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Anotace 

      Tato bakalářská práce prezentuje popis technického řešení a ekonomické zhodnocení 
likvidace lomu Jan Šverma. První část práce je soustředěna na popis současného stavu 
lomu až do ukončení provozu lomu v roce 2012. V druhé části jsem se zaměřil na 
technickou likvidaci zařízení lomu. Likvidace proběhne ve třech základních etapách 
v letech 2010-2012. Podrobněji jsem zpracoval technický návrh likvidace první etapy. Jde 
o dvaadvacet objektů, které již nejsou používány a nyní jsou předmětem demolice. 
Stanovil jsem základní rozpočtové náklady na její provedení, které předpokládám ve výši 
5 277 096 Kč.    
 
Klíčová slova: lom Jan Šverma, lom Vršany, první etapa, technická likvidace, ukončení 
těžby 

 

 

 

Summary  

      The bachelor thesis presents a description of the technical solution and economic 
evaluation of liquidation at the open pit Jan Šverma. The first part is focused on the current 
state of the open pit until its closure in 2012. I focused on technical liquidation at the open 
pit equipment in the second part. Liquidation will take place in three basic stages in the 
years 2010-2012. The technical solution of the first stage have i elaborated in detail. There 
are twenty-two terms of objects that are no longer used and they are subject to demolition 
now. To implement it, have I provided the basic budgetary cost, which I suppose in the 
amount of CZK 5,277,096. 

Key words: the open pit Jan Šverma, the open pit Vršany, first stage, technical liquidation, 
termination of mining  
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Seznam použitých zkratek 

AZC  Azbestocementové  

DJŠ  Důl Jan Šverma 

DP  Dobývací prostor 

GZS   Globál zařízení staveniště 

HSV   Hlavní stavební výroba 

KO  Kovový odpad 

MM  Montážní místo 

PZD   Prefabrikovaná železobetonová deska 

PZn   Pozinkované 

PKÚ  Palivový kombinát Ústí, s.p.  

SHP  Severočeská hnědouhelná pánev  

SHD  Severočeské hnědouhelné doly 

VRN   Vedlejší rozpočtové náklady 

ŽB  Železobetonové 
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1. Úvod 

      Hnědé uhlí má v energetickém hospodářství České republiky významný strategický 
význam, který plyne z nezastupitelné pozice jediného domácího zcela soběstačného 
energetického zdroje, a proto se bude i v budoucnu podílet na výrobě elektrické a také 
tepelné energie. Přes rostoucí podíl dováženého zemního plynu a podpory výroby 
využívající obnovitelné zdroje energie, jsou domácí zásoby hnědého uhlí rozhodujícím 
primárním energetickým zdrojem pro zajištění spolehlivosti a bezpečnosti zásobení.  

      V mostecké hnědouhelné pánvi je velmi důležitým producentem hnědého uhlí skupina 
Czech Coal Group. Členem skupiny je společnost Litvínovská uhelná a.s., spravující 
největší uhelné ložisko v ČR, ale zásoby uhlí v této lokalitě podléhají územním 
ekologickým limitům těžby. Dalším členem skupiny je Vršanská uhelná a.s., s životností 
zásob v rámci stávajících územních limitů až do roku 2058 a společnost Czech Coal 
Service a.s., která zajišťuje v rámci Czech Coal sdílené služby.  

      Vršanská uhelná a.s. provozuje jeden hnědouhelný povrchový lom Vršany, který těží 
uhelné ložisko v lokalitě Vršany a v lokalitě Šverma. Hornická činnost probíhá ve 
stanovených dobývacích prostorech Vršany, Holešice, Okořín, které sousedí s dobývacími 
prostory Ervěnice, Souš a ve výhledu bude probíhat i v dobývacím prostoru Slatinice. 
Postup lomu Vršany plně respektuje linii tzv. územně ekologických limitů dle usnesení 
vlády č. 444/1991 z 31. 10. 1991. Produkce uhlí z Vršanské uhelné a.s. je dodávána 
zejména do tzv. „velké“ energetiky. Konečná výroba uhlí probíhá s maximální snahou 
naplnit požadavky trhu, a to nejen v oblasti množství, ale i v oblasti kvality a dodržování 
platných environmentálních limitů.  

      Ve své práci jsem si vzal za úkol popsat současný vývoj lomu Jan Šverma až do roku 
2012, ve kterém je plánováno ukončení životnosti lomu a podstoupení uhelných zásob 
lomu Vršany. 
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2. Charakteristika cílové oblasti 

  2.1.  Historie lomu Jan Šverma 

      V roce 1860 zakoupila těžební společnost Britania v okolí mostecka a teplicka několik 
důlních měr, jednu z nich mezi obcemi Ervěnice, Hořany a Holešice. Tato důlní míra byla 
zapsána na Revírním báňském hejtmanství v Chomutově a dostala jméno Robert. První 
fáze hloubení těžní jámy skončila v roce 1864 a to je počátek těžby hnědého uhlí 
hlubinným způsobem. Z Anglie byl dovezen malý parní těžní stroj o výkonu 45 koňských 
sil, který zahájil těžbu uhlí z hlavní sloje v roce 1886.     

      Blíže k Ervěnicím byla uhelná sloj o mocnosti 30 metrů kryta pouze třemi až pěti 
metry zeminy. Tyto příznivé poměry vedly k tomu, aby 16. června 1919 byla na dole 
Robert jako doplněk k těžbě hlubinným způsobem zahájena také povrchová těžba. Do 
provozu zde bylo nasazeno první parní lopatové rýpadlo zn. Menck a Hambrock s obsahem 
lžíce 2 m3 a dvě parní lokomotivy s vozy o velikosti 6,3 m3 zn. Krupp. V této době se 
používal rozchod kolejí 900 mm. Vytěžená zemina se ukládala v okolí dolu Hedvika do 
míst propadlin po hlubinné těžbě. 

      1. ledna 1930 se důl Robert dělí na úseky Skrývka, Lom a Jáma. Poslední dva jsou po 
ukončení těžby hlubinným způsobem v roce 1942 převedeny pod společný úsek Lom. Dne 
3. února 1946 v 10 hodin byl důl Robert přejmenován a lom dostal nové jméno důl Jan 
Šverma. 

      První elektrická lokomotiva s rozchodem 1435 mm byla na lom dodána v roce 1948. 
Stejného roku bylo uvedeno do provozu lopatové rýpadlo na elektrický pohon E2,5/R-170. 
O rok později je smontováno elektrické lopatové rýpadlo E7/R-131 a také zakladač 
ZD1250/Z-51.  

      V 50. letech pokračuje elektrifikace celého lomu a postupně se přechází na jednotný 
rozchod kolejí 1435 mm. 3. prosince 1954 je uvedeno do provozu první kolesové rýpadlo 
typu K1000/K-25. Od 1. ledna 1955 byl na DJŠ zaveden na všech podstatných pracovištích 
úplný nepřetržitý provoz. V roce 1972 zahájilo těžbu na 6. skrývkovém řezu moderní 
kolesové rýpadlo typu KU300/K-63 a od roku 1974 jsou zaváděny nové elektrické 
lokomotivy typu 26EM1. 

      26. října 1984 je na 1. skrývkovém řezu nasazen nový technologický celek TC2, který 
se skládal z kolesového rýpadla SRs2000/K-100, kontinuální pasové dopravy šíře 1800 
mm a pasového zakladače ZP6600/Z-93.  

      Na vnější Velebudické výsypce ukončil v dubnu roku 1994 těžební činnost zakladač 
Z1650/Z-55, následující rekultivací zde vzniká nový kulturně - sportovní areál. Dnes je zde 
například Hipodrom Most či lesopark s golfovým hřištěm. O rok později dochází 
k propojení dolu Jan Šverma a lomu Vršany, když kolesové rýpadlo KU800/K-84 proráží 
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stěnu mezi prvními řezy lomů. V roce 1999 dne 1. července byl dobývací prostor Holešice 
dolu Jan Šverma převeden pod závod Hrabák a důl tak zaniká. Dnes spadá pod závod 
Vršanská uhelná a.s. jako lokalita Šverma. [3],[8]    

  2.2. Polohový popis území 

      Na jižním úpatí dnešních Krušných hor se v třetihorách začala utvářet severočeská 
hnědouhelná pánev, dnes označována jako mostecká, která patří v České republice k 
největším a tím se řadí mezi nejdůležitější. Sedimentární plocha o rozloze 1400 km2 se 
rozprostírá v severozápadních Čechách a od východu k západu se dělí na teplickou, 
mosteckou, chomutovskou a žateckou část. Pánev se táhne se od obce Chabařovice ve 
východní části až k obcím Kadaň v západní a obci Žatec v jihozápadní části. [8]    

      Lokalita Šverma a její sousedící lokalita Vršany se nacházejí na jihozápadním okraji 
mostecké části severočeské hnědouhelné pánve. Povrchový lom Vršany – Šverma má 
v současnosti povolenu těžební činnost v dobývacím prostoru Holešice, DP Vršany a DP 
Okořín. 

 

Obrázek č. 1 - Lom Vršany 

  2.3. Geologické poměry          

      Z geologického hlediska představují lokality Šverma a lokalita Vršany jedno 
z nejsložitějších pánevních území. Za složitým a komplikovaným vývojem stojí 
proměnlivá pánevní sedimentace na poměrně nevelké ploše. Pozitivním faktorem 
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bezesporu zůstává, že tektonicky nebylo slojové souvrství významněji postiženo. 
V lokalitě těžená hlavní hnědouhelná sloj má poměrně stálou mocnost 25 až 30 m. Ta se 
zpravidla dále dělí do tří lávek vzájemně oddělených proplástky. Největší objem zásob 
představuje první lávka převážně o mocnosti 12 až 16 m. Nejhlouběji uloženou třetí lávku, 
jejíž mocnost se pohybuje od 2 do 6 m, tvoří nejstarší sedimentační vrstva. 

      Nadloží uhelného ložiska představuje v průměru 90 m mocný komplex 
písčitojílovitých vrstev tvořených písky, jíly a jílovci. Těžba skrývky je významně 
ovlivněna častým výskytem velmi pevných prachovitých jílovců, zpevněných pískovců 
nebo pelokarbonátových  proplástků. Tyto pevné polohy, obsahující převážně křemen, se 
vyskytují hlavně ve svrchních vrstvách meziloží a mají mocnost i několika metrů. 
Výjimečně dosahují pevnosti v prostém tlaku i přes 100 MPa a musejí se před samotnou 
těžbou rozrušovat za pomoci vrtných a trhacích prací. Podloží uhelné sloje je tvořeno 
vrstvou sedimentů s výskytem vulkanických hornin a krušnohorským krystalinikem. 

 

Obrázek č. 2 – Řez mosteckou pánví 

3. Vývoj lomu Jan Šverma v letech 1993 – 2012 

    3.1. Postup do roku 2009 

     V rámci celkové koncepce privatizace hnědouhelného průmyslu došlo v roce 1992 
k rozpadu národního podniku Severočeské hnědouhelné doly (SHD) a následně byla 
Fondem národního majetku ČR dne 1. 11. 1993 založena Mostecká uhelná společnost, a.s., 
a zapsána do obchodního rejstříku. Společnost vznikla spojením bývalých státních podniků 
Doly a úpravny Komořany, Doly Ležáky a Doly Hlubina. [8] 

      Lom v současné době stále postupuje jižním směrem a jeho řezy se postupně propojují 
s lomem Vršany. Ještě v 80. a převážné části 90. let minulého století představoval lom 
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jednu z dominantních těžebních kapacit v SHP (maximální těžba v r. 1988 činila 10,368 
mil. t uhlí). V důsledku probíhajícího útlumu těžeb uhlí v ČR těžba postupně klesla až na 
dnešních 1,5 mil. tun uhlí ročně. 

      Na začátku devadesátých let minulého století, kdy se porubní fronty lomu Vršany 
blížily k lomu Jan Šverma, bylo nutností rozhodnout, který z těchto lomů přejde do fáze 
útlumu těžby a uvolní své prostory druhému. Na lomu Jan Šverma byla používána podobná 
dobývací technologie jako na sousedícím lomu Vršany, ale způsobem dopravy těženého 
materiálu se odlišoval. V lokalitě Šverma je až dodnes jako v jediném provozu v SHP, 
provozována těžební technologie ve spojení především s elektrifikovanou, normálně 
rozchodnou kolejovou dopravou, zatímco na lomu Vršany se používá výhradně pasová 
doprava. Cyklický způsob kolejové dopravy, který sebou nese menší výkony a neumožňuje 
plné využití potenciálu dobývacích strojů spolu s většími náklady na provoz a údržbu 
kolejí, byl hlavním důvodem rozhodnutí o útlumu lomu Jan Šverma. 

      V roce 1995 došlo k propojení skrývkový řezů obou lokalit rýpadlem KU800/84. Až do 
roku 1999 to byly stále dvě lokality propojené pouze postupem skrývkových řezů lomu 
Vršany. V roce 1999 došlo i k technologickému propojení lokalit zprovozněním pasové 
dopravy z 2. skrývkového řezu Vršany na vnitřní výsypku lomu Jan Šverma, kde se tak 
začal zakládat pomocí zakladače ZP6600/93 odkliz od vršanského rýpadla KU800/92. Na 
přelomu let 2009 a 2010 došlo i k propojení prvního uhelného řezu a to rýpadlem KU300/85. 

  3.2. Báňské výsledky lomu v letech 1994 - 2009 

      V následujících tabulkách je znázorněna hrubá těžba uhlí a objem skrývkových hmot 
postupně v lokalitě Šverma a poté v lokalitě Vršany, která velmi dobře popisuje báňské 
výsledky lomu v letech 1994 až 2009.  

Tabulka č. 1 – Těžba v lokalitě Jan Šverma v letech 1994 – 2009 

 

 

  

Lokalita Šverma 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Uhlí [tis. t] 7 992 7 747 7 373 7 060 4 909 2 061 3 403 3 640

Skrývka [tis. m³] 22 628 19 608 18 758 14 147 10 990 6 779 3 615 4 027

Lokalita Šverma 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Uhlí [tis. t] 3 020 2 882 2 774 2 363 2 255 1 757 1 783 1 546

Skrývka [tis. m³] 2 786 3 115 4 277 3 416 3 364 3 885 3 583 2 956
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Hrubá těžba uhlí a objem skrývkových hmot v lokalitě Vršany: 

Tabulka č. 2 – Těžba v lokalitě Vršany v letech 1994 – 2009 

 

 

Postupný útlum těžby v důsledku omezení ekologickými limity je nejlépe patrný 
z následujícího grafu: 

Graf č. 1 – Těžba uhlí a objem skrývky v lokalitě Šverma v období 1994 - 2009 

 

  3.3. Současný stav lomu 

      Jediným hnědouhelným lomem v ČR, kterého se nedotýká omezení ekologickými 
limity, je lom Vršany – Šverma a zůstává tak jedinou perspektivní lokalitou v mostecké 
oblasti. Těžební území je omezeno ze severu a západu stávajícím stavem uhelných řezů 
lomu Šverma a závaznou hranicí DP Holešice, na východní straně bývalými řezy lomu 
Slatinice a na jihu současným stavem lomu Vršany a výchozem sloje. Území je ve směru 
jih – sever rozděleno pilířem liniových staveb (tzv. Hořanský koridor) na dvě 
charakteristické části jak z hlediska báňského, tak z hlediska legislativního vývoje.        

      V dobývacím prostoru Holešice v lokalitě Jan Šverma je v procesu dobývání nyní 
pouze jediné kolesové rýpadlo KU300/96 na těžbu uhelné sloje a kolesové rýpadlo 

Lokalita Vršany 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Uhlí [tis. t] 5 954 6 641 7 098 6 835 6 438 4 730 7 210 7 182

Skrývka [tis. m³] 20 214 20 321 18 676 14 377 17 690 18 883 17 870 7 280

Lokalita Vršany 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Uhlí [tis. t] 6 790 8 260 8 168 8 110 7 944 7 795 7 851 7 824

Skrývka [tis. m³] 9 943 9 530 10 189 9 651 9 909 12 140 17 915 17 015
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K800/54, které je trvale nasazeno na odlehčovacím řezu lokality Vršany. 
V technologickém klidu je odstaveno kolesové rýpadlo KU300/97 sloužící jako záloha pro 
případné technologické odstávky, prostoje z důvodů poruch nebo plánované opravy 
rýpadla KU300/96 k zajištění dodávek uhlí pro úpravnu. Uhlí je k dalšímu zpracování 
směrováno do úpravny uhlí Komořany, odkud je expedováno ke konečným spotřebitelům. 

      Na výsypce Šverma zakládají stroje ve spojení jak s kolejovou, tak s pasovou 
dopravou. V provozu je pasový zakladač ZP6600/93 zakládající na 3. a 4. etáži skrývkové 
zeminy od vršanského rýpadla KU800/84, lopatové rýpadlo E72100/152 a dva kolejové 
zakladače ZD1800/59 a ZD2100/73. Zakladač ZD1800/Z59 postupně tvaruje úpadním 
sypáním 5. výsypkovou etáž převážně z aglomerovaných směsí a zakladač Z73 tvaruje 
poslední, 6. výsypkovou etáž ze zemin, které těží rýpadlo K800/54. Lopatové rýpadlo 
E7/152 je nasazeno na 1. výsypkové etáži. Vykrývá prostoje kolejových zakladačů 
vzhledem k nutnému pravidelnému ukládání aglomerovaných směsí a připravuje 
předvýsypky pro budoucí zakládání zakladačem ZP6600/93. 

      Kolesové rýpadlo KU300/96 těžící střídavě na 1. až 4. uhelném řezu a 7. skrývkovém 
řezu, dotěží po přestavbě 4. koleje hloubkovým záběrem zbylou uhelnou sloj. Nad čerpací 
jímkou vytěží s pomocí PVZ i část bilanční 4. uhelné sloje, poté se přesune na 1. uhelný 
řez do otočného bodu a směrem do Vršan bude těžit výškový řez na rampě. Po dotěžení 
přetransportuje na 7. skrývkový řez, kde odtěží jeden záběr výškového řezu. Nasazení 
rýpadla se bude řídit dle aktuálního požadavku odbytu. Rýpadlo může stále postupně 
přejíždět z 1. uhelného na 7. skrývkový řez a naopak. Může zde vytvářet rampy se zásobou 
kvality T4 s možností je ihned odtěžit. Po přetransportování na 3. uhelný řez se provede 
přestavba 71. koleje. Z hlediska geologického vývoje se kvalita sloje mění hlavně při těžbě 
1. uhelného řezu, kde stoupáním uložení sloje přibývá kvalita T4. [5] 

  3.4. Postup lomu do ukončení jeho životnosti v roce 2012 

     Do konce roku 2011 podle stávajícího POPD Vršany bude dokončena etapa postupného 
propojování lomů Vršany a Šverma jak těžebními řezy, tak výsypkovými etážemi. Pro 
potvrzení reálnosti plánovaných výkonů v těžbě uhlí a skrývky ve vztahu k uvolňování 
uhelných zásob na lomu Vršany byl odborným útvarem báňských činností a geologie 
zpracován „Střednědobý projekt na roky 2007 - 2017 lokality Vršany – Šverma“. Cílem 
tohoto projektu bylo mimo jiné upřesnění základních investičních a provozních nákladů 
potřebných pro plynulý provoz nasazené těžební a dopravní technologie a projekt vytěžení 
uvolněných uhelných zásob z lokality Jan Šverma do roku 2012. 

      Rýpadlo K800/54 nasazené na odlehčovacím řezu pokračuje od roku 2008 v těžbě skrývky 
selektivním dobýváním ornice, spraší a ostatních skrývkových zemin v součinnosti s kolejovou 
dopravou. Po ukončení těžby skrývky odlehčovacího řezu v závěru roku 2011 se rýpadlo 
přetransportuje na montážní místo Vršany, kde proběhne jeho revize.  
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      Kolesové rýpadlo KU300/85 po propojení uhelného řezu s opuštěným řezem bývalého 
lomu Jan Šverma v roce 2009 pokračuje severním směrem v paralelním postupu. Tak, jak se 
propojuje 3. řez s bývalým řezem lomu J. Šverma, zkracuje se porubní fronta. Od roku 2013 se 
začne měnit paralelní postup dosud realizovaný v celé délce porubní fronty v postup 
kombinovaný, vějířovitý v západní části a paralelní v části východní. Rýpadlo dotěží uhelný 
řez do stanovených hranic Hořanského koridoru v roce 2028.   

      Rýpadlo KU300/107 dokončí do roku 2010 propojení posledního uhelného řezu lomu 
Vršany s opuštěnými řezy bývalého lomu Jan Šverma v západní demarkaci lomu. Porubní 
fronta se začne zkracovat poté, co dojde k propojení aktivního lomu Vršany s bývalým 
lomem Šverma. Rýpadlo bude pokračovat severním směrem v paralelním postupu do roku 
2015, kdy se jeho postup změní na postup kombinovaný a bude kopírovat řez rýpadla 
KU300/85. Uhelný řez dotěží rýpadlo do stanovených hranic Hořanského koridoru, stejně 
jako rýpadlo KU300/85, v roce 2028.  

      Jediné kolesové rýpadlo KU300/96, těžící a následně dopravující uhlí pomocí kolejové 
dopravy na úpravárenský komplex v Komořanech, odtěží celistvou uhelnou sloj v otočném 
bodě lomu Jan Šverma do roku 2011. Následně bude ukončena jeho dlouholetá těžba uhlí 
na lomu Jan Šverma a rýpadlo bude odstaveno z provozu.    

      Na výsypce Šverma bude provoz obou kolejových zakladačů ZD1800/59 a ZD2100/73 
spojen s  ukončením  těžeb  rýpadel provozovaných  v součinnosti s   kolejovou dopravou 
a ukončením ukládání granulátových směsí do výsypky Šverma. Provoz zakladače 
ZD1800/59 je plánován do roku 2012. Provoz zakladače ZD2100/73 je spojen s postupem 
lomu Vršany - 1. skrývkového řezu - do hranic 2. etapy. Bude zakládat zeminy z bývalé 
výsypky Slatinice, kde do roku 2021 je nasazeno rýpadlo K800/54. Pasový zakladač 
ZP6600/93 v tomto období pokračuje v zakládání 3. a 4. etáže výsypky Šverma. [5]    

4. Likvidace zařízení na lomu Jan Šverma 

  4.1. Otočný bod 

      V souvislosti s plánovaným ukončením životnosti lomu Jan Šverma v roce 2012 je 
předpokládáno, že vyuhlení severovýchodní části DB Holešice provede následně lom 
Vršany. Provozní objekty a inženýrské sítě situované v otočném bodě lomu JŠ pozbývají 
svého funkčního opodstatnění a je třeba provést jejich demolici. S dalším postupem lomu 
Vršany do tzv. Hořanského koridoru inženýrských sítí je nutné přeložit stávající liniové 
stavby mimo těžební prostor. Tato varianta není součástí této práce. 

      Otočný bod dolu Jan Šverma je definován jako plocha a rozloze 1500 x 800 m, kde 
jsou umístěny stavební objekty kanceláří, skladů, sociálních zařízení, dílen, rozvoden, 
čerpacích stanic, garáží nebo hradel, příjezdové silnice asfaltové nebo panelové, pevné 
příjezdové koleje včetně kolejiště dopraven, trolejí a zabezpečovacího zařízení, elektrická 
vedení vysokého napětí volná i kabelová, horkovody a vodovodní potrubí. Přehled 
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současné situace a rozmístění objektů zájmového území je zaznamenán v základní důlní 
mapě v měřítku 1 : 2000 (příloha č. 1 - Lom Jan Šverma stav roku 2010). 

      Většina nemovitostí v lokalitě Jan Šverma je pronajímána od PKÚ a mnoho z nich je 
v současné době nevyužívaných a opuštěných. V aktivním užívání je vrátnice, kterou má 
v pronájmu bezpečnostní služba Dora, kuchyně s jídelnou v pronájmu Dora Gastro a sklad 
střeliva pronajímaný společnosti Gelamon. Další objekty jako hradla, mazací a foukací 
kanál, stavební dvůr využívá Kolejová doprava. Harmonogram likvidace je rozdělen do 
několika etap, úhrada nákladů na likvidaci staveb ve vlastnictví PKÚ  bude hrazena 
z důlních škod ve vazbě na příslušné smluvní vtahy dle HZ.  

  4.2. Harmonogram likvidace nemovitostí  

    4.2.1. I. etapa  

      Realizace této první etapy bude provedena v letošním roce. V bývalém průmyslovém 
areálu je celkem dvaadvacet nemovitostí, které nejsou zapsány na listu vlastnictví. Pro tuto 
etapu není tedy nutné stavební povolení. Základy nejsou předmětem likvidace, neboť tento 
prostor byl již vytěžen a později je plánováno jeho zasypání. Je přiložena důlní mapa této 
oblasti. (viz příloha č. 2 – Lom Jan Šverma 1. Etapa likvidace objektů) 

Touto etapou jsem se zabýval podrobněji v následujícím textu. 

    4.2.2. II. etapa  

      Plánovaný rok realizace tohoto úseku je 2010 a bude nutné odstranit celkem osm 
objektů.  Výše ročního pronájmu těchto nemovitostí je 519 tis. Kč. Aby bylo možné 
realizovat úhradu nákladů z vytvořených finančních rezerv (Hořanský koridor) na důlní 
škody je nutné změnit stávající POPD jeho doplňkem, na který bude vydáno rozhodnutí 
OBÚ. Tyto objekty jsou zapsány na listu vlastnictví a pro jejich likvidaci je nutné získat 
stavební povolení, povolení k odstranění stavby. Bude nutné odstranit i základy těchto 
nemovitostí, protože tento prostor bude v budoucnosti odtěžen. (viz příloha č. 3 – Lom Jan 
Šverma 2. Etapa likvidace objektů) 

Jedná se o následující objekty: 

• Administrativní budova 
• Šatny a koupelny  
• Pohotovostní bytové jednotky 

• Garáže u bytových jednotek 
• Garáže a sociální budova 

• Šatny a koupelny 
• Mobilní buňky – 5 ks 
• Pohotovostní bytové jednotky A 
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   4.2.3. III. etapa  

      Realizace této fáze je plánována na rok 2011, kdy bude nutné odstranit celkem 24 
objektů. Výše ročního pronájmu těchto budov je 823 tis. Kč. V této etapě je naplánována 
likvidace největšího objektu dílna LH vozů a lokomotiv, kdy náklady na jeho likvidaci jsou 
odhadovány na zhruba 8 mil. Kč. V této etapě bude třeba zlikvidovat 3 objekty, které 
v současné době využívá DTS Vrbenský. (viz příloha č. 4 – Lom Jan Šverma 3. Etapa 
likvidace objektů) 

V této etapě se jedná se o následující objekty: 

• Dílny pro trolejáře 
• Požární zbrojnice 
• Trafostanice na novém závodě 
• Trafostanice a rozvodna 
• Dílny LH vozů a lokomotiv 
• Přístřešek pro revize 
• Dílna vulkanizace 
• Dílna poruchové čety strojní 
• Tesárna a sklad materiálu 
• Sklad PHM a olejů 
• Mechanická dílna 
• Sklad technických plynů 

• Přístřešek ocelový IG 
• Přístřešek ocelový IG 
• Přístřešek trolejáři 
• Dílna řidičů 
• Zámečnická dílna 
• Přístřešek ocelový na MM 
• Sestava 3 ks mobilních buněk 
• Sklad Trhavin 
• Čerpací stanice k mycí rampě 
• Opravárenská dílna 
• Sociální budova stavebního dvora 
• Troj-garáž montovaná 

    4.2.4 Likvidace objektů v letech 2012 - 2020 

      Dojde k likvidaci zařízení, které jsou v současné době ještě využívány: 

2012 – vrátnice, kuchyň a jídelna, rozvodna, výměníková stanice, autobusová čekárna  

2014 – hradlo Š4, trafostanice u stavědla Š4 

2017 – útulek kolejářů, garáže drezín, přístřešek ocelový IG  

2020  

• Hradla Š1, Š2, Š3  

• útulek depa  
• hlavní čerpací stanice  
• čerpací stanice lom  

• hala prohlídková LOKO-DEPO  
• trafostanice a měnírna lom 
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5. Návrh technického řešení likvidace objektů I. etapy      

      Zpracoval jsem postup likvidace nemovitostí I. etapy na lomu Jan Šverma. Jedná se 
průmyslový areál, v současné době není žádný z objektů využíván a stavební práce 
nebudou mít vliv na okolní stavby. Některé z budov jsou již částečně rozebrány. 

     Demolici objektů v areálu provede společnost DTS Vrbenský. Stavební suť využije 
společnost Vršanská uhelná a.s. na cesty a dále pak na sanace skluzů, to zapříčiní celkové 
snížení nákladů za uložení odpadů. Ostatní směsný odpad bude odvážen na skládku 
společnosti Celio, a.s., v Kopistech. Množství očekávatelného množství odpadů je sepsáno 
v příloze č. 7 – Předpokládaný rozpis odpadů I. etapy.  

  5.1. Seznam objektů 

V I. etapě se jedná se o následující objekty. (viz příloha č. 5 – Celková situace stavby) 

      Inv. č. Název objektu     P.p.č.  Katastrální ú. 

1.   H403355 - Sociální zařízení    232/1  Holešice  
2.   H403356 - Hala v lomu     232/1  Holešice 
3.   H403547 - Ocelový přístřešek IG   232/1  Holešice 
4.   H403554 - Přístřešek ocelový UNIMONT  188/14  Třebušice 
5.   H403555 - Přístřešek ocelový UNIMONT  188/14  Třebušice 
6.   H403595 - Útulek výklopu    188/14  Třebušice 
7.   H403603 - Trafostanice na MM    188/14  Třebušice 
8.   H403605 - Hala zateplená    188/14  Třebušice 
9.   H403612 - Dílny a garáže na MM KU300  188/14  Třebušice 
10. H403613 - Mobilní buňky na MM KU300  188/14  Třebušice 
11. H403614 - Kotelna na MM    188/14  Třebušice 
12. H403619 - Cáchovna na MM    188/14  Třebušice 
13. H403693 - Ocelový přístřešek IG   188/14  Třebušice 
14. H403694 - Ocelový přístřešek IG   188/14  Třebušice 
15. H403699 - Přístřešek ocelový    232/1  Holešice 
16. H403700 - Přístřešek ocelový    232/1  Holešice 
17. H403740 - Hala montážní pojízdná   1287/1  Třebušice 
18. H403755 - Sklad barev     232/1  Holešice 
19. H403756 - Montážní hala na MM KU300  232/1  Holešice 
20. H403766 - Sociální budova    188/14  Třebušice 
        232/1  Holešice 
21. H403768 - Montážní hala UNIMONT   188/14  Třebušice 
22. H403809 - Hala oblouková    232/1  Holešice 
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 5.2. Bezpečnost a ochrana zdraví 

V průběhu zemních, demoličních a souvisejících prací budou dodržovány platné 
předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví, zejména následující: 

• zákon č.262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
• vyhláška ČÚBP č.48/1975 Sb. Základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce   a technických zařízení 
• nařízení vlády č.591/2006 Sb. Bližší minimální požadavky na bezpečnost 

práce     a ochranu zdraví při práci na staveništi 
• nařízení vlády č.494/2001 Sb. a č. 495/2001 Sb. 
• nařízení vlády č. 11/2002 Sb. 
• nařízení vlády č. 523 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb. 
• vyhláška č. 18/1979 Sb., č.20/1979 Sb., č.21/1979 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů 
• zákon o PO č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MV č.87/2001 

Sb. a č. 246/2001 Sb. 
• nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na BOZP na 

pracovištích    s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
• zákon č. 309/2006 Sb. Další požadavky BOZP při práci v pracovně právních 

vztazích 

  5.3. Popis těžké mechanizace 

      Stavební práce bude zajišťovat DTS Vrbenský. Následující těžké stroje jsem zvolil dle 
jejich pracovních parametrů s ohledem na rozsah plánovaných demoličních prací.   

Mobilní jeřáb TATRA AD 28 

• Celková hmotnost   28 740 kg 
• Nosnost    28 000 kg 
• Délka základního výložníku  Zasunutý 9,5 m / Vysunutý 26 m 
• Délka výložníku s nástavci  33,9 m 
• Výkon motoru    170 kW při 2 200 min-1 

Mobilní plošina MPT 27 

• maximální výška    27 m  
• boční dosah     15 m  
• pohon     380 V/motor  
• hmotnost    19 800 kg  
• nosnost koše     450 kg  
• rozměry koše     1,3x0,7 m  
• rozměry při ustavení    12,24x5 m  
• průjezdná výška    3,56 m  
• průjezdná šířka    2,5 m  
• délka při pojezdu    12,24 m 



Petr Egermann: Ukončení těžby a technická likvidace lomu Jan Šverma 

2010 Stránka 13 
 

Lehký pásový dozer CAT D6 

• hmotnost     18 tun 
• výkon motoru    135 kW 
• šířka radlice     3,3 m 

Střední pásový dozer CAT D8R 

• hmotnost    37 tun 
• výkon motoru:    252 kW 
• šířka radlice:     4,2 m 

Pásové rypadlo CAT 330 

• hmotnost     35,3 tun  
• výkon motoru    181 kW  
• šířka / objem lžíce    1,6 m / 1,9 m3 

Pásové rypadlo CAT 322  

• hmotnost     25,4 tun  
• výkon      144 kW  
• objem lžíce     0,5 - 1,5m3 

Sklápěč VOLVO FM12 S2 6x6  

• výkon motoru    279 - 324 kW  
• objem korby     16 m3 

Sklápěč VOLVO FM12 S2 8x4  

• výkon motoru    309 kW 
• objem korby     20 m3 

Kolový nakladač CAT 924 F  

• hmotnost     10 tun 
• výkon motoru    78 kW  
• objem lžíce     1,7 m3 
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  5.4. Charakteristika objektů  

    5.4.1.  H403355 - Sociální zařízení 

      Přízemní nepodsklepený objekt sloužil jako kotelna na MM. V samotné kotelně je 
snížená podlaha, ve které bývala jímka pro kotel. Konstrukci tvoří zdi z cihel a tvárnic, 
střecha je z dřevěných vazníků s dřevěným podhledem a vlnitou asfaltovou krytinou. Okna 
jsou dřevěná dvojitě zasklená a dveře jsou z dřevěných palubek. Na boku objektu je zděný 
přístavek s komínem z cihel. 

Postup demoličních a stavebních prací: 

      Provede se odstranění střešní krytiny z asfaltových vlnitých desek včetně klempířských 
prvků, vyvěšení dveří a oken. Po vyklizení vnitřního vybavení bude objekt stržen těžkou 
mechanizací. Následně bude snížená úroveň v kotelně zasypána dozerem CAT D6 
hutněným zásypem.     

Tabulka č. 3 – H40335: Sociální zařízení – Náklady  

 

 

Obrázek č. 3 – H403355: Sociální zařízení  

Rozpis přípravných a demoličních prací - HSV m.j. množství jednotka cena celkem

Demontáž krytiny z asfaltových vlnovek na bednění s lepenkou do suti m² 620,399 35,0 Kč 21 713,97 Kč

Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000m t 12,200 323,0 Kč 3 940,60 Kč

Příplatek za každ. dalš. započatý km nad 6 km-vodorovné přemístění suti t 134,200 26,5 Kč 3 556,30 Kč

Poplatek za uloženi směsného stavebního a dem. odpadu na skládku t 9,900 1 000,0 Kč 9 900,00 Kč

Poplatek za uložení Nebezpečného odpadu - asfalty t 2,300 7 550,0 Kč 17 365,00 Kč

Drcení odpadu ze zdiva t 679,800 92,5 Kč 62 881,50 Kč

Demolice budov mechanizací - zdivo - podíl konstrukcí do 20% m³ 1 942,277 154,0 Kč 299 110,66 Kč

Zásyp zhutněný - kotelna m³ 28,975 96,0 Kč 2 781,60 Kč

Vyklizení vnitřního vybavení tis.Kč 35,000 1 000,0 Kč 35 000,00 Kč

Demolice ocelových konstrukcí t 12,500 1 300,0 Kč 16 250,00 Kč

Úprava nařezáním ocelových konstrukcí do šrotu t 12,500 750,0 Kč 9 375,00 Kč

998983123/00 Přesun hmot pro demolice těžkou mechanizací do 21 m t 0,038 915,0 Kč 34,77 Kč

Σ Celkem za objekt 481 909,39 Kč
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    5.4.2.  H403356 – Hala v lomu 

      Přízemní nepodsklepený objekt sloužil jako montážní a opravárenská hala v lomu. 
Konstrukci tvoří zdi z cihel a tvárnic, střecha je z ocelových vazníků s oplechovaným PZn 
podhledem a je pokryta azbestocementovými deskami. Okna jsou ocelová se sklem 
s drátovou výplní. Vrata jsou ocelová. Na boku objektu je zvýšená ocelová vykládací 
rampa s podlahou z pražců. Na opačné straně je stání s rámem z ocelové konstrukce, 
krytina je z vlnitých plechů. 

Postup demoličních a stavebních prací: 

      Provede se odstranění střešní krytiny z vlnitého plechu včetně klempířských prvků, 
vyvěšení vrat a vybourání oken. Dále bude demontována ocelová rampa a vyklidí se 
vnitřní vybavení. Montážní jámy budou zasypány hutněným zásypem. Při snímání 
azbestocementové střešní krytiny bude nutné používat ochranné pomůcky a je nutné 
zkrápění vodou. Jeřábem bude demontována konstrukce střechy a následně bude objekt 
stržen těžkou mechanizací. 

Tabulka č. 4 – H403355: Hala v lomu – Náklady 

 

 
Obrázek č. 4 – H403355: Hala v lomu 

Rozpis přípravných a demoličních prací - HSV m.j. množství jednotka cena celkem

Demontáž krytiny z vláknocem. vlnovek na bednění s lepenkou do suti m² 326,375 37,0 Kč 12 075,88 Kč

979083117/00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000m t 21,700 323,0 Kč 7 009,10 Kč

Příplatek za každ. dalš. započatý km nad 6 km-vodorovné přemístění suti t 238,700 26,5 Kč 6 325,55 Kč

Poplatek za uloženi směsného stavebního a dem. odpadu na skládku t 14,500 1 000,0 Kč 14 500,00 Kč

979083199/R4 Poplatek za uložení Nebezpečného odpadu - azbest t 7,200 1 535,0 Kč 11 052,00 Kč

979096111/00 Drcení odpadu ze zdiva t 274,400 92,5 Kč 25 382,00 Kč

Demolice budov mechanizací - zdivo - podíl konstrukcí do 10% m³ 1 829,000 66,0 Kč 120 714,00 Kč

174101102/00 Zásyp zhutněný - montážní jámy m³ 51,840 96,0 Kč 4 976,64 Kč

981019999/R1 Vyklizení vnitřního vybavení tis.Kč 25,000 1 000,0 Kč 25 000,00 Kč

981332111/00 Demolice ocelových konstrukcí t 150,000 340,0 Kč 51 000,00 Kč

981332111/R1 Úprava nařezáním ocelových konstrukcí do šrotu t 150,000 750,0 Kč 112 500,00 Kč

998983123/00 Přesun hmot pro demolice těžkou mechanizací do 21 m t 0,163 915,0 Kč 149,15 Kč

Σ Celkem za objekt 390 684,31 Kč
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    5.4.3.  H403547 – Ocelový přístřešek IG 

      Nepodsklepená ocelová budova sloužila jako montážní hala a sklad na lomu. Svislé 
ocelové konstrukce jsou bez podezdívky, střecha je z ocelových vazníků, pokrytá vlnitým 
plechem. Vrata jsou ocelová. 

Postup demoličních a stavebních prací: 

      Provede se odstranění střešní krytiny z vlnitého plechu včetně klempířských prvků, 
vyvěšení vrat a demontuje se obvodový plášť. Pomocí jeřábu bude demontována 
konstrukce střechy a posléze nosných sloupů.     

Tabulka č. 5 – H403547: Ocelový přístřešek IG – Náklady 

 

 
Obrázek č. 5 – H403547: Ocelový přístřešek IG 

  

Rozpis přípravných a demoličních prací - HSV m.j. množství jednotka cena celkem

979083117/00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000m t 2,500 323,0 Kč 807,50 Kč

Příplatek za každ. dalš. započatý km nad 6 km-vodorovné přemístění suti t 27,500 26,5 Kč 728,75 Kč

Poplatek za uloženi směsného stavebního a dem. odpadu na skládku t 2,500 1 000,0 Kč 2 500,00 Kč

981332111/00 Demolice ocelových konstrukcí t 8,500 340,0 Kč 2 890,00 Kč

981332111/R1 Úprava nařezáním ocelových konstrukcí do šrotu t 8,500 750,0 Kč 6 375,00 Kč

998983123/00 Přesun hmot pro demolice těžkou mechanizací do 21 m t 0,008 915,0 Kč 7,32 Kč

Σ Celkem za objekt 13 308,57 Kč
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    5.4.4.  H403554 – Přístřešek ocelový UNIMONT 

      Nepodsklepená ocelová hala sloužila jako skladovací přístřešek firmy UNIMONT na 
MM. Svislé ocelové konstrukce jsou bez podezdívky a obvodový plášť je z hladkých 
plechových desek. Střecha je z ocelových vazníků, pokrytá vlnitým plechem. Okna jsou 
ocelová se sklem s drátovou výplní, otočná a posuvná vrata jsou ocelová. Vnitřní příčky 
jsou kovové z rovného plechu. Vlevo je ocelový přístřešek z trubkové konstrukce, obvod 
objektu je oplechovaný.  

Postup demoličních a stavebních prací: 

      Provede se odstranění střešní krytiny z vlnitého plechu včetně klempířských prvků, 
vyvěšení vrat a demontuje se obvodový plášť. Pomocí jeřábu bude demontována 
konstrukce střechy a posléze nosných sloupů. 

Tabulka č. 6 – H403554: Ocelový přístřešek UNIMONT – Náklady 

 

 
Obrázek č. 6 – H403554: Ocelový přístřešek UNIMONT 

  

Rozpis přípravných a demoličních prací - HSV m.j. množství jednotka cena celkem

979083117/00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000m t 0,600 323,0 Kč 193,80 Kč

Příplatek za každ. dalš. započatý km nad 6 km-vodorovné přemístění suti t 6,600 26,5 Kč 174,90 Kč

Poplatek za uloženi směsného stavebního a dem. odpadu na skládku t 0,600 1 000,0 Kč 600,00 Kč

981332111/00 Demolice ocelových konstrukcí t 11,500 340,0 Kč 3 910,00 Kč

981332111/R1 Úprava nařezáním ocelových konstrukcí do šrotu t 11,500 750,0 Kč 8 625,00 Kč

998983123/00 Přesun hmot pro demolice těžkou mechanizací do 21 m t 0,011 915,0 Kč 10,07 Kč

Σ Celkem za objekt 13 513,77 Kč



Petr Egermann: Ukončení těžby a technická likvidace lomu Jan Šverma 

2010 Stránka 18 
 

    5.4.5.  H403555 – Přístřešek ocelový UNIMONT 

      Nepodsklepená ocelová hala sloužila jako skladovací přístřešek firmy UNIMONT na 
MM. Svislé ocelové konstrukce jsou bez podezdívky a obvodový plášť je z hladkých 
plechových desek. Střecha je z ocelových vazníků, pokrytá vlnitým plechem. Okna jsou 
ocelová se sklem s drátovou výplní, vrata jsou ocelová. Vnitřní příčky jsou z rovného 
plechu. 

Postup demoličních a stavebních prací: 

      Provede se odstranění střešní krytiny z vlnitého plechu včetně klempířských prvků, 
vyvěšení vrat a demontuje se obvodový plášť. Pomocí jeřábu bude demontována 
konstrukce střechy a posléze nosných sloupů. 

Tabulka č. 7 – H403555: Ocelový přístřešek UNIMONT – Náklady 

 

 
Obrázek č. 7 – H403555: Ocelový přístřešek UNIMONT 

  

Rozpis přípravných a demoličních prací - HSV m.j. množství jednotka cena celkem

979083117/00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000m t 1,800 323,0 Kč 581,40 Kč

Příplatek za každ. dalš. započatý km nad 6 km-vodorovné přemístění suti t 19,800 26,5 Kč 524,70 Kč

Poplatek za uloženi směsného stavebního a dem. odpadu na skládku t 1,800 1 000,0 Kč 1 800,00 Kč

981332111/00 Demolice ocelových konstrukcí t 18,500 340,0 Kč 6 290,00 Kč

981332111/R1 Úprava nařezáním ocelových konstrukcí do šrotu t 18,500 750,0 Kč 13 875,00 Kč

998983123/00 Přesun hmot pro demolice těžkou mechanizací do 21 m t 0,017 915,0 Kč 15,56 Kč

Σ Celkem za objekt 23 086,66 Kč
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    5.4.6.  H403595 – Útulek výklopu 

      Jednoduchý ocelový přístřešek sloužil jako úkryt před nepříznivým počasím. Rám je 
ocelové konstrukce s obvodovým pláštěm z rovných plechů. Střecha je z ocelových 
profilů, pokrytá rovným plechem. Okna jsou ocelová se sklem s drátovou výplní, dveře 
jsou ocelové. 

Postup demoličních a stavebních prací: 

      Provede se vyklizení objektu a dále se odstraní střešní krytina z rovného plechu. Stavba 
bude rozpálena autogenem na jednotlivé díly. 

Tabulka č. 8 – H403595: Útulek výklopu – Náklady 

 

 
Obrázek č. 8 – H403595: Útulek výklopu  

Rozpis přípravných a demoličních prací - HSV m.j. množství jednotka cena celkem

979083117/00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000m t 0,100 323,0 Kč 32,30 Kč

Příplatek za každ. dalš. započatý km nad 6 km-vodorovné přemístění suti t 1,100 26,5 Kč 29,15 Kč

Poplatek za uloženi směsného stavebního a dem. odpadu na skládku t 0,100 1 000,0 Kč 100,00 Kč

981332111/00 Demolice ocelových konstrukcí t 2,500 1 300,0 Kč 3 250,00 Kč

981332111/R1 Úprava nařezáním ocelových konstrukcí do šrotu t 2,500 750,0 Kč 1 875,00 Kč

998983123/00 Přesun hmot pro demolice těžkou mechanizací do 21 m t 0,002 915,0 Kč 1,83 Kč

Σ Celkem za objekt 5 288,28 Kč
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    5.4.7.  H403603 – Trafostanice na MM 

      Přízemní nepodsklepený objekt sloužil jako trafostanice na MM KU 300. Konstrukci 
tvoří zdi z cihel a tvárnic, střecha je z prefabrikovaných PZD desek a je pokryta izolačními 
asfaltovými pásy s PZn oplechováním. Okna jsou sklobetonová, boční větrací žaluzie 
kovové a vrata ocelová. Na boku objektu je vykládací rampa. 

Postup demoličních a stavebních prací: 

      Provede se odstranění střešní krytiny z asfaltových pásů včetně klempířských prvků, 
dále pak vyvěšení vrat. Po vyklizení vnitřního vybavení bude objekt stržen těžkou 
mechanizací pomocí hydraulických nůžek, bouracího kladiva na podvozku CAT 330. 

Tabulka č. 9 – H403603: Trafostanice na MM – Náklady 

 

 
Obrázek č. 9 – H403603: Trafostanice na MM 

  

Rozpis přípravných a demoličních prací - HSV m.j. množství jednotka cena celkem

712300833/00 Odstranění povlakové krytiny třívrstvé střech do 10° m² 64,655 13,1 Kč 846,98 Kč

979083117/00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000m t 2,500 323,0 Kč 807,50 Kč

Příplatek za každ. dalš. započatý km nad 6 km-vodorovné přemístění suti t 27,500 26,5 Kč 728,75 Kč

979083199/R3 Poplatek za uložení Nebezpečného odpadu - asfalty t 1,800 7 550,0 Kč 13 590,00 Kč

979096111/00 Drcení odpadu ze zdiva t 49,000 92,5 Kč 4 532,50 Kč

Demolice budov mechanizací - zdivo - podíl konstrukcí do 10% m³ 326,500 66,0 Kč 21 549,00 Kč

981019999/R1 Vyklizení vnitřního vybavení tis.Kč 25,500 1 000,0 Kč 25 500,00 Kč

981332111/R1 Úprava nařezáním ocelových konstrukcí do šrotu t 2,500 750,0 Kč 1 875,00 Kč

998983123/00 Přesun hmot pro demolice těžkou mechanizací do 21 m t 0,006 915,0 Kč 5,49 Kč

Σ Celkem za objekt 69 435,22 Kč
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    5.4.8.  H403605 – Hala zateplená 

      Nepodsklepená ocelová stavba sloužila jako opravárenská hala těžké mechanizace na 
MM KU 300. Budova je kompletně zateplená. Svislé ocelové konstrukce jsou podezděné 
obvodovým pláštěm z cihel a zbytek je z vlnitých plechů. Sedlová střecha je z ocelových 
vazníků, pokrytá vlnitým PZn plechem. Okna jsou ocelová se sklem s drátovou výplní, 
vrata jsou ocelová. Vnitřní příčky jsou zděné z cihel. V hale je jeřábová dráha s mostovým 
jeřábem o nosnosti 12,5 tuny. U objektu jsou dva přístavky, jeden je z cihel se zastřešením 
z PZD a asfaltovou krytinou, druhý je ocelový s krytinou a pláštěm z ocelového plechu. 

Postup demoličních a stavebních prací: 

      Provede se odstranění střešní krytiny z vlnitého plechu a tepelné izolace. Vrata se 
demontují včetně nosné konstrukce. Montážní plošinou se sundají podhledy a bude snesen 
mostový jeřáb. Objekt bude vyklizen včetně technologických rozvodů. Vybourá se 
podezdívka obvodového pláště, dále bude zbourán zděný přístavek a zděné příčky tak, aby 
nedošlo k poškození nosné ocelové konstrukce. Pomocí jeřábu AD 28 bude demontována 
konstrukce střechy, jeřábové dráhy a posléze nosných sloupů. 

Tabulka č. 10 – H403605: Hala zateplená – Náklady 

 

 
Obrázek č. 10 – H403605: Hala zateplená 

  

Rozpis přípravných a demoličních prací - HSV m.j. množství jednotka cena celkem

979083117/00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000m t 27,100 323,0 Kč 8 753,30 Kč

Příplatek za každ. dalš. započatý km nad 6 km-vodorovné přemístění suti t 298,100 26,5 Kč 7 899,65 Kč

Poplatek za uloženi směsného stavebního a dem. odpadu na skládku t 27,100 1 000,0 Kč 27 100,00 Kč

979096111/00 Drcení odpadu ze zdiva t 195,000 92,5 Kč 18 037,50 Kč

981019999/R1 Vyklizení vnitřního vybavení - mostový jeřáb tis.Kč 65,500 1 000,0 Kč 65 500,00 Kč

981332111/00 Demolice ocelových konstrukcí t 670,000 1 300,0 Kč 871 000,00 Kč

981332111/R1 Úprava nařezáním ocelových konstrukcí do šrotu t 670,000 750,0 Kč 502 500,00 Kč

Demolice konstrukcí objektů postup. rozebíráním u zdiva na MVC ručně m³ 108,333 320,0 Kč 34 666,56 Kč

998983123/00 Přesun hmot pro demolice těžkou mechanizací do 21 m t 0,832 915,0 Kč 761,28 Kč

Σ Celkem za objekt 1 536 218,29 Kč
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    5.4.9.  H403612 - Dílny a garáže na MM KU 300 

      Přízemní nepodsklepený objekt sloužil jako garáže motorových vozidel na MM KU 
300. Konstrukci tvoří zdi z cihel a tvárnic, sedlová střecha je z ŽB prefabrikovaných 
vazníků s kazetovými střešními panely a je pokryta izolačními asfaltovými pásy s PZn 
oplechováním. Okna jsou sklobetonová, vrata ocelová. Vnitřní příčky jsou zděné z cihel. 
Na boku objektu je zastřešené stání z ocelových trubek a vlnitého plechu. 

Postup demoličních a stavebních prací: 

      Provede se odstranění střešní krytiny z asfaltových pásů včetně klempířských prvků, 
vyvěšení vrat a vybourání oken. Po vyklizení vnitřního vybavení bude objekt stržen těžkou 
mechanizací pomocí hydraulických nůžek, bouracího kladiva na podvozku CAT 330. 

Tabulka č. 11 – H403612: Dílny a garáže na MM KU 300 – Náklady 

 

 
Obrázek č. 11 – H403612: Dílny a garáže na MM KU300 

  

Rozpis přípravných a demoličních prací - HSV m.j. množství jednotka cena celkem

712300833/00 Odstranění povlakové krytiny třívrstvé střech do 10° m² 575,840 13,1 Kč 7 543,50 Kč

979083117/00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000m t 20,100 323,0 Kč 6 492,30 Kč

Příplatek za každ. dalš. započatý km nad 6 km-vodorovné přemístění suti t 221,100 26,5 Kč 5 859,15 Kč

Poplatek za uloženi směsného stavebního a dem. odpadu na skládku t 4,600 1 000,0 Kč 4 600,00 Kč

979083199/R3 Poplatek za uložení Nebezpečného odpadu - asfalty t 15,500 7 550,0 Kč 117 025,00 Kč

979096111/00 Drcení odpadu ze zdiva t 490,100 92,5 Kč 45 334,25 Kč

Demolice budov mechanizací - zdivo - podíl konstrukcí do 10% m³ 3 401,000 66,0 Kč 224 466,00 Kč

981332111/00 Demolice ocelových konstrukcí t 15,500 1 300,0 Kč 20 150,00 Kč

981332111/R1 Úprava nařezáním ocelových konstrukcí do šrotu t 15,500 750,0 Kč 11 625,00 Kč

998983123/00 Přesun hmot pro demolice těžkou mechanizací do 21 m t 0,061 915,0 Kč 55,82 Kč

Σ Celkem za objekt 443 151,02 Kč
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    5.4.10.  H403613 – Mobilní buňky na MM KU 300 – 8 ks  

      Přízemní nepodsklepený objekt sloužil jako šatny na MM KU 300. Osm spojených 
mobilních buněk je položeno na betonové desce. Rám je ocelové konstrukce, střecha je 
z ocelových vazníků, pokrytá PZn vlnitým plechem. Okna jsou dřevěná dvojitě zasklená, 
dveře jsou z dřevěných palubek. Vnitřní příčky jsou plastové a dřevěné. 

Postup demoličních a stavebních prací: 

      Provede se vyklizení objektu a dále se odstraní střešní krytina z vlnitého plechu. Objekt 
po odstrojení podhledů a demontáži střešních vazníků včetně bednění střechy bude 
rozložen na jednotlivé panely, které se rozmontují na volném prostranství. 

Tabulka č. 12 – H403613: Mobilní buňky na MM KU 300 – Náklady 

 

 
Obrázek č. 12 – H403613: Mobilní buňky na MM KU300 

 
 
 
  

Rozpis přípravných a demoličních prací - HSV m.j. množství jednotka cena celkem

979083117/00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000m t 7,200 323,0 Kč 2 325,60 Kč

Příplatek za každ. dalš. započatý km nad 6 km-vodorovné přemístění suti t 79,200 26,5 Kč 2 098,80 Kč

Poplatek za uloženi směsného stavebního a dem. odpadu na skládku t 7,200 1 000,0 Kč 7 200,00 Kč

Demolice budov rozebíráním dřevěných oboustranně obitých - ručně m³ 545,000 83,0 Kč 45 235,00 Kč

981332111/R1 Úprava nařezáním ocelových konstrukcí do šrotu t 20,500 750,0 Kč 15 375,00 Kč

998983123/00 Přesun hmot pro demolice těžkou mechanizací do 21 m t 0,312 915,0 Kč 285,48 Kč

Σ Celkem za objekt 72 519,88 Kč
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    5.4.11.  H403614 – Kotelna na MM   

      Přízemní nepodsklepený objekt sloužil jako kotelna na MM KU 300. Konstrukci tvoří 
kombinované zdivo z cihel a tvárnic, střecha je z prefabrikovaných PZD desek a je pokryta 
izolačními asfaltovými pásy s PZn oplechováním. Okna jsou dřevěná dvojitě zasklená, 
dveře a vrata ocelové. Vnitřní příčky jsou zděné z cihel. 

Postup demoličních a stavebních prací: 

      Provede se odstranění střešní krytiny z asfaltových pásů včetně klempířských prvků, 
vyvěšení vrat. Po vyklizení vnitřního vybavení bude objekt stržen těžkou mechanizací 
pomocí hydraulických nůžek, bouracího kladiva na podvozku CAT 330. 

Tabulka č. 13 – H403614: Kotelna na MM – Náklady 

 

 
Obrázek č. 13 – H403614: Kotelna na MM 

 
 
  

Rozpis přípravných a demoličních prací - HSV m.j. množství jednotka cena celkem

712300833/00 Odstranění povlakové krytiny třívrstvé střech do 10° m² 178,000 13,1 Kč 2 331,80 Kč

979083117/00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000m t 10,700 323,0 Kč 3 456,10 Kč

Příplatek za každ. dalš. započatý km nad 6 km-vodorovné přemístění suti t 117,700 26,5 Kč 3 119,05 Kč

Poplatek za uloženi směsného stavebního a dem. odpadu na skládku t 8,900 1 000,0 Kč 8 900,00 Kč

979083199/R3 Poplatek za uložení Nebezpečného odpadu - asfalty t 1,800 7 550,0 Kč 13 590,00 Kč

979096111/00 Drcení odpadu ze zdiva t 108,900 92,5 Kč 10 073,25 Kč

Demolice budov mechanizací - zdivo - podíl konstrukcí do 10% m³ 726,000 66,0 Kč 47 916,00 Kč

981019999/R1 Vyklizení vnitřního vybavení kotelny tis.Kč 45,500 1 000,0 Kč 45 500,00 Kč

981332111/R1 Úprava nařezáním ocelových konstrukcí do šrotu t 5,500 750,0 Kč 4 125,00 Kč

998983123/00 Přesun hmot pro demolice těžkou mechanizací do 21 m t 0,013 915,0 Kč 11,90 Kč

Σ Celkem za objekt 139 023,10 Kč
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    5.4.12.  H403619 – Cáchovna na MM   

      Nepodsklepená budova sloužila jako kanceláře, cáchovna, jídelna a šatny na MM KU 
300. Jedná se o prefabrikovanou dřevostavbu z likusových panelů položených na betonové 
desce. Konstrukci objektu tvoří systém z dřevěných panelů, část je vyzděná z cihel. 
Sedlová střecha je tvořena sbíjenými vazníky ze dřeva a je pokryta izolačními asfaltovými 
pásy s PZn oplechováním. Okna a dveře jsou dřevěné. Ve středu objektu je zděná vstupní 
část a dělící požární zeď z cihel. Na boku objektu je ocelový plechový přístřešek z trubek, 
krytina je z vlnitého plechu. 

Postup demoličních a stavebních prací: 

      Provede se odstranění střešní krytiny z asfaltových pásů, vyvěšení oken a dveří. 
Vyklizeno bude vnitřní vybavení. Objekt po odstrojení podhledů a demontáži střešních 
vazníků včetně bednění střechy bude rozložen na jednotlivé panely, které se rozmontují na 
volném prostranství. Ocelový přístavek a cihelné příčky budou zbourány ještě před 
zahájením demontáže střechy. 

Tabulka č. 14 – H403619: Cáchovna na MM – Náklady 

 

 
Obrázek č. 14 – H403619: Cáchovna na MM 

 

Rozpis přípravných a demoličních prací - HSV m.j. množství jednotka cena celkem

712300833/00 Odstranění povlakové krytiny třívrstvé střech do 10° m² 611,840 13,1 Kč 8 015,10 Kč

979083117/00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000m t 126,500 323,0 Kč 40 859,50 Kč

Příplatek za každ. dalš. započatý km nad 6 km-vodorovné přemístění suti t 1391,500 26,5 Kč 36 874,75 Kč

Poplatek za uloženi směsného stavebního a dem. odpadu na skládku t 117,900 1 000,0 Kč 117 900,00 Kč

979083199/R3 Poplatek za uložení Nebezpečného odpadu - asfalty t 8,600 7 550,0 Kč 64 930,00 Kč

979096111/00 Drcení odpadu ze zdiva t 95,000 92,5 Kč 8 787,50 Kč

981332111/00 Demolice ocelových konstrukcí t 6,500 1 300,0 Kč 8 450,00 Kč

981332111/R1 Úprava nařezáním ocelových konstrukcí do šrotu t 6,500 750,0 Kč 4 875,00 Kč

Demolice konstrukcí objektů postup. rozebíráním u zdiva na MVC ručně m³ 52,770 320,0 Kč 16 886,40 Kč

Demolice budov rozebíráním dřevěných oboustranně obitých - ručně m³ 231,471 83,0 Kč 19 212,09 Kč

998983123/00 Přesun hmot pro demolice těžkou mechanizací do 21 m t 1,349 915,0 Kč 1 234,34 Kč

Σ Celkem za objekt 328 024,68 Kč
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    5.4.13.  H403693 – Ocelový přístřešek IG   

      Stavba bez podsklepení sloužila jako montážní hala a sklad na lomu Jan Šverma. 
Ocelová hala s kombinovanou podezdívkou z tvárnic a z cihel je opláštěná vlnitým 
plechem. Střecha je tvořena ocelovými vazníky s krytinou z vlnitých plechů. Sedlová 
střecha z ocelových vazníků je pokrytá vlnitým plechem. Otočná vrata jsou ocelová. 

Postup demoličních a stavebních prací: 

      Provede se odstranění střešní krytiny z vlnitého plechu včetně klempířských prvků, 
dále vyvěšení vrat a demontuje se obvodový plášť. Vybourá se zděná podezdívka tak, aby 
nedošlo k poškození nosné ocelové konstrukce. Pomocí jeřábu AD 28 bude demontována 
konstrukce střechy a posléze nosných sloupů. 

Tabulka č. 15 – H403693: Ocelový přístřešek  IG – Náklady 

 

 
Obrázek č. 15 – H403693: Ocelový přístřešek  IG 

 
  

Rozpis přípravných a demoličních prací - HSV m.j. množství jednotka cena celkem

979096111/00 Drcení odpadu ze zdiva t 32,800 92,5 Kč 3 034,00 Kč

981332111/00 Demolice ocelových konstrukcí t 8,500 1 300,0 Kč 11 050,00 Kč

981332111/R1 Úprava nařezáním ocelových konstrukcí do šrotu t 8,500 750,0 Kč 6 375,00 Kč

Demolice konstrukcí objektů postup. rozebíráním u zdiva na MVC ručně m³ 18,155 320,0 Kč 5 809,60 Kč

998983123/00 Přesun hmot pro demolice těžkou mechanizací do 21 m t 0,044 915,0 Kč 40,26 Kč

Σ Celkem za objekt 26 308,86 Kč
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    5.4.14.  H403694 – Ocelový přístřešek IG   

      Stavba bez podsklepení sloužila jako montážní hala a sklad na lomu Jan Šverma. 
Ocelová hala s kombinovanou podezdívkou z tvárnic a z cihel je opláštěná vlnitým 
plechem. Střecha je tvořena ocelovými vazníky s krytinou z vlnitých plechů. Sedlová 
střecha z ocelových vazníků je pokrytá vlnitým plechem. Otočná vrata jsou ocelová. 

Postup demoličních a stavebních prací: 

      Provede se odstranění střešní krytiny z vlnitého plechu včetně klempířských prvků, 
dále vyvěšení vrat a demontuje se obvodový plášť. Vybourá se zděná podezdívka tak, aby 
nedošlo k poškození nosné ocelové konstrukce. Pomocí jeřábu AD 28 bude demontována 
konstrukce střechy a posléze nosných sloupů. 

Tabulka č. 16 – H403694: Ocelový přístřešek  IG – Náklady 

 

 
Obrázek č. 16 – H403694: Ocelový přístřešek  IG 

  

Rozpis přípravných a demoličních prací - HSV m.j. množství jednotka cena celkem

979096111/00 Drcení odpadu ze zdiva t 37,700 92,5 Kč 3 487,25 Kč

981332111/00 Demolice ocelových konstrukcí t 10,500 1 300,0 Kč 13 650,00 Kč

981332111/R1 Úprava nařezáním ocelových konstrukcí do šrotu t 10,500 750,0 Kč 7 875,00 Kč

Demolice konstrukcí objektů postup. rozebíráním u zdiva na MVC ručně m³ 20,885 320,0 Kč 6 683,20 Kč

998983123/00 Přesun hmot pro demolice těžkou mechanizací do 21 m t 0,051 915,0 Kč 46,67 Kč

Σ Celkem za objekt 31 742,12 Kč
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    5.4.15.  H403699 – Přístřešek ocelový   

      Nepodsklepená ocelová stavba sloužila jako sklad na lomu Jan Šverma. Svislé ocelové 
konstrukce jsou bez podezdívky a obvodový plášť je z vlnitého plechu. Střecha je 
z ocelových vazníků, pokrytá vlnitým plechem a izolací z asfaltových pásů. V objektu jsou 
otočná ocelová vrata. 

Postup demoličních a stavebních prací: 

      Provede se odstranění střešní krytiny z vlnitého plechu a asfaltové izolace včetně 
klempířských prvků, dále vyvěšení vrat a demontuje se obvodový plášť. Pomocí jeřábu AD 
28 bude demontována konstrukce střechy a posléze nosných sloupů. 

Tabulka č. 17 – H403699: Přístřešek ocelový – Náklady 

 

 
Obrázek č. 17 – H403699: Přístřešek ocelový 

 
 

  

Rozpis přípravných a demoličních prací - HSV m.j. množství jednotka cena celkem

712300833/00 Odstranění povlakové krytiny třívrstvé střech do 10° m² 25,600 13,1 Kč 335,36 Kč

979083117/00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000m t 0,800 323,0 Kč 258,40 Kč

Příplatek za každ. dalš. započatý km nad 6 km-vodorovné přemístění suti t 8,800 26,5 Kč 233,20 Kč

979083199/R3 Poplatek za uložení Nebezpečného odpadu - asfalty t 0,800 7 550,0 Kč 6 040,00 Kč

981332111/00 Demolice ocelových konstrukcí t 3,500 1 300,0 Kč 4 550,00 Kč

981332111/R1 Úprava nařezáním ocelových konstrukcí do šrotu t 3,500 750,0 Kč 2 625,00 Kč

998983123/00 Přesun hmot pro demolice těžkou mechanizací do 21 m t 0,003 915,0 Kč 2,75 Kč

Σ Celkem za objekt 14 044,71 Kč
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    5.4.16.  H403700 – Přístřešek ocelový   

      Nepodsklepená ocelová stavba sloužila jako sklad na lomu Jan Šverma. Svislé ocelové 
konstrukce jsou na betonové 60cm vysoké podezdívce a obvodový plášť je z vlnitého 
plechu. Střecha je z ocelových vazníků, pokrytá vlnitým plechem. V objektu jsou otočná 
ocelová vrata. 

Postup demoličních a stavebních prací: 

      Provede se odstranění střešní krytiny z vlnitého plechu včetně klempířských prvků, 
dále vyvěšení vrat a demontuje se obvodový plášť. Vybourá se zděná podezdívka tak, aby 
nedošlo k poškození nosné ocelové konstrukce. Pomocí jeřábu AD 28 bude demontována 
konstrukce střechy a posléze nosných sloupů. 

Tabulka č. 18 – H403700: Přístřešek ocelový – Náklady 

 

 
Obrázek č. 18 – H403700: Přístřešek ocelový 

 
  

Rozpis přípravných a demoličních prací - HSV m.j. množství jednotka cena celkem

979096111/00 Drcení odpadu ze zdiva t 3,300 92,5 Kč 305,25 Kč

981332111/00 Demolice ocelových konstrukcí t 3,800 1 300,0 Kč 4 940,00 Kč

981332111/R1 Úprava nařezáním ocelových konstrukcí do šrotu t 3,800 750,0 Kč 2 850,00 Kč

Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním z betonu prostého m³ 1,377 240,0 Kč 330,48 Kč

998983123/00 Přesun hmot pro demolice těžkou mechanizací do 21 m t 0,006 915,0 Kč 5,49 Kč

Σ Celkem za objekt 8 431,22 Kč
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    5.4.17.  H403740 – Hala montážní pojízdná   

      Nepodsklepená ocelová hala sloužila jako montážní a opravárenská hala pro kolejová 
vozidla. Středem objektu prochází kolej vlečky, která nebude předmětem demolice. Svislé 
ocelové konstrukce jsou bez podezdívky a obvodový plášť je z vlnitého a místy i rovného 
plechu. Střecha je z ocelových vazníků, pokrytá vlnitým plechem. Otočná vrata jsou 
ocelová. 

Postup demoličních a stavebních prací: 

      Provede se odstranění střešní krytiny z vlnitého plechu včetně klempířských prvků, 
dále vyvěšení vrat a demontuje se obvodový plášť. Pomocí jeřábu AD 28 bude 
demontována konstrukce střechy a posléze nosných sloupů. 

Tabulka č. 19 – H403740: Hala montážní pojízdná – Náklady 

 

 
Obrázek č. 19 – H403740: Hala montážní pojízdná 

 
  

Rozpis přípravných a demoličních prací - HSV m.j. množství jednotka cena celkem

979083117/00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000m t 0,500 323,0 Kč 161,50 Kč

Příplatek za každ. dalš. započatý km nad 6 km-vodorovné přemístění suti t 5,500 26,5 Kč 145,75 Kč

Poplatek za uloženi směsného stavebního a demoličního odpadu na skládku t 0,500 1 000,0 Kč 500,00 Kč

981332111/00 Demolice ocelových konstrukcí t 14,500 1 300,0 Kč 18 850,00 Kč

981332111/R1 Úprava nařezáním ocelových konstrukcí do šrotu t 14,500 750,0 Kč 10 875,00 Kč

998983123/00 Přesun hmot pro demolice těžkou mechanizací do 21 m t 0,013 915,0 Kč 11,90 Kč

Σ Celkem za objekt 30 544,15 Kč
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    5.4.18.  H403755 – Sklad barev   

      Přízemní nepodsklepený objekt sloužil jako sklad barev na MM KU 300. Konstrukci 
tvoří kombinované zdivo z cihel a tvárnic. Pultová střecha z prefabrikovaných PZD desek 
je pokryta izolačními asfaltovými pásy s PZn oplechováním. Okna jsou sklobetonová, 
dveře a vrata ocelové. Vnitřní příčky jsou vyzděné z tvárnic. 

Postup demoličních a stavebních prací: 

      Provede se odstranění střešní krytiny z asfaltových pásů včetně klempířských prvků, 
vyvěsí se vrata. Po vyklizení vnitřního vybavení bude objekt stržen těžkou mechanizací 
pomocí hydraulických nůžek, bouracího kladiva na podvozku CAT 330. 

Tabulka č. 20 – H403755: Sklad barev – Náklady 

 

 
Obrázek č. 20 – H403755: Sklad barev 

 

  

Rozpis přípravných a demoličních prací - HSV m.j. množství jednotka cena celkem

712300833/00 Odstranění povlakové krytiny třívrstvé střech do 10° m² 1,600 13,1 Kč 20,96 Kč

979083117/00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000m t 17,600 323,0 Kč 5 684,80 Kč

Příplatek za každ. dalš. započatý km nad 6 km-vodorovné přemístění suti t 512,600 26,5 Kč 13 583,90 Kč

Poplatek za uloženi směsného stavebního a dem. odpadu na skládku t 0,100 1 000,0 Kč 100,00 Kč

979083199/R3 Poplatek za uložení Nebezpečného odpadu - asfalty t 1,500 7 550,0 Kč 11 325,00 Kč

979096111/00 Drcení odpadu ze zdiva t 45,000 92,5 Kč 4 162,50 Kč

Demolice budov mechanizací - zdivo - podíl konstrukcí do 10% m³ 142,000 13,1 Kč 1 860,20 Kč

981332111/R1 Úprava nařezáním ocelových konstrukcí do šrotu t 1,500 750,0 Kč 1 125,00 Kč

998983123/00 Přesun hmot pro demolice těžkou mechanizací do 21 m t 0,003 915,0 Kč 2,75 Kč

Σ Celkem za objekt 37 865,11 Kč
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    5.4.19.  H403756 – Montážní hala na MM KU 300   

      Ocelová budova s částečnými vyzdívkami obvodového pláště z tvárnic a vlnitého 
plechu sloužila jako montážní hala na MM KU 300. Objekt není podsklepen a je 
kompletně zateplen. Sedlová střecha z ocelových vazníků je pokryta vlnitým PZn plechem 
a podhled je z trapézových plechů VSŽ.  Okna jsou dřevěná a vrata ocelová. Vnitřní příčky 
jsou zděné z cihel. 

Postup demoličních a stavebních prací: 

      Provede se odstranění střešní krytiny z vlnitého plechu včetně klempířských prvků, 
také se odmontuje tepelná izolace. Montážní plošinou se sundají podhledy a vyvěsí se vrata 
s okny. Po vyklizení objektu se vybourá zděný obvodový plášť a zděné příčky tak, aby 
nedošlo k poškození nosné ocelové konstrukce (použití malé mechanizace). Pomocí jeřábu 
AD 28 bude demontována konstrukce střechy a posléze nosných sloupů. 

Tabulka č. 21 – H403756: Montážní hala na MM KU 300 – Náklady 

 

 
Obrázek č. 21 – H403756: Montážní hala na MM KU 300 

 

  

Rozpis přípravných a demoličních prací - HSV m.j. množství jednotka cena celkem

979083117/00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000m t 58,000 323,0 Kč 18 734,00 Kč

Příplatek za každ. dalš. započatý km nad 6 km-vodorovné přemístění suti t 638,000 26,5 Kč 16 907,00 Kč

Poplatek za uloženi směsného stavebního a dem. odpadu na skládku t 58,000 1 000,0 Kč 58 000,00 Kč

979096111/00 Drcení odpadu ze zdiva t 246,000 13,1 Kč 3 222,60 Kč
981332111/00 Demolice ocelových konstrukcí t 37,500 1 300,0 Kč 48 750,00 Kč

981332111/R1 Úprava nařezáním ocelových konstrukcí do šrotu t 37,500 750,0 Kč 28 125,00 Kč

Demolice konstrukcí objektů postup. rozebíráním u zdiva na MVC ručně m³ 137,000 320,0 Kč 43 840,00 Kč

998983123/00 Přesun hmot pro demolice těžkou mechanizací do 21 m t 0,308 915,0 Kč 281,82 Kč

Σ Celkem za objekt 217 860,42 Kč
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    5.4.20.  H403766 – Sociální budova   

      Nepodsklepená budova sloužila jako kanceláře a šatny na MM KU 300. Nízká 
prefabrikovaná dřevostavba z likusových panelů položených na betonové desce. 
Konstrukci objektu tvoří systém z dřevěných panelů, část je vyzděná z cihel. Sedlová 
střecha je tvořena sbíjenými vazníky ze dřeva a je pokryta izolačními asfaltovými pásy 
s PZn oplechováním. Okna a dveře jsou dřevěné. Vnitřní příčky jsou z dřevěných panelů. 

Postup demoličních a stavebních prací: 

      Provede se odstranění střešní krytiny z asfaltových pásů, vyvěšení oken a dveří. 
Vyklizeno bude vnitřní vybavení. Objekt po odstrojení podhledů a demontáži střešních 
vazníků včetně bednění střechy bude rozložen na jednotlivé panely, které se rozmontují na 
volném prostranství. Ocelový přístavek a cihelné příčky budou zbourány ještě před 
zahájením demontáže střechy. 

Tabulka č. 22 – H403766: Sociální budova – Náklady 

 

 
Obrázek č. 22 – H403766: Sociální budova 

 

  

Rozpis přípravných a demoličních prací - HSV m.j. množství jednotka cena celkem

712300833/00 Odstranění povlakové krytiny třívrstvé střech do 10° m² 310,896 13,1 Kč 4 072,74 Kč

979083117/00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000m t 77,700 323,0 Kč 25 097,10 Kč

Příplatek za každ. dalš. započatý km nad 6 km-vodorovné přemístění suti t 854,700 26,5 Kč 22 649,55 Kč

Poplatek za uloženi směsného stavebního a dem. odpadu na skládku t 73,300 1 000,0 Kč 73 300,00 Kč

979083199/R3 Poplatek za uložení Nebezpečného odpadu - asfalty t 4,400 7 550,0 Kč 33 220,00 Kč

979096111/00 Drcení odpadu ze zdiva t 45,000 92,5 Kč 4 162,50 Kč

981332111/R1 Úprava nařezáním ocelových konstrukcí do šrotu t 1,500 750,0 Kč 1 125,00 Kč

Demolice konstrukcí objektů postup. rozebíráním u zdiva na MVC ručně m³ 25,000 320,0 Kč 8 000,00 Kč

Demolice budov rozebíráním dřevěných oboustranně obitých - ručně m³ 1 135,000 83,0 Kč 94 205,00 Kč

998983123/00 Přesun hmot pro demolice těžkou mechanizací do 21 m t 0,680 915,0 Kč 622,20 Kč

Σ Celkem za objekt 266 454,09 Kč
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    5.4.21.  H403768 – Montážní hala UNIMONT   

      Nepodsklepená ocelová stavba sloužila jako montážní hala Unimont. Svislé ocelové 
konstrukce jsou zasazeny do železobetonových patek a obezděny obvodovým pláštěm 
z cihel a tvárnic. Sedlová střecha je z ocelových vazníků, pokrytá vlnitým PZn plechem. 
Okna jsou sklobetonová, otočná vrata jsou ocelová.  

Postup demoličních a stavebních prací: 

      Provede se odstranění střešní krytiny z vlnitého PZn plechu včetně klempířských prvků 
a tepelné izolace. Demontují se vrata včetně nosné konstrukce. Vybourá se podezdívka 
obvodového pláště tak, aby nedošlo k poškození nosné ocelové konstrukce. Pomocí jeřábu 
AD 28 bude demontována konstrukce střechy a posléze nosných sloupů. 

Tabulka č. 23 – H403768: Montážní hala UNIMONT – Náklady 

 

 
Obrázek č. 23 – H403768: Montážní hala UNIMONT 

 
 

  

Rozpis přípravných a demoličních prací - HSV m.j. množství jednotka cena celkem

979083117/00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000m t 3,100 323,0 Kč 1 001,30 Kč

Příplatek za každ. dalš. započatý km nad 6 km-vodorovné přemístění suti t 34,100 26,5 Kč 903,65 Kč

Poplatek za uloženi směsného stavebního a dem. odpadu na skládku t 3,100 1 000,0 Kč 3 100,00 Kč

979096111/00 Drcení odpadu ze zdiva t 180,200 13,1 Kč 2 360,62 Kč
981332111/00 Demolice ocelových konstrukcí t 15,500 1 300,0 Kč 20 150,00 Kč

981332111/R1 Úprava nařezáním ocelových konstrukcí do šrotu t 15,500 750,0 Kč 11 625,00 Kč

Demolice konstrukcí objektů postup. rozebíráním u zdiva na MVC ručně m³ 283,000 320,0 Kč 90 560,00 Kč

Demolice konstrukcí objektů postup. rozebíráním ze železobetonu ručně m³ 181,230 380,0 Kč 68 867,40 Kč

998983123/00 Přesun hmot pro demolice těžkou mechanizací do 21 m t 0,203 915,0 Kč 185,75 Kč

Σ Celkem za objekt 198 753,72 Kč
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    5.4.22.  H403809 – Hala oblouková   

      Částečně demontovaná ocelová stavba bez podsklepení sloužila jako sklad na lomu Jan 
Šverma. Svislé ocelové konstrukce z trubek jsou bez podezdívky a obvodový plášť je 
z vlnitého plechu a částečně z laminátových desek. Zastřešení je provedeno ze stejných 
materiálů. 

Postup demoličních a stavebních prací: 

      Provede se odstranění střešní krytiny z vlnitého plechu včetně klempířských prvků, 
dále vyvěšení vrat a demontuje se obvodový plášť. Vybourá se zděná podezdívka tak, aby 
nedošlo k poškození nosné ocelové konstrukce. Pomocí jeřábu AD 28 bude demontována 
konstrukce střechy a posléze nosných sloupů. 

Tabulka č. 24 – H403809: Hala oblouková – Náklady 

 

 
Obrázek č. 24 – H403809: Hala oblouková 

  

Rozpis přípravných a demoličních prací - HSV m.j. množství jednotka cena celkem

979083117/00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000m t 0,400 323,0 Kč 129,20 Kč

Příplatek za každ. dalš. započatý km nad 6 km-vodorovné přemístění suti t 4,400 26,5 Kč 116,60 Kč

Poplatek za uloženi směsného stavebního a dem. odpadu na skládku t 0,400 1 000,0 Kč 400,00 Kč

981332111/00 Demolice ocelových konstrukcí t 3,600 1 300,0 Kč 4 680,00 Kč
981332111/R1 Úprava nařezáním ocelových konstrukcí do šrotu t 3,600 750,0 Kč 2 700,00 Kč

998983123/00 Přesun hmot pro demolice těžkou mechanizací do 21 m t 0,003 915,0 Kč 2,75 Kč

Σ Celkem za objekt 8 028,55 Kč



Petr Egermann: Ukončení těžby a technická likvidace lomu Jan Šverma 

2010 Stránka 36 
 

6. Ekonomické zhodnocení I. etapy likvidace lomu Jan Šverma 

      Pro stanovení ekonomického přehledu I. etapy likvidace objektů v lokalitě Jan Šverma 
jsem vycházel z platného ceníku zemních prací společnosti DTS Vrbenský a dále jsem 
použil informace poskytnuté ekonomickou ředitelkou závodu Vršanská uhelná.   
 
Vstupní hodnoty:  

      Rozpočty jednotlivých položek bouracích a stavebních prací jsou v přehledu budov 
kapitol 5.4.1. – 5.4.22. na stranách 14 – 35 (viz příloha č. 6 - Seznam objektů 
s předpokládanými náklady I. etapy) 
 
Z ceníku DTS Vrbenský pro skupinu Czech Coal: 

- Lehký pásový dozer CAT D6 ......................... 1200 Kč/hod 
- Střední pásový dozer CAT D8R ..................... 1850 Kč/hod 
- Pásové rypadlo CAT 322 ................................ 1850 Kč/hod 
- Pásové rypadlo CAT 330 ................................ 1550 Kč/hod 
- Jeřáb AD 28 .................................................... 1850 Kč/hod 
- Kolový nakladač CAT 924 F .......................... 950 Kč/hod 
- Sklápěč VOLVO FM12 6x6 ........................... 800 Kč/hod 
- Sklápěč VOLVO FM12 8x4 ........................... 876 Kč/hod 
- Montážní plošina MPT T 815 ......................... 777 Kč/hod 
- Jeřáb AD 10 .................................................... 592 Kč/hod 
- Jeřáb AD 28 .................................................... 856 Kč/hod 

Z ceníku VS METALL s.r.o., Teplárenská 282, 434 03 MOST – KOMOŘANY: 

- Kovový odpad kat. 28 ..................................... 2490  Kč/hod 
- KO do hmotnosti 3t, tloušťky 4mm ................ 4385  Kč/hod 

     

Výpočet celkových nákladů:  

- Hlavní rozpočtové náklady všech objektů celkem 

(viz příloha č. 6 - Seznam objektů s předpokládanými náklady I. etapy) 

∑ HSV       4356196 Kč 

Vedlejší rozpočtové náklady      GZS-0,95% 

4356196 · 0,95 % = 41384 Kč 
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Celkem cena bez DPH: 

4356196 Kč + 41384 Kč = 4397580 Kč 

 

DPH 20% ze základu:   

4397580 · 20 % = 879515 Kč 

 

∑ s DPH za I. etapu celkem: 

4397580 + 879515 = 5277096 Kč 

      Úhrada nákladů na likvidaci staveb ve vlastnictví PKÚ bude hrazena z fondu důlních 
škod ve vazbě na příslušné smluvní vtahy dle HZ. 

      Objekty již dále nebudou fyzicky existovat a tím tedy odpadnou náklady spojené 
s nájemným a údržbou staveb: 

Roční náklady na údržbu a nájemné všech objektů celkem = 634203 Kč 

 

Zisk ze šrotu z kovového odpadu jde na PKÚ a dle ceníku je předpoklad následující: 

730,4 tun KO kategorie 28 cena za tunu  4385 Kč  

730,4 · 4385 = 1818696 Kč  

294 tun KO tloušťky 4 mm    2490 Kč 

294 · 2490 = 1289190 Kč 

Předpokládaný celkový zisk ze šrotu:  

∑ = 1818696 Kč + 1289190 Kč = 3107886 Kč   

 

Shrnutí       

      Stanovil jsem předběžný rozpočet nákladů na likvidaci zařízení v I. etapě na lokalitě 
Jan Šverma, které jsou v celkové výši 5277096 Kč. Zisk z kovového šrotu předpokládám 
ve výši 3107886 Kč.    
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7. Závěr  

      Lom Jan Šverma se blíží k plánované hranici své životnosti v roce 2012, kdy v lokalitě 
jediné rýpadlo KU300/96 těžící uhelnou sloj, ukončí svůj provoz na lomu. V této 
předkládané bakalářské práci jsem popsal současný stav lomu a jeho plánovaný vývoj 
v následujících letech. 

      V další části jsem se zaměřil na technickou likvidaci lomu Jan Šverma, konkrétněji na 
demolici zařízení v lomu. V souvislosti s plánovaným ukončením provozu na lomu Jan 
Šverma během následujících dvou let je předpokládáno, že vyuhlení severovýchodní části 
DB Holešice poté provede lom Vršany. V důsledku toho je třeba provést odstranění 
některých provozních objektů a inženýrských sítí situovaných v otočném bodě lomu Jan 
Šverma, které nyní již pozbývají svého funkčního opodstatnění. V této práci jsem 
vypracoval popis jednotlivých etap postupné technické likvidace lomu. 

      Blíže jsem se zaměřil na návrh technické likvidace objektů první etapy a provedl její 
ekonomické zhodnocení.  Náklady na demolici celkem dvaadvaceti nemovitostí v I. etapě 
by měly být ve výši 5 277 tis. Kč. Likvidací objektů naopak odpadnou náklady spojené 
s nájemným a údržbou staveb, které jsou v roční výši 634 tis. Kč.  

 

 

  



Petr Egermann: Ukončení těžby a technická likvidace lomu Jan Šverma 

2010 Stránka 39 
 

Seznam použité literatury  

[1] Kryl V. a kol.: Povrchové dobývání ložisek, Ostrava, 1997, VŠB – Technická universita 
Ostrava  
[2] Zákon č. 44/1988 Sb., O ochraně a využití nerostného bohatství, (horní zákon) 
[3] Kolektiv autorů: Mostecko minulost a současnost, Most, 2001, Mostecká uhelná 
společnost a.s.  
[4] Grygárek, J., a kol.: Základy hornictví, Ostrava, 2003, VŠB – Technická universita 
Ostrava  
[5] Plán přípravy, otvírky a dobývání pro lomy Vršany a Šverma  
[6] Střednědobý projekt na roky 2007 – 2017 lokality Vršany - Šverma 
[7] Vyhláška Českého báňského úřadu č. 26/1989 Sb. ve znění novel  
[8] Následující internetové stránky:  
http://www.mining.cz 
http://holesice.unas.cz/ 
http://www.czechcoal.cz/ 
http://www.mining.cz 
http://www.odborysverma.cz/historie/ 
http://www.zanikleobce.cz 
  
 
 

  



Petr Egermann: Ukončení těžby a technická likvidace lomu Jan Šverma 

2010 Stránka 40 
 

Seznam obrázků  

Obrázek č. Název Strana odkazu 
   
1 Lom Vršany 3 
2 Řez mosteckou pánví 4 
3 H403355 - Sociální zařízení 14 
4 H403356 - Hala v lomu 15 
5 H403547 - Ocelový přístřešek IG 16 
6 H403554 - Přístřešek ocelový UNIMONT 17 
7 H403555 - Přístřešek ocelový UNIMONT 18 
8 H403595 - Útulek výklopu 19 
9 H403603 - Trafostanice na MM 20 
10 H403605 - Hala zateplená 21 
11 H403612 - Dílny a garáže na MM KU300 22 
12 H403613 - Mobilní buňky na MM KU300 23 
13 H403614 - Kotelna na MM 24 
14 H403619 - Cáchovna na MM 25 
15 H403693 - Ocelový přístřešek IG 26 
16 H403694 - Ocelový přístřešek IG 27 
17 H403699 - Přístřešek ocelový 28 
18 H403700 - Přístřešek ocelový 29 
19 H403740 - Hala montážní pojízdná 30 
20 H403755 - Sklad barev 31 
21 H403756 - Montážní hala na MM KU300 32 
22 H403766 - Sociální budova 33 
23 H403768 - Montážní hala UNIMONT 34 
24 H403809 - Hala oblouková 35 
   
   
   
   

 

  



Petr Egermann: Ukončení těžby a technická likvidace lomu Jan Šverma 

2010 Stránka 41 
 

Seznam tabulek a grafů  

Tabulka č. Název Strana odkazu 
   
1 Těžba v lokalitě Šverma v letech 1994 – 2009 5 
2 Těžba v lokalitě Vršany v letech 1994 – 2009 6 
3 H403355 - Sociální zařízení - Náklady 14 
4 H403356 - Hala v lomu - Náklady 15 
5 H403547 - Ocelový přístřešek IG - Náklady 16 
6 H403554 - Přístřešek ocelový UNIMONT - Náklady 17 
7 H403555 - Přístřešek ocelový UNIMONT - Náklady 18 
8 H403595 - Útulek výklopu - Náklady 19 
9 H403603 - Trafostanice na MM - Náklady 20 
10 H403605 - Hala zateplená - Náklady 21 
11 H403612 - Dílny a garáže na MM KU300 - Náklady 22 
12 H403613 - Mobilní buňky na MM KU300 - Náklady 23 
13 H403614 - Kotelna na MM - Náklady 24 
14 H403619 - Cáchovna na MM - Náklady 25 
15 H403693 - Ocelový přístřešek IG - Náklady 26 
16 H403694 - Ocelový přístřešek IG - Náklady 27 
17 H403699 - Přístřešek ocelový - Náklady 28 
18 H403700 - Přístřešek ocelový - Náklady 29 
19 H403740 - Hala montážní pojízdná - Náklady 30 
20 H403755 - Sklad barev - Náklady 31 
21 H403756 - Montážní hala na MM KU300 - Náklady 32 
22 H403766 - Sociální budova - Náklady 33 
23 H403768 - Montážní hala UNIMONT - Náklady 34 
24 H403809 - Hala oblouková - Náklady 35 
   
   
   
   

Graf č. Název Strana odkazu 
   
1 Těžba v lokalitě Šverma 1994 - 2009 6 
   
   

 

  



Petr Egermann: Ukončení těžby a technická likvidace lomu Jan Šverma 

2010 Stránka 42 
 

Seznam příloh  

Příloha č. Název  
   
1 Mapová příloha lom Jan Šverma stav roku 2010  
2 Mapová příloha lom Jan Šverma I. etapa likvidace objektů  
3 Mapová příloha lom Jan Šverma II. etapa likvidace objektů  
4 Mapová příloha lom Jan Šverma III. etapa likvidace objektů  
5 Celková situace stavby  
6 Seznam objektů s předpokládanými náklady I. etapy  
7 Předpokládaný rozpis odpadů I. etapy  
   

 


