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Anotace 

V předložené práci je zpracován přehled používané pomocné mechanizace 

u jednotlivých skrývkových rýpadel na Dolech Bílina, Severočeské doly a.s. 

V první části je charakterizována lokalita Dolů Bílina a vysvětlen stávající stav 

nasazení pomocné mechanizace. V další části je nastíněno kapacitní a časové 

využití této mechanizace. Dále jsou uvedeny varianty možných optimalizací, 

z nichž je doporučeno optimální řešení. Na závěr práce je zařazeno technicko-

ekonomické zhodnocení navrhovaného řešení. 

 

Klíčová slova: pomocná mechanizace, důlně doplňková mechanizace, DDM 

 

 

 

Annotation 

This work processes the review of auxiliary mechanization with individual 

overburden excavators used in Doly Bílina, Severočeské doly a.s. First part of this 

work characterizes locality of Doly Bílina, and clears current state of appointment 

of auxiliary mechanization up. Next part of this work processes capacity and time 

usage of this mechanization. Variants of possible optimization are shown further 

and optimal solution is recommended from them. Technical-economical evaluation 

of proposed solution is placed at the conclusion of this work. 

 

Keywords: auxiliary mechanization, mining supplement mechanization, DDM. 
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Seznam použitých zkratek:  
 
PM  Pomocná mechanizace 

DDM  Důlně doplňková mechanizace 

DPD  Dálková pásová doprava 

CAT  Označení pro stroje Caterpillar 

Kom  Označení pro stroje Komatsu 

DB  Doly Bílina 

ČSA  Lom Československé armády 

ÚUL  Úpravna uhlí Ledvice 

VMG  Velkolom Maxim Gorkij 

DJF  Doly Julia Fučíka 

PÚ  Provozní úsek 

TPS  Technická příprava skrývky 

PPO  Plánovaná preventivní oprava 

POPD  Plán otvírky, přípravy a dobývání 

PD  Pasový dopravník 
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1. ÚVOD 

Tématem mé bakalářské práce je „Optimalizace nasazení pomocné 

mechanizace u skrývkových rýpadel na Dolech Bílina“. Toto téma jsem si 

vybral ze dvou důvodů. Prvním důvodem je, že mi toto téma není zcela cizí, 

neboť jsem pracoval tři roky na úseku Pomocné mechanizace velkolomu ČSA 

Mostecké uhelné společnosti, a.s. Druhým důvodem byla možnost seznámení 

se s touto problematikou na Dolech Bílina Severočeských dolů a.s., kde pracuji 

nyní. 

Z mého působení na úseku Pomocné mechanizace vím, že najít 

optimální vztah mezi dodavateli a odběrateli výkonů těchto, často klíčových 

mechanizmů, je dosti obtížné a málokdy lze najít řešení, které zcela vyhovuje 

oběma stranám. Nesnažil jsem se tedy proto najít jednoznačné a vždy platné 

řešení, nýbrž zanalyzovat současný stav a najít klíčové body, které mají na 

optimální nasazení největší vliv. 

Finanční náklady na výkony pomocné mechanizace se nemalou měrou 

promítají do hospodaření jednotlivých středisek a následně i do hospodaření 

celých Severočeských dolů, proto je třeba dbát na maximální využití těchto 

mechanizmů. Na druhé straně ovšem nesmí dojít k ohrožení provozu 

skrývkových rýpadel, neboť zde by ztráty dosahovaly daleko vyšších hodnot.   
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2. CHARAKTERISTIKA LOKALITY DOLY BÍLINA 

2.1. Historie těžby hnědého uhlí na Bílinsku 

 

2.1.1. Osmnácté století 

V okolí Bíliny, v území mezi Teplicemi, Duchcovem a Bílinou byla 

výhodně uložená sloj nízko pod povrchem ve výchozové části objevena velmi 

záhy. Již v 18. století zde docházelo k otvírce prvních dolů, s nedokonalým 

primitivním dobýváním. Historické záznamy dokládají nález uhlí na 

lobkovických pozemcích u Chudeřic, kde správa panství zřídila v roce 1750 

důl. Ve stejné době se objevilo uhlí u Světce a i Pražské arcibiskupství, jemuž 

panství patřilo, zde důl otevřelo. Při výkopech se našlo uhlí i v Duchcově 

a v Teplicích. Překážkou rozšíření těžby byla omezená možnost přepravy. 

A  tak se uhlí využívalo jen místně a tomu odpovídaly i nízké těžby. 

 

2.1.2. Devatenácté století 

V devatenáctém století, v důsledku rostoucího průmyslu, začala růst 

i poptávka po hnědém uhlí. V první polovině devatenáctého století, téměř po 

stech letech od začátků těžby, došlo k důležité události týkající se dalšího 

rozvoje této činnosti. Započala výstavba železniční sítě, která propojila 

i vzdálenější a uhlím bohaté části revíru s Labskou vodní cestou a posléze je 

spojila s ostatním územím státu. 

Druhá polovina devatenáctého století tak představuje historický předěl 

a mohutný impuls k nebývalému rozvoji dolů. V příhodných podmínkách se na 

Bílinsku vedle hlubinných dolů objevily i na tehdejší poměry plošně rozsáhlé 

první povrchové lomy. Pokrok zaznamenal i vývoj techniky dobývání. V roce 

1884 na lomech v okolí Ledvic bylo nasazeno první lopatové parní rýpadlo. Na 

lomu Hartmann se v roce 1880 objevilo elektrické osvětlení, byl proveden první 

hromadný odstřel a dokonce se tu jako technická priorita zavedlo první 

telefonické spojení mezi dolem a nádražím v Ledvicích. 

Na hlubinných dolech se pokrok projevil v postupu do větších hloubek. 

Za Duchcovem na dole Alexander již v roce 1893 to bylo do úrovně 332 m pod 

povrchem, což byla v té době nejhlubší jáma na uhelných dolech. Hlubší byly 

jen na rudných dolech v Příbrami a Kutné Hoře. Svými vědomostmi tu pomohli 

zkušení horníci z rudné oblasti, kde se hornictví vyvíjelo dávno předtím. 
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2.1.3. Dvacáté století 

Od počátku 20. století se počet dolů postupně snižoval, výše těžeb však 

dále narůstala. Nejvyšší úrovně dosáhla těžba hnědého uhlí v posledních pěti 

letech před vypuknutím 1. světové války. V průběhu války došlo k výraznému 

poklesu těžeb, ale uhelná produkce se nezvýšila ani v nové republice. Těžké 

hospodářské problémy pak přinesla světová hospodářská krize ve třicátých 

letech a druhá světová válka. 

I tak se však vývoj uhelné těžby nezastavil. Velká hustota dolů na 

malém území způsobila, že povrchové lomy, které se po druhé světové válce 

rozvinuly ve velkých ucelených plochách, dobývaly z převážné části sloj již 

dříve starými doly přerubanou. Díky nedokonalým starým těžebním metodám 

zde však zůstala zachována více než polovina původní zásoby. Pozdějším 

lomům to sice přineslo celou řadu ekonomických, provozních a bezpečnostních 

komplikací, přínosem však bylo téměř stoprocentní využití podzemních zásob 

uhlí. Technicky to pak představuje specifikum, jež nemá, snad až na malé 

výjimky, ve světě obdoby. 

2.2. Historie a současnost Dolů Bílina 

2.2.1. Velkolom Maxim Gorkij 

Přechodné období mezi ukončením provozu malolomu Maxim Gorkij 

a zahájením provozu velkolomu bylo poznamenáno složitou přípravou 

porubních front a dopravních cest pro položení pásových dopravníků do 

vzdálených výsypných prostorů. Provoz uhelného lomu na bílinském závodě 

Maxim Gorkij 02 byl ukončen společně se zrušením bílinské třídírny v listopadu 

1965. Skrývkový provoz skončil v prosinci 1967. Úpravna uhlí Ledvice (ÚUL) 

byla dána do provozu v roce 1965 a prvotně zpracovávala uhlí z lomu Pokrok 

a Fučík. Následně bylo vybudováno napojení úpravny na braňanský lom, který 

v těžbě pokračoval až do roku 1976. Do roku 1966 bylo dále vybudováno 

překladiště Emeran, postaven 3,5 km dlouhý pásový dopravník šíře 1000 mm 

z braňanského lomu a kolej 1435 mm z překladiště na zásobník ÚUL, po které 

se uhlí dopravovalo ve velkoprostorových vozech typu WAP. Tím bylo 

dosaženo spojení braňanského lomu a třídírna v Braňanech byla v prvním 

čtvrtletí 1966 zrušena. 

Zprovoznění velkolomu provázely těžkosti. Náběh a počáteční 

výkonnost nových technologických celků neodpovídal předpokladům 

a opožďoval se rozvoj porubních front. Proto byla prodlužována životnost 

stávajících malolomů. Lom Dukla ukončil svou činnost na lomu Barbora až 

v roce 1973. Do roku 1976 těžil Maxim Gorkij 01 v Braňanech, lom Fučík do 
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roku 1977. V roce 1980 končil důl Jirásek. Jeho lom Emeran ale pokračoval 

dále jako severní křídlo velkolomu Maxim Gorkij. Tímto způsobem se částečně 

podařilo dosáhnout úrovně těžby tehdejšího národního podniku Doly Julia 

Fučíka po dobu, než došlo k plnému rozvinutí velkolomu. Přes přijatá opatření 

v letech 1973-1979 celopodniková těžba klesla pod úroveň 8 milionů tun ročně. 

Myšlenka na výstavbu lomu Maxim Gorkij a jeho přechod na velkolom 

započala již v polovině padesátých let. Postupně byly upřesňovány názory na 

rozsah dolového pole, vztahy k sousedním dolům (do roku 1973 byl v provozu 

hlubinný důl Mír) a ostatním lomům. 

Došlo k prověřování možných výsypných prostorů nezbytné vnější 

výsypky (Radovesice, Lužice). Dále byly zkoumány možnosti použití těžební 

a dopravní technologie, v neposlední řadě bylo nezbytně nutné upřesnit 

geologickou dokumentaci. 

První komplexní studie Velkolomu Maxim Gorkij byla předložena 

Báňskými projekty Teplice v prosinci 1960. Na jejím základě zpracovalo 

vývojové oddělení dolu Maxim Gorkij v lednu 1961 investiční úkol, ve kterém 

se předpokládalo zahájení provozu k 1.1.1966. Na rok 1970 byla plánována 

těžby uhlí ve výši 10 milionů tun při 58 milionech m3 skrývky. Plné kapacita 

měla být dosažena v roce 1976, a to 15 milionů tun uhlí a 90 milionů m3 

skrývky. 

Základním těžebním zařízením se měla stát kolesová rýpadla typu KH 

1000 a korečková rýpadla RO 1600 na výkonnostní úrovni dnešních 

technologických celků TC 2, s dálkovou pásovou dopravou šíře 1000, 1200 

a 1600 mm. Celkový počet rýpadel měl být 8. K této realizaci však nedošlo. 

Byla zpracována nová studie, která předpokládala nasazení tří rýpadel KU 800 

a tří rýpadel KU 2000 na skrývce, se zahájením provozu rýpadel KU 800 

postupně v letech 1968, 1970 a 1972. První rýpadlo KU 2000 mělo být 

nasazeno v roce 1974, další v roce 1979 a poslední v roce 1983. U KU 800 se 

zpočátku předpokládaly roční výkony 11,3-13 milionů m3, KU 2000 mělo těžit 

21,3 až 22,8 milionů m3 ročně. Od roku 1984 byl vypočten roční výkon na 

skrývce 102,5 milionů m3. V lomu měla nová rýpadla KU 300 zahájit těžbu uhlí 

od roku 1969 a v roce 1975 měla těžba dosáhnout 9,5 milionu tun uhlí, v roce 

1980 15 milionů tun a od roku 1981 17 milionů tun uhlí. Ani tato studie zdaleka 

neodpovídala pozdější realitě.  

Výstavba vlastního lomu začala v roce 1964. V první fázi (v tzv. 

1.stavbě) do roku 1973 byla nasazena dvě rýpadla KU 800 a na vnější výsypce 

první zakladač německé výroby z Lauchhammeru, typ A2RSB 8800.150/76. 

Byla postavena dálková pásová doprava (DPD) 1600 a 2000 mm včetně 

přemostění bílinského údolí. Dále centrální dílny a rozvodny pro přenos 

elektrické energie včetně rozvodů vysokého napětí. Investičně byla výstavba 



  Martin Najman:        Optimalizace nasazení pomocné mechanizace u skrývkových rýpadel na Dolech Bílina 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

2010  5 

rozdělena do sedmi samostatných staveb s časovým rozložením až do roku 

1983. Až roce 1991 byly tyto stavby ukončeny. Mimo ně byla ještě pořízena 

nová rýpadla KU 800.17/105 a K 650.3/108. 

Obsahem staveb byly montáže vlastní strojní technologie a výstavby 

montážních míst s jeřáby, veškerým dílenským a sociálním vybavením 

a komunikačním připojením, příprava pro položení desítek kilometrů 

dopravníků, sjezdových tras pro přesun rýpadel a zakladačů do pracovních 

horizontů. Náročnou stavbou bylo mostové překlenutí bílinského údolí, 

vybudování rozsáhlé údržbářské základny, garáží pro dopravní a speciální 

techniku. Neméně náročná byla výstavba odvodňovacích systémů včetně 

odvodňovací štoly pro Radovesickou výsypku.  

Uvedení jednotlivých velkostrojů do provozu: 

(Typ, výrobní a závodové číslo, rok uvedení do provozu) 

 KU 800.1/K 59  - 1969 

 KU 800.3/K 61  - 1971 

 KU 800.5/K 65  - 1973 

 K 10000.1/K 74  - 1978 

 KU 800.19/K 98 - 1984 

 K 2000.1/K 101 - 1987 

 KU 800.18/K 99 - 1988 

 KU 800.17/K 105  - 1991  

 KU 300.8/K 68  - 1974 až 1988 

 KU 300.13/K 71 - 1974 až 1988 

 KU 300.16/K 83 - 1974 až 1988 

 KU 300.30/K 91 - 1974 až 1988 

 KU 300.40/K 102  - 1974 až 1988 

 K 650.3/K 108 (kompaktní rýpadlo) – 1995 

 

Maximální hrubá těžba z lomu Bílina (ještě jako VMG) byla dosažena 

v roce 1988 ve výši 8 748 286 tun. Osmimilionová roční těžba byla překročena 

i v letech 1989 a 1991, později se výše těžby ustálila pod hranicí 8 milionů tun 

ročně. 

 

2.2.2. Lom Bílina - vznik 

V roce 1990, v rámci porevolučních politických změn, došlo k historické 

změně v názvu bílinského velkolomu z názvu Doly Julia Fučíka, koncernový 

podnik na státní podnik Doly Bílina (oficiálně zřízen zakládací listinou na 

základě rozhodnutí č. 153/90 Ministerstva hospodářství ČSFR s účinností od 
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1.1.1991), prozatím ještě jako odštěpný závod státního podniku SND Most. Od 

1. ledna 1994 byl pak zrušen i státní podnik a důl byl pod stejným názvem 

začleněn (spolu s dolem Nástup) do akciové společnosti Severočeské doly 

Chomutov. To mělo za následek celou řadu dalších organizačních změn uvnitř 

závodu. 

První léta po roce 1990 přinesla nejen vnitřní změny v organizaci, ale 

postupně se začaly měnit i ekonomické vztahy a zejména tržní podmínky.  

V roce 1991 bylo přijato vládní usnesení o omezení těžebních ploch ve 

stanovených limitních hranicích, s dopadem na omezení některých dalších 

činností v uhelné pánvi. 

Bylo nutno zvýšit produktivitu práce a snížit výrobní náklady. K tomu 

byla nasměrována řada vnitřních organizačních opatření a současně 

i vyvozeny závěry pro krátkodobé a zejména výhledové záměry v rozvoji 

velkolomu. Stěžejní prioritou změny koncepce bylo urychlit vytváření vnitřního 

prostoru v lomu a zvýšit tak využití vnitřních výsypek. To mělo umožnit 

postupné snižování objemů hmot zakládaných zejména na vzdálené vnější 

Radovesické výsypce. Pozornost byla zaměřena i na omezení těžebních prací, 

které vykazovaly nejvyšší výrobní náklady. Šlo především o nezbytné 

separátní odtěžování podloží, uhlí a zčásti také skrývky malostrojovou 

mechanizací při vytváření prostoru pro dopravníky a jejich pohonné stanice na 

koncích řezů při jižním okraji lomu. 

K tomu vedlo zásadní rozhodnutí výhledově zrušit koncepci 

dvoukřídlového dobývání, zrušit postupně skrývkové odtahy z jižní strany 

a realizovat jednokřídlový postup lomu s převedením všech skrývkových 

odtahů na severní svahy lomu. S tím souviselo i otočení směru běhu porubních 

dopravníků. 

 

Nejdůležitější provozní události v posledních deseti letech minulého 

století, kdy se začala uplatňovat přepracovaná koncepce rozvoje lomu: 

 

 Rok 1991: ukončení činnosti K 1000/36, z 1. řezu na 3. řez přemístěn stroj 

KU 800/K 98, zprovozněno nové rýpadlo K 800.17/K 105 nejprve do 1. řezu 

a později do 4. řezu. 

 Rok 1992: omezení provoz na 1. řezu u rýpadla K 10 000 - požadavek 

města Duchcova na omezení hlučnosti v nočních hodinách u zakladače 

ZP 10 000 v bezprostřední blízkosti města. Úspěšné dokončení propojení 

porubních front lomových (uhelných) řezů severní a jižní části. 

 Rok 1993: generální oprava K 65. Zprovoznění další sekce dopravníku šíře 

2200 mm na 2. Řezu, prodloužení porubní fronty do severní části Snížený 

výkon u K 61, K 105, K 59 a K 98. 
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 Rok 1995: generální oprava K 10 000/K 74, K 2000/K 101 prodloužil 4. řez 

do jižní části, na 1., 2. a 3. řezu propojení přes celou délku porubní fronty. 

KU 800/K 59 odstaveno z provozu. Uveden do provozu K 650/K 108. 

Zrušení celého pásového odtahu 2200 mm k zakladači ZP 13 000 na 

Radovesickou výsypku. Ukončení zakladače ZP 5500/Z 79 (přesun) a místo 

něj přetransportován ZP 13 000/Z 94. 

 Rok 1996: zprovoznění zakladače Z 79 na vnitřní výsypce 

 Rok 1998: odstaven velkostroj K 1000/30 a KU 800/K 61 

 Rok 1999: odstaven ZP 13 000, proveden přesun rýpadla K 105 na 2. řez 

 

2.2.3. Lom Bílina – současnost 

Po třech desítkách let složitého vývoje je v současné době lom Bílina 

plně rozvinutým povrchovým dolem, vybaveným výkonnou těžební 

a zakládací technologií s kontinuální pásovou dopravou. Spolu s úpravnou 

uhlí představuje moderní těžební komplex, produkující kvalitní energeticky 

hodnotné uhlí s ekologicky příznivým obsahem škodlivých příměsí. 

 

2.2.4. Technické uspořádání skrývkových řezů a průběh těžby v roce 

2009 

- 1. skrývkový řez - rýpadlo K 10000/74, zakladač ZP 10000/81 

V průběhu celého roku těžil velkostroj K 10000/74 hloubkový a výškový 

řez na PD 707, 708, 700 a 705. Výškovým řezem bylo dosaženo hranic 

platného POPD. V druhé polovině roku při těžbě výškového řezu na PD 705 

docházelo k těžbě prvé části tzv. „Teplické výsypky“, která se vyznačuje 

velkým množstvím cizích předmětů a nestabilitou řezu. 

Zakladač ZP 10000/81 na vnější výsypce POKROK zakládal hmoty pro 

závěrečné vytvarování východní části výsypky. Ke stabilizaci této části výsypky 

bylo nutné přijmout řadu ochranných opatření (stabilizační kamenné lavice, 

monitoring atd.) 

 

- 2. skrývkový řez - rýpadlo KU 800.17/K105, zakladač ZP 5500.5/ Z79 

V průběhu celého roku těžil velkostroj KU 800.17/K105 výškové 

a hloubkové řezy na PD 715, 755, 710, 714, 502, 506 a 504. V polovině 

listopadu 2009 byl velkostroj plánovaně odstaven z důvodu výměny kulové 

dráhy a pravidelné roční revize, s předpokládaným ukončením na počátku 

ledna 2010. 
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Zakladač ZP 5500.5/Z79 zakládal v prostoru bývalého severního 

koridoru. Pro vytvoření a vytvarování nové výsypné etáže bylo nutné v první 

polovině roku provést zvýšené množství přesunu a výstaveb pásových 

dopravníků. 

 

- 3. skrývkový řez - rýpadlo KU 800.18/K99, zakladač ZP 6600.10/Z85 

V průběhu prvního čtvrtletí roku 2009 těžil velkostroj výškový řez 

v prostoru jižní části lomu pod tzv. „Braňanskou výsypkou". Tento prostor se 

vyznačuje velkou nestabilitou řezu z důvodů nasycení vodou a dále velkým 

výskytem cizích předmětů nacházejících se ve hmotách výsypky. Dále v tomto 

prostoru docházelo i k částečnému začištění vykliňující uhelné sloje. Následná 

těžba byla realizována ve výškových a hloubkových řezech PD 515, 505, 253 

a 255 s občasným výskytem pevných a velmi pevných poloh separátně 

odtěžovaných. V období 31.8 – 23.9 došlo na velkostroji k výměně vadného 

ložiska otěrového prstence kolesa. 

Zakladač ZP 6600.10/85 zakládal výškové a hloubkové etáže z PD X4, 

X2 a 301. V průběhu roku docházelo k přesunům těchto dopravníků. 

 

- 4. skrývkový řez - rýpadlo KU 800.19/K98, zakladač ZP 6600.20/Z96 

V průběhu celého roku těžil velkostroj KU 800.19/K98 výškové 

a hloubkové řezy na PD 302, 513, 517 a 516. Při těžbě hloubkového řezu 

PD516 velkostroj částečně začišťoval hlavu uhelné sloje. Občasný výskyt 

pevných a velmi pevných poloh v řezech byl řešen separátním odtěžením. 

Zakladač ZP 6600.200/Z96 zakládal výškové a hloubkové etáže z PD 

503, 801 a 501. V průběhu roku docházelo k přesunům těchto dopravníků a ke 

zkrácení odtahového PD 500 v severní části lomu. 

 

- 5. skrývkový řez - rýpadlo K 2000.1/K101, KU 800.5/65, ZPD 8000.1/Z98 

V průběhu celého roku těžil velkostroj K2000.1/K101 výškové 

a hloubkové řezy na PD 525, 520 a 256. Výškový řez na PD 520 a 525 byl 

těžen z důvodu výšky dvouřezovou technologií na bermě cca +15m. V 5/2009 

došlo vlivem ujetí části těženého řezu k poškození špičky kolesového výložníku 

velkostroje. V období 22.9 – 23.10 proběhla na velkostroji plánovaná výměna 

kuželů řiditelných podvozků. 

Velkostroj KU800.5/65 v průběhu roku těžil hloubkové a výškové řezy na 

PD 525 a 520. Úkolem velkostroje bylo začišťování pevných a velmi pevných 

poloh hojně se vyskytujících v těchto částech 5. skrývkového řezu z důvodu 

jejich snadnějšího separátního odtěžení. Dne 25.11 došlo k požáru velkostroje 

a jeho následnému trvalému odstavení.  
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Zakladač ZPD 8000.1/Z98 zakládal výškové a hloubkové etáže z PD 

522, 523 a 524. V průběhu roku docházelo k přesunům a změnám osové délky 

těchto pásových dopravníků. 

- Technická příprava skrývky - PÚ TPS 

V průběhu celého roku prováděl provozní úsek činnost spojenou 

s likvidací pevných a velmi pevných poloh na jednotlivých řezech. Těžbu 

nových čerpacích jímek hlavní čerpací stanice a čerpací stanice 2. Dále 

zajišťoval bezpečný chod všech čerpacích stanic na Dolech Bílina a ostatní 

práce plynoucí z potřeb chodu těžebních provozních úseků skrývek a lomů. 
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3. STÁVAJÍCÍ STAV NASAZENÍ POMOCNÉ MECHANIZACE 

3.1. Důlně doplňková mechanizace (DDM) 

Osádky strojů střediska Důlně doplňkové mechanizace provádějí zemní 

a terénní úpravy plání u velkostrojů a u děl pásových dopravníků, jsou 

nepostradatelní při přestavbách dálkové pásové dopravy. Jejich dalším úkolem 

je čištění pásových linek od spadaného materiálu, transportní a montážní 

práce v celém prostoru dolu a mnoho jiných potřebných činností. Obsluhují 

celkem 40 dozerů pásových, 3 dozery kolové, 11 kolových hydraulických 

rýpadel, 22 pasových hydraulických rýpadel, 8 kolových nakladačů, 

5 překladačů a 3 truboukladače. 

Typový rozsah mechanizačních prostředků i jejich výrobců je poměrně 

rozsáhlý. V náročném důlním provozu stroje i přes veškerou péči poměrně 

rychle dožívají opotřebením a stárnou i morálně. Dle možností se nakupují 

stroje nové. Také park se dost výrazně obměňuje. Dozerů, rýpadel i ostatních 

strojů pracuje na dole celá řada různých typů. 

3.2. Přehled používané pomocné mechanizace na DDM 

Dozery se na Dolech Bílina dělí do tří kategorií: malé, střední a velké. 

3.2.1. Dozery malé 

Do této kategorie patří dozery o hmotnosti do 30 tun. Jejich celkový 

počet v roce 2009 byl 22. Mezi tyto zástupce patří: viz tabulka č. 1. 

 

tabulka č. 1 – přehled malých dozerů na DDM 

Výrobce Typ Počet 

Caterpillar Cat D6R 1 ks 

Caterpillar Cat D6T 1 ks 

Komatsu Kom D65 EX-15 EO 3 ks 

New Holland NH D180 LT 11 ks 

Stalowa Wola TD-15 E 4 ks 

Dressta * TD-15 M 1 ks 

Dressta TD-20H 1 ks 

* Dressta je obchodní název výrobku původně Stalowa Wola 

 

Jsou používány na terénní práce malého rozsahu, při přestavbách 

dálkových pasových dopravníků, při zmáhání záparů, jako druhý dozer 
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u zakladačů a na různé pomocné práce, jako např. dokončování přípravných 

prací u tras pro odvodnění. 

 

3.2.2. Dozery střední 

Do této kategorie patří dozery o hmotnosti od 30 do 40 tun. Jejich 

celkový počet v roce 2009 byl 14. Mezi tyto zástupce patří: viz tabulka č. 2. 

 

tabulka č. 2 – přehled středních dozerů na DDM 

Výrobce Typ Počet 

Caterpillar Cat D8R 3 ks 

Caterpillar Cat D8T 2 ks 

Caterpillar Cat D9N* 1 ks 

Komatsu Kom D155 Ax-5 4 ks 

Komatsu Kom D155 Ax-6 2 ks 

Liebherr PR 742 1 ks 

Liebherr PR 754** 1 ks 

* Cat D9N patří svými parametry mezi dozery střední a velké, ale vzhledem ke stáří a již nižšímu 

výkonu je řazen mezi dozery střední 

** Liebherr PR 754 nasazen od 1.12.2009  

 

Jsou používány na terénní práce většího rozsahu, při přestavbách 

dálkových pasových dopravníků a hlavně pro terénní úpravy plání 

u velkostrojů. 

 

3.2.3. Dozery velké 

Do této kategorie patří dozery o hmotnosti od 40 tun a jsou to největší 

nasazované dozery. Jejich celkový počet v roce 2009 byl 4. Mezi tyto zástupce 

patří: viz tabulka č. 3. 

 

tabulka č. 3 – přehled velkých dozerů na DDM 

Výrobce Typ Počet 

Caterpillar* Cat D10R 2 ks 

Caterpillar Cat D10T 1 ks 

Komatsu Kom D375 A-5 1 ks 

* jeden CAT 10 nasazen do provozu až 7.12.2009 
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Jsou používány na terénní práce velkého rozsahu a hlavně pro terénní 

úpravy plání u velkostrojů. Důležité uplatnění nacházejí při likvidaci pískovce 

na úseku TPS. 

 

3.2.4. Dozery kolové 

Do této kategorie patří dozery s kolovým podvozkem. Jejich celkový 

počet v roce 2009 byl 3. Mezi tyto zástupce patří: viz tabulka č. 4. 

 

tabulka č. 4 – přehled kolových dozerů na DDM 

Výrobce Typ Počet 

Caterpillar Cat 824 G 3 ks 

 

Jsou používány na terénní práce menšího rozsahu. Mezi hlavní 

přednosti patří jejich vysoká mobilita, která je ovšem na úkor menšího výkonu. 

Svým výkonem by se daly zařadit do kategorie malých dozerů. Nižší výkon je 

způsoben nižší účinností přenosu síly mezi pneumatikami a podložkou (převod 

trakce), která brání většímu nasazení za mokra, obzvláště na skrývkových 

řezech. K úspěšnému nasazení těchto dozerů došlo na uhelných lomech 

u rýpadel KU300. Zde jsou pro ně příznivější podmínky, neboť přenos trakce 

dosahuje vyšších hodnot. Úspora se týkala dvou malých dozerů v nepřetržitém 

provozu, což je 8 pracovních míst. 

 

3.2.5. Překladače 

Do této kategorie patří speciální dozery - překladače. Jejich celkový 

počet v roce 2009 byl 5. Mezi tyto zástupce patří: viz tabulka č. 5. 

 

tabulka č. 5 – přehled překladačů na DDM 

Výrobce Typ Počet 

Dressta SB-85 5 ks 

 

Jsou používány při přestavbách a kotvení dálkových pasových 

dopravníků. Jedná se o speciální jednoúčelové stroje, které jsou určeny pouze 

pro tuto práci. 
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3.2.6. Truboukladače 

Do této kategorie patří speciální dozery - truboukladače. Jejich celkový 

počet v roce 2009 byl 3. Mezi tyto zástupce patří: viz tabulka č. 6. 

 

tabulka č. 6 – přehled truboukladačů na DDM 

Výrobce Typ Počet 

Dressta SB-85 2 ks 

Caterpillar CAT 589 1 ks 

 

Jsou používány podobně jako překladače při přestavbách dálkových 

pasových dopravníků a na zvedání břemen do hmotnosti až 90 tun. 

 

3.2.7. Kolová hydraulická rýpadla - malá 

Jejich celkový počet v roce 2009 byl 11. Mezi tyto zástupce patří: viz 

tabulka č. 7. 

 

tabulka č. 7 – přehled malých kolových hydraulických rýpadel na DDM 

Výrobce Typ Počet 

Liebherr A 900 C 1 ks 

Caterpillar CAT M 316 2 ks 

Caterpillar CAT M 318 5 ks 

Komatsu Kom PW 160 1 ks 

Tatra 815/UDS UDS 114 1 ks 

Hydrema 906 D 1 ks 

 

Jsou používány nejčastěji při čištění dálkových pásových dopravníků 

a to jak v okolí samotných přepravníků, tak u poháněcích stanic. Jejich 

předností je velká mobilita. 

 

3.2.8. Pásová hydraulická rýpadla - malá 

Do této kategorie patří pásová rýpadla o hmotnosti od 12 do 18 tun. 

Jejich celkový počet v roce 2009 byl 11. Mezi tyto zástupce patří: viz tabulka 

č. 8. 
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tabulka č. 8 – přehled malých pásových hydraulických rýpadel na DDM 

Výrobce Typ Počet 

Caterpillar CAT 312 1 ks 

Caterpillar CAT 315 7 ks 

Komatsu Kom 160 2 ks 

Unex DH 12 1 ks 

 

Použití je stejné jako v případě kolových rýpadel, ale jsou určeny pro 

těžší pracovní podmínky, obzvláště pro těžší terén. 

 

3.2.9. Pásová hydraulická rýpadla - velká 

Do této kategorie patří pásová rýpadla o hmotnosti nad 20 tun. Jejich 

celkový počet v roce 2009 byl 11. Mezi tyto zástupce patří: viz tabulka č. 9. 

 

tabulka č. 9 – přehled velkých pásových hydraulických rýpadel na DDM 

Výrobce Typ Počet 

Caterpillar CAT 324 2 ks 

Caterpillar CAT 325 1 ks 

Komatsu Kom PC 210 1 ks 

Komatsu Kom PC 240 3 ks 

Unex DH 28 1 ks 

Volvo Vol 240 3 ks 

 

Jsou používány při výkopových pracích střední velikosti a jsou určeny 

do obtížných a těžkých terénních podmínek např. odvodňovací strouhy 

a pomocné práce u přestaveb DPD. 

 

3.2.10. Kolové nakladače 

Jejich celkový počet v roce 2009 byl 8. Mezi tyto zástupce patří: viz 

tabulka č. 10. 
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tabulka č. 10 – přehled kolových nakladačů na DDM 

Výrobce Typ Počet 

Caterpillar CAT 966 F 1 ks 

Komatsu WB 97 1 ks 

Komatsu WA 470 1 ks 

Komatsu WA 320 1 ks 

New Holland W 270 2 ks 

Volvo L 90 C 1 ks 

Volvo L 120 1 ks 

 

Jsou používány při nakládce nákladních vozidel, při úklidu materiálu od 

pasových dopravníků, při nakládce pískovce do drtiče Hartl, při čištění jímek 

apod.  

3.3. Technická příprava skrývky- PÚ TPS 

Provozní úsek Technická příprava skrývky má za úkol odstraňovat tvrdé 

a velmi tvrdé polohy, jež jsou tvořeny pískovcovými proplástky na pátém 

skrývkovém řezu u K2000.1/K101. Tyto proplástky dosahují mocnosti až 

9 metrů a vzhledem ke své tvrdosti je není možno těžit nasazenými velkostroji. 

Těžba probíhá pomocí střelných prací, dozeru s rozrývačem a hydraulického 

rýpadla s bouracím kladivem. Vytěžený pískovec je poté drcen v drtičích na 

požadovanou velikost a nadále je využíván na výstavbu cest celého areálu 

Dolů Bílina. 

3.3.1. Mechanizace TPS 

Mechanizace používaná na TPS je uvedena v tabulce č. 11. 

 

tabulka č. 11 – přehled mechanizace na TPS 

Výrobce Druh Typ Počet 

Caterpillar Dozer D10T* 1 ks 

Caterpillar Hydraulické rýpadlo 324D* 1 ks 

Komatsu Hydraulické rýpadlo PC 240 LC-7* 1 ks 

Volvo Kolový nakladač L120E* 1 ks 

Krupp Bourací kladivo HM1000 Marat 1 ks 

Caterpillar Bourací kladivo H 140 Ds 1 ks 

Hartl Drtič PC 1380 J 2 Ks 

* mechanizace již byla uvedena v soupisu mechanizace DDM, kam kmenově náleží  
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3.4. Nasazení pomocné mechanizace u skrývkových rýpadel 

Z vyjmenovaných druhů pomocné mechanizace je u skrývkových 

rýpadel největší požadavek na výkony dozerů. Tyto mechanizmy jsou 

převážně nasazeny ve dvanáctihodinových směnách v nepřetržitém provozu. 

Jelikož se jedná o náročné práce velkého objemu a často ve velmi náročných 

podmínkách - zemní a terénní úpravy plání u velkostrojů – jsou na tyto činnosti 

požadovány ty nejvýkonnější mechanizmy, a to dozery střední a velké. 

 

3.4.1. Charakteristika dozerů Caterpillar 

Typickým znakem pásových dozerů Cat je zvýšené hnací kolo pásu. 

Vedle vyšší účinnosti nabízí hydrodynamický jízdní pohon s měničem 

a planetovou převodovkou s řazením pod zatížením rozhodující výhody oproti 

konvenčním konstrukcím: hnací kolo pracuje bez rázového a bočního zatížení 

nad oblastí nečistot, pohonné prvky a olejem mazané řetězy mají tím delší 

životnost. Stroje série N jsou vybavené elektronicky řízenými šestiválcovými 

motory, elektronickou kontrolou řazení převodů, elektronickým řízením přítlaku 

spojek a ovládáním FTC, systémem pro řízení, řazení a změny směru jízdy 

pomocí špiček prstů jedné ruky. Podvozek Heavy Duty u D6K, D6N a D6T 

garantuje ještě vyšší životnost. Pro harmonické chování při jízdě jsou D6N, 

D6T, D7R, D8T a D9T (částečně volitelně) vybavené diferenciálním řízením, při 

jízdě v zatáčkách se tok síly nepřeruší na žádném pásu. Typická pro všechny 

pásové dozery Cat je prostorná, pohodlná kabina s pohodlným vstupem a 

kompletním vybavením. Dlouhý podvozek se širokým rozchodem pásů 

zaručuje vysokou stabilitu a bezpečnost proti převržení při nasazení na svazích 

a také vynikající vlastnosti pro jemné planýrování. [5] 
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Obrázek č.1 – dozer Caterpillar D10T, zdroj http://www.p-z.cz 

 

 

Vybrané technické parametry dozerů Caterpillar CAT D10T a CAT D8T 

jsou uvedeny v tabulce č.12. 

 

tabulka č. 12 – vybrané technické parametry dozerů Caterpillar 

Vybrané technické parametry CAT D10T CAT D8T 

Typ motoru Cat C27 ACERT Cat C15 ACERT 

Celkový výkon  482 kW / 646 k 259 kW / 347 k 

Čistý výkon ISO 9249  433 kW / 580 k 231 kW / 310 k 

Zdvihový objem  27 litrů 15,2 litrů 

Palivová nádrž  1 204 litrů 643 litrů 

Provozní hmotnost * 66 451 kg 38 488 kg 

Objem radlice (10U/8U) 22 m3 11,7 m3 

Plocha styku pásu se zemí 4,7 m2 3,58 m2 

 
* Provozní hmotnost: Patří do ní hydraulické ovladače, válec příčného naklápění radlice, chladicí 
kapalina, maziva, 100% paliva, konstrukce ROPS, kabina FOPS, radlice SU, jednonožový 
rozrývač, ES desky pásů (pro extrémní provoz) šířky 610 mm a hmotnost obsluhy. 
  

http://www.p-z.cz/
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3.4.2. Charakteristika dozerů Komatsu 

Dozery KOMATSU tvoří již několik let absolutní světovou špičku ve své 

kategorii. Výkonné nízkoemisní motory, hydromechanický převod 

výkonu, progresivní design strojů a nízko položené těžiště zajišťují výbornou 

stabilitu stroje. Moderně řešená pohodlná kabina umožňuje výborný výhled jak 

na pracovní radlici, tak na zadní rozrývač. Společně s jemným a přesným 

ovládáním stroje jsou to základní přednosti tohoto velmi populárního typu 

buldozeru. Ruku v ruce s tradiční vysokou spolehlivostí, nejvyšším výkonem ve 

své třídě a širokou možností volby různých provedení pracovních radlic a šíře 

pasů, včetně bahenního provedení, jsou hlavními důvody úspěšnosti dozerů 

KOMATSU.  

Řada dozerů začíná od nejmenšího modelu D37EX-22 o výkonu motoru 

66 kW, přes progresivně řešený typ D51EX-15, populární typy D65EX-15 

a velmi úspěšné a moderní typy D155AX-6 a D375A-5 až po největší dozer na 

světě typ D575A-3 o výkonu 888 kW. [6] 

 
Obrázek č.2 – dozer Komatsu 155 AX, zdroj http://www.kuhn-mt.cz/ 

 

Vybrané technické parametry dozerů Komatsu D375A-5 a D155AX-6 

jsou uvedeny v tabulce č.13. 

  

http://www.kuhn-mt.cz/
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tabulka č. 13 – vybrané technické parametry dozerů Komatsu 

Vybrané technické parametry D375A-5 D155AX-6 

Typ motoru  Komatsu 

SAA6D170E-5 

Komatsu 

SAA6D140E-5 

Celkový výkon  452 kW / 606 k 268 kW / 364 k 

Čistý výkon ISO 9249  391 kW / 524 k 264 kW / 359 k 

Zdvihový objem  23,15 litrů 15,24 litrů 

Palivová nádrž  1 050 litrů 625 litrů 

Provozní hmotnost * 66 451 kg  39 500 kg 

Objem radlice (U radlice) 22 m3  11,9 m3 

Plocha styku pásu se zemí 4,85 m2 3,99 m2 

 

3.4.3. Charakteristika dozerů Liebherr 

Dozery Liebherr jsou známy svojí robustní a efektivní konstrukcí, která 

nabízí vynikající dostupnost, a to i za nejtěžších provozních podmínek. Jsou 

vybaveny elektronickým řízením, hydrostatickým chladicím systémem 

a všechny komponenty pohonu jsou aktivně monitorovány systémem kontroly 

Litronic. V každé výkonové třídě hydrostatický pohon vždy zaručuje optimální 

přenos výkonu motoru při rozjezdu stroje až do dosažení maximální rychlosti. 

Vzhledem k tomu, že přenos výkonu z dieselového motoru je řízen automaticky 

a bez přepínací fáze, i ty nejvíce extrémní činnosti lze překonat bezpečně 

a s maximální účinností. 

Díky silnému a plynulému hydrostatickému pohonu pojezdu dosahují 

vysokých výkonů při rozrývání a hrnutí materiálu. Každý dozer může být 

individuálně nakonfigurován. V povrchových dolech jsou dozery vybaveny 

nejčastěji U-radlicí, rozrývačem a širokými deskami pásů. [8] 
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Obrázek č. 3 – dozer Liebherr PR 724 1, zdroj http://www.liebherr.cz/cz-lh/cs/94190.asp 

 

Vybrané technické parametry dozerů Liebherr PR 754 a PR 742 jsou 

uvedeny v tabulce č.14. 

 

tabulka č. 14 – vybrané technické parametry dozerů Liebherr 

Vybrané technické parametry PR 754 PR 742 

Typ motoru D 946 L A6 D 936 L A6 

Celkový výkon  250 kW / 340 HP 185 kW / 252 HP 

Čistý výkon ISO 9249  250 kW / 335 HP 185 kW / 248 HP 

Zdvihový objem  12 litrů 10,5 litrů 

Palivová nádrž  650 litrů 515 litrů 

Provozní hmotnost * 34 990 kg 31 669 kg 

Objem radlice (U radlice) 11,7 m3 7,2 m3 

Plocha styku pásu se zemí 3,57 m2 3,36 m2 

 

  

http://www.liebherr.cz/cz-lh/cs/94190.asp


  Martin Najman:        Optimalizace nasazení pomocné mechanizace u skrývkových rýpadel na Dolech Bílina 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

2010  21 

4. ANALÝZA ČASOVÉHO A KAPACITNÍHO VYUŽITÍ MECHANIZMŮ 

4.1. Časové využití mechanizmů 

4.1.1. Zdroj dat pro časové využití 

Při časovém využití mechanizmů byly sledovány údaje z informačního 

systému S1, kde jsou zadána data na jednotlivá nákladová střediska, kdy 

každé skrývkové rýpadlo má vlastní jedinečné nákladové středisko. Na každé 

toto nákladové středisko je účtován výkon mechanizmů DDM, které zde byly 

nasazeny. Každý mechanizmus má také své jedinečné identifikační číslo. 

 

4.1.2. Sledovaná data 

Z dostupných dat byla vybrána data za střední a velké dozery, která 

obsahovala počet hodin, kdy byl mechanizmus nasazen (max. 24 hodin za 

den), počet účtovaných hodin (hodiny nasazení stroje ponížené o dobu 

potřebnou k přistavení a odstavení stroje (2x30 minut) – max. 22 hodin za den) 

a počet motohodin, které mechanizmus vykázal (teoreticky max. 22 hodin za 

den). Rozdíl počtu účtovaných hodin a vykázaných motohodin je zčásti prostoj 

stroje, který je způsoben momentálním nevyužitím stroje a zčásti jiným typem 

prováděné práce, kdy stroj sice není v činnosti, ale přesto je využíván (montáž 

gumového pásma na DPD či velkostroji, pomocné činnosti u přestaveb DPD). 

Veškerá použitá data byla za období 01. 01. 2009 – 31. 12. 2009. 

 

4.1.3. Analýza sledovaných dat 

Za každé skrývkové rýpadlo byly zjištěny výše uvedená data, a z těchto 

hodnot byl vypočten průměr. Pokud uvažujeme, že jeden den nasazení stroje 

je 100% času, tento čas se dále rozpadá na:  

Přistavení a odstavení stroje  10% 

Prostoje, využití stroje v klidu  37% 

Využití     53% 

 

Přičemž odchylky jednotlivých hodnot byly v rozmezí: 

Přistavení a odstavení stroje  ±1% 

Prostoje, využití stroje v klidu  -5%, +6% 

Využití     ±6% 
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4.1.4. Grafické znázornění sledovaných dat 

Pro přehlednost je uveden pouze průměrný graf za všechna skrývková 

rýpadla. Grafy za jednotlivá skrývková rýpadla jsou obsahem přílohy č. 5 a č. 6. 

 

graf č. 1 – průměrné časové využití dozerů 

 
 

4.2. Kapacitní využití mechanizmů 

4.2.1. Zdroj dat pro kapacitní využití 

Jako zdroj dat byla použita rozsáhlá databáze DDM vytvořená 

v programu Microsoft Excel 2003, kde jsou detailně evidovány veškeré stavy 

mechanizmů za celý kalendářní rok. Z nich jsou následně analyzovány druhy 

prostojů a přehledy využití veškerých mechanizmů DDM. Výběr dat byly opět 

za rok 2009. 

 

4.2.2. Sledované stavy 

Z databáze byly pro další zpracování vybrány tyto stavy: 

 Rezerva 

 Opravy 

 Bez osádky 

 Ostatní prostoje 

 Provozní dny 

10%

53%

37%

Průměr za všechna skrývková rýpadla

Přestávky, přejezdy

Využití

Prostoj
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Velké a střední dozery jsou nasazovány u skrývkových rýpadel dle 

požadavků jednotlivých provozních celků s ohledem na probíhající těžbu 

a požadované pracovní úkony. Tyto požadavky jsou předány DDM vždy den 

předem, ale dle provozních podmínek může dojít k jejich upřesnění ještě 

během dne probíhajícího. Proto je nutno mít v rezervě ještě další stroje, a to 

nejen z důvodu náhlého provozního požadavku, ale i pro případ poruchy 

nasazeného stroje u skrývkového rýpadla. V tomto okamžiku tedy stroj není 

sice využíván, ale není ani v poruše. To je první ze sledovaných stavů. 

Druhý sledovaný stav jsou opravy poruch, do kterých jsou začleněny 

i plánované preventivní opravy. Je to tedy stav, kdy stroj není možno využít 

i když je na jeho výkon požadavek provozu.  

Třetí sledovaný stav je prostoj z důvodu neobsazení stroje osádkou. Je 

to stav, kdy stroj je připraven k nasazení v provozu, ale z jakéhokoliv důvodu 

není možno pro něj zajistit obsluhu. 

Ostatní prostoje jsou čtvrtým sledovaným stavem. Patří sem všechny 

ostatní důvody, proč nebylo možno stroj do provozu nasadit. Jedná se např. 

o čekání na dodání náhradních dílů, o odklad oprav z finančních důvodů 

a příprava stroje na aukci.  

Poslední ze sledovaných stavů jsou provozní dny, což je vlastní využití 

stroje. Jedná se tedy o stav, kdy na stroj byl vznesen požadavek provozu 

a byly splněny všechny předpoklady pro jeho splnění. 

 

4.2.3. Analýza sledovaných stavů 

Rezerva tvořila za rok 2009 u středních dozerů 7% směn. U velkých 

dozerů dosáhlo toto procento hodnoty 4, což je způsobeno jak nižším počtem 

těchto strojů, tak vyššími požadavky na jejich výkony.  

Plánované preventivní opravy a odstavení stroje z důvodu poruch si 

vyžádaly za stejný rok u středních dozerů 20% směn a u velkých 35%. Velký 

podíl na takto vysokém čísle u velkých dozerů měl stroj Komatsu 375, který 

z důvodů dlouhodobých poruch byl odstaven celkem 266 dní.  

K neobsazení stroje osádkou, jak u středních, tak u velkých dozerů 

nedošlo ani jednou. Hodnota je 0%.  

Ostatní prostoje, tvořily u středních dozerů 11% směn a u dozerů 

velkých 7%.  

Provozní dny strojů jsou tedy u středních dozerů 62% a u velkých 54%. 

Za nízké číslo u velkých dozerů může již výše zmíněný stroj Komatsu 375. 

Pokud jej nezahrneme do výpočtu, dostaneme se na hodnotu 61%, což je 

srovnatelné s využitím dozerů středních. 
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4.2.4. Grafické znázornění sledovaných stavů 

Grafické znázornění sledovaných stavů je zobrazeno v grafu č. 2 pro 

dozery střední a v grafu č. 3 pro dozery velké. 

 

graf č. 2 - kapacitní využití středních dozerů 

 
 

graf č. 3 - kapacitní využití velkých dozerů 
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5.  VARIANTY MOŽNÝCH ŘEŠENÍ 

Při pokrytí požadavků provozu na výkony dozerů u skrývkových rýpadel 

je třeba brát ohled na minimalizaci transportu dozerů po vlastní ose, optimální 

nasazování dozerů správných velikostí dle požadovaných prací a na snahu 

o maximální využití již nasazeného dozeru. Není možné opomenout i fakt, že 

prováděné práce lze znatelně urychlit kvalitní obsluhou dozerů a spolehlivostí 

těchto strojů. 

 

5.1. Transport dozerů po vlastní ose 

Obzvláště transportem dozerů po vlastní ose na větší vzdálenosti 

vznikají jak časové ztráty (neodváděný výkon po dobu transportu), tak přímé 

finanční ztráty způsobené spotřebou PHM a druhotné finanční ztráty zkrácením 

intervalů PPO, opotřebování stroje a hlavně opotřebování podvozkové části 

dozerů. 

Průměrná spotřeba středních dozerů při transportu je cca 20 litrů 

motorové nafty na motohodinu (mth) a u velkých dozerů to je cca 30 litrů na 

motohodinu. 

Plánované preventivní opravy jsou rozděleny do cyklů po 500, 1000 

a 2000 mth. Druh prací a jejich přibližná finanční nákladovost je uvedena 

v tabulce č. 15. 

 

tabulka č. 15 – PPO - druhy, popis prací a přibližná nákladovost 

Druh 

PPO 
Druh prací 

Náklady na 

střední dozery 

[ Kč ] 

Náklady na 

velké dozery 

[ Kč ] 

po 500 

mth 

Výměna filtrů a olejových náplní 

motoru 
30 000,- 35 000,- 

po 1 000 

mth 

Výměna filtrů a olejových náplní 

převodovky + PPO po 500 mth 
45 000,- 50 000,- 

po 2 000 

mth 

Výměna filtrů a olejových náplní 

hydraulického systému + PPO 

po 500 a 1 000 mth 

75 000,- 75 000,- 

 

Výměna podvozkové části je prováděna po cca 4.000 - 6.000 mth. Počet 

motohodin je zde především ovlivněn podmínkami, ve kterých dozer pracuje. 

Na tvrdém a kamenitém podloží dochází k opotřebování podvozku rychleji než 

na měkkém. Po dvou až třech výměnách podvozku jsou měněny navíc i desky 
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podvozku. Opět je zde opotřebení přímo závislé na podloží. Přibližné finanční 

náklady jsou uvedeny v tabulce č. 16. 

 

tabulka č. 16 – přibližné finanční náklady na výměnu podvozkových částí 

Interval 

výměn 
Druh prací 

Náklady na 

střední dozery 

[ Kč ] 

Náklady na 

velké dozery 

[ Kč ] 

po 4 000- 

6 000 mth 
Výměna podvozku 800 000,- 1 800 000,- 

po 2 - 3 

výměnách 

podvozku 

Výměna podvozku + výměna 

podvozkových desek 
1 200 000,- 2 200 000,- 

 

5.2. Nasazování dozerů dle požadovaných prací 

Při výběru dozeru na požadované práce je nutný výběr optimální 

velikosti objednávaného dozeru. Pokud by byl nasazen na velké terénní práce 

střední dozer, mohly by se náklady na tyto práce podstatně navýšit nejen 

o dobu, která by byla delší než u velkého dozeru, ale mohlo by dojít k opoždění 

dalších navazujících prací nebo těžby. Druhým extrémem by bylo nasazení 

velkého dozeru na práce, které bez větších problému zvládne dozer střední 

případně malý. V tabulce č. 17 jsou uvedeny průměrné ceny jedné hodiny 

výkonu za rok 2009. 

 

tabulka č. 17 – průměrné ceny výkonu dozerů za rok 2009 

Druh prací 

Malé 

dozery 

[ Kč ] 

Střední 

dozery 

[ Kč ] 

Velké 

dozery 

[ Kč ] 

Jedna hodina výkonu 901,- 1 676,- 1 970,- 

 

5.3. Využití nasazených dozerů 

Při využití již nasazeného dozeru na prováděné práce je třeba dbát na 

jeho maximální využití. Jakýkoliv dlouhodobější prostoj má negativní finanční 

dopad. S využitím dozeru je již třeba dopředu počítat při jeho výběru na 

požadovanou práci, viz odstavec 5.2 
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5.4. Provozní spolehlivost a obsluha dozerů 

Velkou měrou se na prováděných pracích podílí provozní spolehlivost 

dozerů. Odpadá časová prodleva způsobená opětovným zprovozněním stroje 

po poruše nebo jeho nahrazením strojem z rezervy. Další nezanedbatelný vliv 

na průběh prací má kvalitní a dobře zaškolená obsluha stroje. 
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6. NÁVRH DOPORUČENÉ OPTIMALIZACE 

V bodě 5. byly vyjmenovány situace, kde je dán největší prostor pro 

optimalizaci nasazení dozerů. Postupně budou uvedeny návrhy na jejich 

možná vylepšení. 

6.1. Transport dozerů po vlastní ose 

Pro minimalizaci dlouhých transportů dozerů po vlastní ose lze použít již 

zavedený způsob, kdy je dozer stabilně u skrývkového rýpadla 24 hodin 

denně. PPO po 500 mth se vykonává přímo na stroji bez nutnosti přítomnosti 

dozeru v dílně DDM. Stejným způsobem se odstraňují i méně závažné 

poruchy. Pokud pro dozer není využití, může přejet k jinému skrývkovému 

rýpadlu či zůstat v rezervě. 

Druhým způsobem je vybudování dislokovaných pracovišť DDM, které 

by se nacházely v blízkosti skrývkových řezů, aby byla vzdálenost 

k jednotlivým rýpadlům co nejmenší. Z těchto pracovišť by dozery dojížděly 

k jednotlivým rýpadlům dle potřeby a relativně i v krátké době. Dle vybavenosti 

pracoviště by se zde mohly provádět opravy PPO po 1000 mth. Nevýhodou 

řešení je časté přemísťování těchto pracovišť, které by bylo závislé na postupu 

skrývkových rýpadel.  

Třetím způsobem je nákup speciálního transportního systému pro 

přepravu dozerů, skládajícího se ze speciálního podvalníku a tažného 

mechanizmu (např. výrobce Caterpillar). Při nakládce dojde ke snížení výšky 

podvalníku a dozer na podvalník najede. Poté se výška podvalníku opět zvýší 

a dozer je odtransportován na další místo určení. Podvalník i tažný 

mechanismus je opatřen kolovým podvozkem. Tento způsob je již uplatněn na 

německém dole Mibrag. Organizace práce je rozplánována tak, aby dozer byl 

přítomen vždy v určenou dobu na určeném místě. Vykoná přesně 

naplánovanou práci a poté je transportován na další naplánované místo, kde 

vykoná svojí další činnost. 

 Výhody jsou v dosažení vysokého časového využití dozerů, čímž se 

může dále optimalizovat i jejich počet. Jeden transportní systém může 

obsluhovat více dozerů a tím je možno dosáhnout i snížení nákladů na údržbu 

a provoz menšího počtu dozerů. Nevýhodou je vysoká prvotní investice do 

transportního systému, vysoké náklady na údržbu cest a nebezpečí náhlého 

kapacitního nedostatku dozerů v případě poruchy transportního systému. 

Použití tohoto řešení na DB zabraňuje hluboké uložení uhelné sloje a tím 

nutnost překonávání velkých výškových rozdílů v kombinaci se zúženými 

průjezdními profily provozních cest. Velkou překážkou jsou i častá přemostění 
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DPD, kde je maximální hmotnost vozidla omezena ve většině případů na 

60 tun (cca 90% přemostění) a 80 tun (cca 10% přemostění).  

6.2. Nasazování dozerů dle požadovaných prací 

Jak již bylo popsáno v kapitole 5.2. je třeba dbát na nasazení dozeru 

přiměřené velikosti na požadované práce. V některých případech může být 

vhodnější např. nasazení dvou středních dozerů namísto jednoho velkého 

apod. Ovšem za běžného provozu skrývkových rýpadel je požadavek na 

provádění prací a tím i na nasazení dozerů stejný, bez větších výkyvů. 

6.3.  Využití nasazených dozerů 

Při nasazených dozerů je samozřejmě ideální jeho co nejvyšší časové 

využití. Je ale pochopitelné, že ne vždy jsou pro takto vysoké využití vytvořeny 

podmínky, a často ani není možno těchto podmínek dosáhnout. Není také 

vhodné, aby ve snaze o dosažení vysokých čísel využití byly dozery 

nasazovány na zbytečné práce nebo se nechávaly jejich motory běžet delší 

než nezbytně nutnou dobu naprázdno.  

6.4. Provozní spolehlivost a obsluha dozerů 

Pro dosažení vysoké provozní spolehlivosti je třeba řádně dodržovat 

pravidelné PPO, v případě poruchy stroje volit kvalitní náhradní díly. Pro 

zvýšení kvality obsluhy je vhodné pořádat pravidelné akce, např. školení, kde 

by byly předvedeny správné pracovní postupy, případně ukázány nové 

možnosti těchto moderních strojů. 
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7. TECHNICKO EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ NAVRHOVANÉHO 

ŘEŠENÍ 

Z navržených doporučených optimalizací je zřejmé, že pro omezení 

transportu dozerů po vlastní ose je použití transportního systému nevhodné 

a to především díky specifickým podmínkám lokality DB, uvedeným v bodě 6.1. 

Také vybudování dislokovaných pracovišť by bylo ekonomicky dosti náročné 

a jejich nutný častý přesun související s postupem skrývkových řezů toto 

řešení jak finančně, tak i organizačně znevýhodňuje.  

Zavedený způsob, kdy je dozer přítomen u těžícího skrývkového rýpadla 

24 hodin denně se jeví jako nejvíce efektivní. Ovšem za předpokladu, že 

nedochází k častému využití dozeru na práce, které odpovídají spíše pracím 

pro skupinu středních či dokonce malých dozerů. 

Na tuto okolnost je nutno brát zřetel již při plánování těchto činností a při 

objednávání dozerů na úseku DDM.  

Pro další zefektivnění využití dozerů je vhodné pravidelně seznamovat 

jejich osádky s vhodnými pracovními postupy s důrazem na maximální využití 

všech pokročilých funkcí těchto moderních mechanizmů, neboť i správnou 

obsluhou je možno předejít mnoha drobným i závažným poruchám. 
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8. ZÁVĚR 

Pracovní činnost pomocné mechanizace u skrývkových rýpadel na 

Dolech Bílina patří mezi jednu z mnoha důležitých činností potřebných 

k zajištění plynulého provozu celého uhelného lomu. Vysoké nároky jsou 

kladeny nejen na obsluhu těchto mechanizmů, ale především na technické 

a vedoucí pracovníky příslušných úseků. Na straně úseku skrývky se jedná 

především o správný odhad a plánování předpokládaných prací. Na straně 

úseku důlně doplňkové mechanizace o zabezpečení požadovaného počtu 

a druhu spolehlivé a provozuschopné mechanizace s kvalitní obsluhou.  

Ačkoliv činnosti těchto úseků jsou rozdílné, jedna skutečnost je pro jejich 

pracovníky společná. Splnění veškerých požadavků výrazně pozitivně 

ovlivňuje jejich často letitá praxe a nasbírané zkušenosti ze vzájemné 

spolupráce.  

Neustále je nutné hledat možnosti zdokonalování zavedených 

pracovních postupů se snahou o co nejefektivnější využití pomocné 

mechanizace. Avšak i přes veškeré snahy o lepší kapacitní a časové využití 

dozerů je stále potřebné mít na zřeteli, že vždy musí být zajištěny optimální 

podmínky pro činnost skrývkových rýpadel, neboť přerušení či omezení těžby 

by mělo za následek ekonomické ztráty daleko vyšších hodnot, než případné 

dosažené úspory. 
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