. 11. – oprava shrnovacího vozíku a listu na vynášecím talíři. 

 11. 11. – 17. 11. – oprava shrnovacího vozíku pluhu a listu na vynášecím 

talíři. [8] 

V tomto roce neproběhla roční revize a byla přesunuta na počátek roku 2008. Tento 

rok se vytěžilo 9 629 000 m
3
. 

Provoz 2008 

Průběh provozu: 

 2. 1. – 10. 2. – roční revize.  

 Oprava ocelové konstrukce kolesa. 

 Kontrola děleného ložiska na kolesu a výměna 

těsnění. 

 Oprava nosné kolejnice vynášecího talíře. 

 Výměna plechů pevné části vynášecího talíře. 

 11. 2. – 19. 2. – transport stroje do řezu. 
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 20. 2. – 22. 2. – kontrola listů na vynášecím talíři – oprava listů č. 35 a 36. 

 10. 4. – 12. 4. – výměna listů na vynášecím talíři č. 68, 69, 70, 71. 

 14. 7. – 17. 7. – transport stroje v řezu.  

 11. 11. – 19. 11. – transport stroje v řezu. 

 24. 11. – 26. 11. – oprava kulové dráhy hlavní stavby. [8]  

Plán pro tento rok byl nastaven na 5 260 000 m
3
. Rýpadlo vytěžilo 7 519 000 m

3
. 

Provoz 2009 

Průběh provozu: 

 16. 1. – 17. 1. – podélné rozříznutí kolesového pasu o válečkovou stolici. 

 29. 1. – 14. 2. – odstávka – výměna lan výsuvu kolesového výložníku. 

 Oprava nože na prstenci.  

 Výměna gum skluzu kolesa.  

 Oprava ocelové konstrukce a dotažení kozlíků 

vynášecího talíře.  

 28. 6. – 2. 7. – skluz řezu.  

 18. 12. – 21. 12. – propadl list č. 74 vynášecího talíře – demontáž listu, 

zhotovení nového držáku listu a zpětná montáž. [8]  

Roční plán se stanovil na 6 482 000 m
3
. Ve skutečnosti bylo vytěženo  

6 829 000 m
3
. 

Provoz 2010 

Průběh provozu: 

 3. 1. – 12. 1. – porucha kulové dráhy. 

 1. 3. – 14. 7. – otočení 1. skrývkového řezu – přechod zakladače z výsypky 

Pokrok do severovýchodní části vnitřní výsypky. 

 21. 7. – 31. 7. – oprava pohonu spojovacího mostu.  

 16. 9. – 29. 9. – kontrola a výměna ložiska hřídele kolesa. [8]  

Velkostroji bylo naplánováno 5 190 000 m
3
. Vytěžilo se 5 627 000 m

3
. 
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Provoz 2011 

Průběh provozu: 

 11. 1. – 17. 1. – výměna převodové skříně kolesa u motoru č. 16. 

 20. 7. – 28. 10. – výměna hřídele kolesa. 

 Výměna poškozených otěrových plechů kolesa. 

 Dotažení kozlíků vynášecího talíře. 

 Výměna vlaštovek listů vynášecího talíře. [8] 

Pro rok 2011 se naplánovalo 6 900 000 m
3
. Plán byl splněn a vytěžilo se  

8 034 000 m
3
. 

Provoz 2012 

Průběh provozu: 

 25. 4. – 27. 4. – oprava listů č. 18 a 19 na vynášecím talíři. 

 11. 5. – 16. 5. – transport v řezu.  

 9. 7. – 16. 7. – roční revize. 

 Výměna korečků a kontrola hřídele kolesa.  

 Výměna vlaštovek a kluzných desek listů vynášecího 

talíře. [8]  

Rýpadlo mělo tento rok vytěžit 10 020 000 m
3
. Vytěženo bylo 8 281 000 m

3
. 

Provoz 2013 

Průběh provozu: 

 9. 4. – 10. 4. – výměna elektrického motoru kráčení podvozku č. 1. 

 14. 7. – 16. 7. – transport na montážní místo. 

 17. 7. – 16. 8. – roční revize. 

 Oprava trhlin ocelové konstrukce kolesa.  

 Oprava prodloužení prstence kolesa. 

 Kontrola zubových spojek zdvihu a výsuvu. 

 2. 12. – 11. 12. – výměna lana výsuvu. [8] 

Plánem bylo stanoveno 7 500 000 m
3
. Rýpadlo vytěžilo 9 131 000 m

3
. 
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Provoz 2014 

Průběh provozu: 

 28. 4. – 28. 5. – roční revize. 

 Oprava příčníků kolesa. 

 Oprava korečků (oprava řetězů, navaření bandáží). 

 Výměna klínů zadků korečků, dotažení a zajištění 

čepů. 

 Kontrola válečkových drah. 

 Dotažení kotevních šroubů kozlíků vynášecího talíře. 

 9. 7. – 11. 7. – výměna gumového pásma na spojovacím mostě. 

 22. 9. – 31. 12 – došlo ke skluzu řezu a poškození konstrukce kolesového 

výložníku. [8] 

Plán pro K 10 000/K74 byl nastaven na 6 260 000 m
3
. Vytěžilo se 8 475 000 m

3
. 

 

 

  

Obr. 17 Skluz skrývkových zemin [1] 



Tomáš Krúpa: Komplexní zhodnocení a význam těžby K 10 000/K74 na DB 

2018   38 

 

Provoz 2015  

Průběh provozu: 

 1. 1. – 30. 4. – pokračování oprav po skluzu řezu z předešlého roku. 

 1. 5. – 11. 5. – zkoušky stroje po havarijním skluzu řezu. 

 18. 5. – 11. 7. – došlo k dalšímu skluzu řezu. [8] 

Plánem se pro tento rok stanovilo 5 350 000 m
3
. Vytěženo bylo pouze  

3 963 000 m
3
. 

Provoz 2016 

Průběh provozu: 

 14. 2. – 17. 2. – transport velkostroje v řezu.  

 18. 2. – 21. 3. – prasknutí závěsného čepu spojovacího mostu na zakladači. 

 17. 5. – 16. 6. – roční revize. 

 Výměna otěrových plechů.  

 Výměna trubek kotvení čističe korečků.  

 Oprava skluzu kolesa. 

 6. 10. – 2. 11. – transport stroje v řezu. [8]  

V roce 2016 byl plán 7 750 000 m
3
. Vytěžilo se 7 288 000 m

3
. 

Provoz 2017 

Průběh provozu: 

 7. 4. – 10. 4. – čištění stroje před revizí a transport stroje na montážní místo. 

 11. 4. – 10. 5. – roční revize. 

 Oprava příčníků kolesa. 

 Výměna všech korečků. 

 Výměna poškozených plechů prstence kolesa. 

 Vyčištění regulačních stanic a oprava krytů.  

 15. 6. – 6. 7. – výměna řízlého gumového pásma na pásovém dopravníku. 

 22. 8. – 25. 8. – zával shrnovacího vozíku.  

V tomto roce bylo naplánováno 7 750 000 m
3
 a vytěženo 5 379 000 m

3
. [8] 
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Tab. 3 Výkony velkostroje K 10 000/K74 [8] 

  

Roční výkony K74 

Rok Plán (mᶟ) Skutečnost (mᶟ) Rozdíl (mᶟ) 
Plnění 

(%) 
Chod (hod) Výkon (mᶟ/hod) 

1978 1 650 000 1 490 972 -159 028 90 346 4 309 

1979 12 500 000 6 421 017 -6 078 983 51 1 241 5 174 

1980 16 870 000 8 112 226 -8 757 774 48 1 712 4 736 

1981 12 045 000 8 283 419 -3 761 581 69 1 926 4 301 

1982 16 200 000 7 813 756 -8 386 244 48 1 668 4 685 

1983 11 370 000 9 555 597 -1 814 403 84 2 168 4 408 

1984 10 000 000 11 394 500 1 394 500 114 2 664 4 277 

1985 8 300 000 8 305 500 5 500 100 1 894 4 385 

1986 10 000 000 8 368 284 -1 631 716 83 2 024 4 135 

1987 8 550 000 8 801 640 251 640 103 2 088 4 215 

1988 9 450 000 10 498 500 1 048 500 110 2 665 3 939 

1989 10 663 000 12 584 500 1 921 500 118 3 084 4 081 

1990 9 290 000 11 119 271 1 829 271 111 2 877 3 856 

1991 8 425 000 8 228 000 -197 000 98 2 422 3 397 

1992 8 390 000 7 806 000 -584 000 93 1 849 4 222 

1993 7 360 000 5 934 000 -1 426 000 81 1 474 4 026 

1994 7 500 000 8 611 000 1 111 000 115 2 277 3 782 

1995 - - - - - - 

1996 7 200 000 1 888 000 -5 312 000 26 610 3 095 

1997 10 640 000 11 296 000 717 000 107 3 036 3 741 

1998 10 342 000 10 738 000 396 000 104 2 783 3 858 

1999 11 800 000 12 619 000 819 000 107 3 092 4 081 

2000 9 490 000 12 090 000 2 600 000 127 2 986 4 049 

2001 9 000 000 11 148 000 2 148 000 124 2 819 3 955 

2002 6 200 000 7 192 000 992 000 116 2 183 3 295 

2003 10 500 000 11 118 000 618 000 106 3 080 3 610 

2004 11 050 000 9 636 000 -1 414 000 87 2 500 3 855 

2005 11 670 000 12 634 000 964 000 108 3 615 3 495 

2006 11 800 000 13 134 000 1 334 000 111 3 527 3 723 

2007 11 011 000 9 629 000 -1 382 000 87 3 027 3 181 

2008 5 260 000 7 519 000 2 259 000 143 2 719 2 765 

2009 6 482 000 6 829 000 347 000 105 2 557 2 671 

2010 5 190 000 5 627 000 437 000 108 1 874 3 003 

2011 6 900 000 8 034 000 1 134 000 116 2 915 2 756 

2012 10 020 000 8 281 000 -1 739 000 83 3 318 2 496 

2013 7 500 000 9 131 000 1 631 000 122 3 301 2 766 

2014 6 260 000 8 475 000 2 215 000 135 2 783 3 046 

2015 5 350 000 3 963 000 -1 387 000 74 1 675 2 366 

2016 7 750 000 7 288 000 -462 000 94 2 895 2 518 

2017 7 750 000 5 379 000 -2 371 000 69 2 413 2 228 

∑ 357 728 000 336 976 182 -20 690 818 96 94 087 3 582 
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Graf 1 Porovnání plánu a skutečného stavu vytěžených hmot [8] 

Graf 2 Výkonnost stroje [13] 
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4.5 Těžba velkostroje v následujících letech 

Provoz 2018-2024 

V tomto období má velkostroj K 10 000/K74 naplánovanou těžbu skrývkových 

hmot na 75 000 000 m
3
. Na konci roku 2024 dojde k jeho odstavení a bude nahrazen jiným 

velkostrojem. 
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5  TECHNICKO-EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ  

V této kapitole se pokusím zhodnotit velkostroj z technické a ekonomické stránky. 

5.1 Technické zhodnocení 

1978-1984 

V tomto období těžby se značně projevovaly konstrukční nedostatky velkostroje. 

Jako prototyp vykazoval značnou poruchovost. Předpokládané těžební výkony nebyly 

zdaleka splňovány. Stroj byl dokonce na přelomu roku 1978 a 1979 odstaven k nutným 

opravám. Další průběžné opravy se prováděly při půlročních a ročních revizích, po kterých 

stroj vykazoval částečné zlepšení těžebních výkonů. I přes tato zlepšení to bylo v celku 

rozpačité období provozu. Stroj stále zaostával za očekáváním. Postupným zmírněním 

plánovaných výkonů stroj poprvé v roce 1984 vytěžil hmoty přes stanovený plán. Teprve 

v tomto roce došlo k ukončení zkušebního provozu a velkostroj se i přes nepřesvědčivé 

výkony převzal do trvalého užívání. O stavu velkostroje však hovoří velmi výmluvně 

předávací dokumenty, kdy v položce nazvané dohoda o odstranění vad bylo zapsáno  

58 nedostatků. To, že rýpadlo nesplnilo očekávané výkony, dokazuje i konečná hodnota 

vytěžených hmot v tomto období, a to 53 071 487 m
3
. Představa se však pohybovala na 

úrovni 80 000 000 m
3
. 

1985-1991 

V prvních třech letech po předání velkostroje těžba neprobíhala nikterak valně. 

Vzhledem k častým výpadkům těžby se ročně těžilo v podstatě na stejné úrovni kolem 

8 000 000 m
3
. Následující tři roky už byly o něco radostnější. Hladký průběh těžby se 

odrazil na výkonech velkostroje a konečná čísla už byla přijatelnější. Rok 1991 proběhl 

bez výraznějších prostojů a poruch. I tak se však množství vytěžených hmot vrátilo 

k 8 000 000 m
3
. V celku však toto období bylo úspěšné. Vzhledem k sníženým nárokům, 

oproti počátku těžby, se v tomto zmiňovaném období plán splnil. Naplánováno bylo 

64 678 000 m
3
 a vytěženo 67 905 695 m

3
. 

1992-1996 

V těchto letech došlo k výraznému poklesu těžby. Roky 1992 a 1993 byly ať už 

z důvodů technických nebo z důvodů překračování hygienických norem v místě zakládání 

hmot značně nepříznivé. Za slabší výjimku se snad může považovat jen rok 1994, kdy se 
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těžba blížila k 9 000 000 m
3
. V roce 1995 proběhla generální oprava velkostroje  

i zakladače. Méně náročné opravy zakladače umožnily jeho zprovoznění již v listopadu 

téhož roku. V prosinci se zahájila těžba a namísto ještě opravovaného velkostroje 

K 10 000/K74 se na I. skrývkový řez nasadilo rýpadlo KU 800/K105. Generální oprava 

rýpadla byla ukončena v polovině února 1996. V roce 1995 tedy velkostroj z důvodu 

generální opravy netěžil vůbec. Rok 1996 však nebyl o moc lepší, neboť zhruba po čtyřech 

měsících těžby praskla hřídel kolesa a náhradní nebyla k dispozici. Došlo proto k odstavení 

stroje a nahrazení ho rýpadlem KU 800/K105. To těžilo po dobu výroby a výměny hřídele, 

což trvalo přibližně půl roku. Velkostroj K 10 000/K74 v roce 1996 tedy vytěžil pouze 

1 888 000 m
3
. Celkově stroj v tomto období zaostal vůči plánu o více jak 6 000 000 m

3
. 

Plánováno totiž bylo 30 450 000 m
3
 a vytěženo 24 239 000 m

3
. Toto manko na  

I. skrývkovém řezu však výrazně zmírnil velkostroj KU 800/K105, který od července do 

konce roku vytěžil 5 677 000 m
3
. To však neznamená, že výpadek velkostroje 

K 10 000/K74 ničemu nevadil. Náhradní velkostroj totiž musel zastupovat jeho výpadek 

místo toho, aby těžil hmoty na svém vlastním skrývkovém řezu.  

1997-2007  

Období po generální opravě a opravě prasklé hřídele kolesa se dá zhodnotit za 

velmi zdařilé. Jen ve třech letech v tomto období se množství těžených hmot nedostalo 

přes 10 milionů m
3
. Hlavně v letech 2005 a 2006 se vytěžilo dohromady přes 25 000 000 

m
3
 zeminy. Rok 2006 je dokonce nejúspěšnějším, co se týče množství vytěžených zemin. 

Vytěžilo se 13 134 000 m
3
. Ani toto období se však nevyhnulo větším odstávkám, jelikož 

v roce 2004 došlo k opětovnému prasknutí hřídele kolesa. To ale nemění nic na tom, že 

toto období těžby bylo velmi úspěšné a stárnoucí kolos už ho jen těžko zvládne překonat. 

V těchto jedenácti letech se naplánovalo 113 503 000 m
3
 a ve skutečnosti vytěžilo 

121 234 000 m
3
. 

2008-2017 

V tomto časovém úseku se výkony velkostroje ani jednou nepřehouply přes  

10 milionů m
3
. Je to dáno i několika většími odstávkami velkostroje v tomto období. 

V roce 2010 došlo k přesunu zakladače z výsypky Pokrok na vnitřní výsypku lomu. 

Transport trval přes čtyři měsíce. Roku 2011 došlo již potřetí za dobu provozu velkostroje 

k prasknutí hřídele kolesa. V roce 2015 dokonce ke skluzu řezu na kolesový výložník 
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rýpadla a opravy trvaly skoro osm měsíců. Poslední roky těžby nedosahuje ideálních 

výsledků i z důvodu nalézání munice z 2. světové války v postupu velkostroje. K tomuto 

hledisku se přihlíží i v plánech. Na tento hodnocený úsek totiž bylo naplánováno 

68 462 000 m
3
 a vytěžilo se 70 526 000 m

3
. V porovnání s předchozím hodnoceným 

obdobím, které se lišilo o jeden rok, je to o 42 procent méně vytěžené zeminy.  

Průběh těžby není ovlivňován jen technickým stavem velkostroje. Výkonnost je 

samozřejmě ovlivněna i nevhodnými báňskými, geologickými i klimatickými podmínkami. 

Dále také poruchami na zakladači nebo na pásové dopravě. Zde je potřeba zmínit, že se 

v řezu nachází nespočet cizích předmětů a v nemalých případech dochází k proříznutí pasu 

pásových dopravníků i v několika set metrech. A jelikož se jedná o kontinuální těžbu, 

dochází tím k výpadku celého řezu.  

5.2 Ekonomické zhodnocení 

  1978-2004  

V roce 1978 pořizovací cena velkostroje činila 115 516 628 Kč. V následujících 

obdobích těžby se velkostroj neobešel bez dalších nezbytných oprav, jak už bylo zmíněno 

dříve. To s sebou neslo jistou finanční náročnost. V roce 1985, od března do května, 

proběhla dílčí generální oprava. Cena této opravy činila 1 545 554 Kč. Roku 1993 

v listopadu a v prosinci proběhla 1. etapa generální opravy za 12 300 000 Kč. Další  

a konečná etapa generální opravy probíhala od ledna 1995 do února 1996. Cena se 

vyšplhala na 147 756 000 Kč. S tímto obdobím jsou samozřejmě spojeny i další náklady na 

provoz velkostroje, jako například spotřeba materiálu, spotřeba energie, náklady na údržbu 

a opravy. Jejich vyčíslení jsem však bohužel nezískal a nejsem si jist, zda jsou někde ještě 

dochovány a případně k dispozici. [8] 

2005-2017 

Od roku 2005 se interní záznamy uvádějí v elektronické podobě, a tudíž jsou lépe 

dohledatelné.  
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Tab. 4 Provozní náklady v Kč [8] 

Rok Provozní náklady (Kč) 

2005 49 846 000 

2006 80 833 000 

2007 88 851 000 

2008 69 685 000 

2009 98 147 000 

2010 169 164 000 

2011 121 386 000 

2012 86 987 000 

2013 84 318 000 

2014 178 869 000 

2015 122 769 000 

2016 66 842 000 

2017 57 212 000 

∑ 1 274 909 000 

 

V tabulce č. 4 jsou uvedeny provozní náklady velkostroje. Mezi tyto náklady 

můžeme zahrnout náklady na spotřebu materiálu, spotřebu energie, opravy a udržování, 

ostatní služby a mzdové náklady (viz tabulka č. 5). 

 

Tab. 5 Rozpis provozních nákladů [8] 

Rok 
Spotřeba 

materiálu (Kč) 

Spotřeba 

energie (Kč) 

Opravy a 

udržování (Kč) 

Ostatní 

služby (Kč) 

Mzdové 

náklady (Kč) 

2005 6 155 000 10 530 000 22 704 000 57 000 10 400 000 

2006 11 724 000 11 758 000 46 755 000 96 000 10 500 000 

2007 21 982 000 10 900 000 44 686 000 83 000 11 200 000 

2008 9 997 000 10 122 000 37 697 000 69 000 11 800 000 

2009 26 714 000 11 569 000 48 077 000 87 000 11 700 000 

2010 44 771 000 7 774 000 104 278 000 141 000 12 200 000 

2011 23 205 000 13 941 000 71 749 000 191 000 12 300 000 

2012 15 749 000 15 372 000 42 627 000 139 000 13 100 000 

2013 12 746 000 14 947 000 43 691 000 134 000 12 800 000 

2014 34 658 000 9 182 000 122 517 000 112 000 12 400 000 

2015 8 024 000 6 049 000 96 840 000 156 000 11 700 000 

2016 10 987 000 7 545 000 36 355 000 155 000 11 800 000 

2017 6 325 000 5 739 000 31 873 000 75 000 13 200 000 

 



Tomáš Krúpa: Komplexní zhodnocení a význam těžby K 10 000/K74 na DB 

2018   46 

 

Do spotřeby materiálů můžeme zahrnout například válečky a gumové pásmo pro 

dopravní trasu na stroji, oleje a maziva, náhradní díly potřebné pro provoz stroje a tak dále.  

Náklady na spotřebu energie představují cenu za elektrickou energii potřebnou 

k chodu velkostroje. 

Položka opravy a udržování zahrnují náklady spojené s pracemi při ročních revizích 

a jiných odstávkách velkostroje. Povětšinou tyto práce provádí dceřiná společnost 

PRODECO, a. s. 

Ostatní služby jsou náklady na práce prováděné externími dodavateli. Může se 

jednat například o měření hlučnosti, prohlídky ocelových konstrukcí, kontroly 

převodových skříní, seřízení globálního pozičního systému, který se nachází na stroji  

a jiné. 

Mzdové náklady uvedené v tabulce jsou náklady na mzdy pro osádku velkostroje. 

Vezmeme-li v úvahu, že v roce 2017 tvořilo osádku 33 zaměstnanců, tak můžeme 

vypočítat průměrnou mzdu. Ta je tedy na jednoho člena osádky přibližně 33 000 Kč za 

měsíc. 

V některých letech bylo nutné provést nezbytné investice (viz tabulka č. 6) 

Tab. 6 Investiční náklady [8] 

Rok 
Investice 

(Kč) 

2005 51 000 

2006 106 000 

2007 1 177 000 

2008 455 000 

2009 183 000 

2010 10 942 000 

2011 1 183 000 

2012 0 

2013 3 938 000 

2014 675 000 

2015 0 

2016 2 480 000 

2017 11 976 000 

∑ 33 166 000 

  

Jak je vidět v tabulce č. 6, tak největší investice tohoto období proběhly v letech 

2010 a 2017. V prvním zmíněném roce došlo k rekonstrukci transformátorů, modernizaci 
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vizualizace kabiny řidiče a k rekonstrukci požární signalizace. V roce 2017 to byly zase 

investice spojené se záložním ovládáním velkostroje.  

Tab. 7 Množství vytěžené zeminy v letech 2005-2017 [8] 

Rok Skrývka (m
3
) 

2005 12 634 000 

2006 13 134 000 

2007 9 629 000 

2008 7 519 000 

2009 6 829 000 

2010 5 627 000 

2011 8 034 000 

2012 8 281 000 

2013 9 131 000 

2014 8 475 000 

2015 3 963 000 

2016 7 288 000 

2017 5 379 000 

∑ 105 923 000 

 

Jelikož známe provozní náklady, investiční náklady a množství vytěžených hmot, 

můžeme vypočítat, kolik Kč stál jeden vytěžený m
3
 zeminy v jednotlivých letech  

(viz tabulka č. 8).  

Tab. 8 Přepočet ceny za 1 m
3
 [8] 

Rok 
Provozní náklady 

(Kč) 

Investiční náklady 

(Kč) 
Skrývka (m

3
) Kč/1m

3 

2005 49 846 000 51 000 12 634 000 3,95 

2006 80 833 000 106 000 13 134 000 6,16 

2007 88 851 000 1 177 000 9 629 000 9,35 

2008 69 685 000 455 000 7 519 000 9,33 

2009 98 147 000 183 000 6 829 000 14,40 

2010 169 164 000 10 942 000 5 627 000 32,00 

2011 121 386 000 1 183 000 8 034 000 15,26 

2012 86 987 000 0 8 281 000 10,50 

2013 84 318 000 3 938 000 9 131 000 9,67 

2014 178 869 000 675 000 8 475 000 21,19 

2015 122 769 000 0 3 963 000 30,98 

2016 66 842 000 2 480 000 7 288 000 9,51 

2017 57 212 000 11 976 000 5 379 000 12,86 
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Budeme-li vycházet z tabulky č. 8, tak můžeme za toto dané období zprůměrovat, 

kolik Kč stál 1 m
3
. V průměru to je tedy 14,24 Kč za 1 m

3
. Tato hodnota se týká pouze 

velkostroje K 10 000/K74. Ve skutečnosti se počítá tento ukazatel v rámci celého 

technologického celku, kde se v potaz berou pásové dopravníky i zakladač. Co se týče 

investičních nákladů, tak nejsou v tomto přepočtu řešeny časově jako odpisy, ale jako 

peněžitý náklad v jednotlivém roce. Je to tedy jen přibližný náhled, jaký podíl na celkové 

ceně za 1 m
3
 má právě rýpadlo. 
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6 ZÁVĚR  

Velkostroj K 10 000/K74 může být zhodnocen jako stroj, který nenaplnil 

očekávání. Často docházelo k poruchám kulové dráhy a vynášecího talíře. Oproti tomu 

však velkostroj vynikl spolehlivostí ocelové konstrukce, jelikož nedocházelo k žádným 

únavovým zlomům a poškození vznikalo pouze z důvodu provozních nehod. Nutno také 

podotknout, že těžba stroje probíhá v rozlišných podmínkách. Nejednou se z tohoto 

důvodu v průběhu roku měnily plánované postupy a stroj těžil podle aktuálních 

klimatických podmínek. Část těžebního postupu ovlivňuje do velké míry zvodnělý jílovitý 

materiál, který zapříčiňuje zalepování dopravních cest (viz příloha č. 2) a komplikuje tak 

těžbu. Tato skutečnost v některých letech ovlivňovala výkony velkostroje i přesto, že stroj 

neměl větší technické problémy. V místech pevných jílovitých materiálů a písků však 

těžba probíhala úspěšně, pokud se podařilo eliminovat konstrukční nedostatky velkostroje.  

I přes zmíněné obtíže se v průběhu let stal velkostroj pro lom Bílina 

nepostradatelným. S komplikovanou těžbou materiálů na I. skrývkovém řezu by si jiný 

dostupný velkostroj jen těžko poradil. Velkostroj K 10 000/K74 za dobu provozu vytěžil 

336 976 182 m
3
, což je jednoznačně nejvíce ze všech velkostrojů, které kdy byly na lomu 

Bílina umístěny. 

 

 

  

Obr. 18 Těžba velkostroje K 10 000/K74 [1] 
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OBÚ  Obvodní báňský úřad 

OPV  Odbor přípravy výroby 

SD  Severočeské doly 

TC 3  Technologický celek třetí třídy 

ÚDV  Úpravna důlních vod 

VMG  Velkolom Maxima Gorkije 

VŽSKG Vítkovické železárny a slévárny Klementa Gottwalda 

ZP  Zakladač pasový 

ŽĎAS  Žďárské strojírny 
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