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Anotace 

      Cílem této práce je zlepšení organizačních věcí na úseku pomocné 

mechanizace. Slůvko hospodárnější v mé práci obsahuje právě řešení, či návrh na 

úsporu financí hlavně z hlediska opotřebování strojů a jejich vhodného vyuţívání, 

bez následků na finanční ztráty. Bezpečnější znamená vhodné pouţívání 

ochranných pomůcek, dodrţování pokynů dle návodu na obsluhu a také šetrnější 

přístup, zejména ke starším strojům pomocné mechanizace.  

 

 

Klíčová slova: pomocná mechanizace, bezpečnost, rentabilita, efektivita. 

Summary 

 

This work aims to improve matters in the section “auxiliary machinery“. The word 

“economical“in my work included solution or suggestion for saving money in term 

of wear and tear on machinery and their appropriate use without the 

consegguences of losing money. Safer means appropriate use of protective 

aquiment to comply with instruction according to the instruction and friendly 

approach,  especially for olders machines. 
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CMS  Centrální mazací systém 

ČSA  Československá armáda 

DJŠ  Důl Jan Šverma 

DTS  Důvěra, tradice, spolehlivost 

DPD  Dálková pasová doprava 

ND  Náhradní díly 

OOPP  Osobní ochranné pracovní pomůcky 
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1 Úvod 

      V mé práci se nejenom vracím k problémům jako je bezpečnost práce, nebo 

pokyny pro údrţbu, ale věřím i v nové  hodnotné poznatky v oblasti pouţívání a 

nasazování strojů pomocné mechanizace v rámci lomu ČSA. V kapitole o historii 

se snaţím vyzdvihnout jen zajímavé data a fakta. Hlavně o historii lomu ČSA se 

dá zjistit a napsat daleko víc, neţ jsem zde popsal, ale myslím pro člověka, který 

nikdy nenavštívil báňský provoz je to postačující.  

      V další části popisuji samotné vyuţití strojů v provozních podmínkách 

velkolomu ČSA, ale takové technologické celky jsou samozřejmě i na ostatních 

lomech v naší republice. Například takový stroj KU 800 je velice rozšířen, 

například na lomu Bílina. 

      Další kapitolou je rentabilita strojů popřípadě náklady, výdělky.  

      V kapitole opatření pro bezpečnost a údrţbu se zabývám povinnostmi obsluhy, 

konkrétně zanedbávání denních povinností obsluhy. Velice důleţité je věnování se 

povinností obsluhy stroje a dodrţování zakázaných úkonů a činností na stroji. Dále 

v této kapitole je zmínka o CMS, protoţe tento systém je velice účinný. 

      Dále uţ následují návrhy na efektivnější vyuţití strojů pomocné mechanizace 

na lomu ČSA včetně schémat na konkrétní nasazování hydraulických rýpadel do 

provozu. Je vidět rozdíl ve vzdálenostech dosaţených při vhodném a nevhodném 

nasazení strojů na jednotlivé úseky velkolomu. 
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2 Historie pomocné mechanizace 

                2.1 Historie lomu ČSA 

      Vyuţívání uhlí se v okolí Mostu datuje od roku 1594. V roce 1871 byla ve Vídni 

Vídeňskou směnečnou bankou zaloţena Mostecká společnost pro dobývání uhlí 

jako první hnědouhelná akciová společnost v Rakousku - Uhersku. Koncem roku 

1945 vznikl n. p. Severočeské hnědouhelné doly v Mostě. V sedmdesátých letech 

vznikl koncernový podnik a tento název vydrţel aţ do roku 1992. Po rozpadu SHD 

byla Fondem národního majetku ČR dne 1. 11. 1993 zaloţena Mostecká uhelná 

společnost, a.s. a zapsána do obchodního rejstříku. Společnost vznikla spojením 

bývalých státních podniků Doly a úpravny Komořany, Doly Leţáky a Doly Hlubina. 

Dnes těţební lokalitu Československá armáda (ČSA) včetně homogenizační 

drtírny a Úpravny uhlí Komořany spravuje Litvínovská uhelná a.s. Společnost má 

přes 1 tisíc zaměstnanců. 

    Jak všichni dobře víme, těţbě hnědého uhlí museli ustoupit některé obce. 

Původně zde byly hlubinné doly, ale po rozšíření těţby vznikl velkolom ČSA. Kdyţ 

se podíváme o více neţ sto let zpátky, vznikl tu například hlubinný důl Quido IV, 

který byl později přejmenován na Obránců míru a pohlcen lomovým dobýváním. 

V oblasti dnešního lomu ČSA bylo spousty hlubinných dolů, my si však 

vyjmenujeme pouze některé jako Fortuna, Jupiter, či Eliška u Ervěnic. Později zde 

vzniklo několik povrchových lomů, ale původcem lomu ČSA je lom Hedvika 

v Ervěnicích. Povrchové lomy vznikali z důvodu větší a větší poptávky hnědého 

uhlí. Lom Hedvika vznikl v roce 1901. V roce 1947 byla Hedvika přejmenována na 

President F.D.Rosewelt a konečně roku 1951 na dnešní ČSA. 

      Do roku 1916 se těţilo mlýnkováním na celou mocnost sloje. Uhlí se těţilo 

podle kvality přímo při těţbě, sypalo se do vozíků. Ty byly lanovkou dopravovány 

k řetězovým dopravníkům a těmi na třídičku. Lopatové rýpadlo bylo nasazeno 

poprvé právě po roce 1916 na těţbu uhlí a o něco později v roce 1918 i na těţbu 

skrývky. Pro srovnání můţeme porovnat maximální těţbu dříve a dnes. Tak 

například těsně před válkou v roce 1937 se vytěţilo 1 418 tisíc tun uhlí, coţ byl 

v té době rekord. V roce 2008 byla hrubá těţba na lokalitě ČSA 5 216 tisíc tun 

uhlí. Samozřejmě to není rekordní těţba, ale kdyţ se ohlédneme třeba do roku 

1993, bylo vytěţeno bez mála 7 000 tisíc tun uhlí. 
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          Po druhé světové válce v letech 1948-54 byla nasazována postupně stále 

výkonnější rýpadla, objevovaly se první zakladače. Nahradila se téţ 

úzkorozchodná kolejová doprava na dodnes pouţívanou s rozchodem 1 435 mm. 

 

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1, Současný stav lomu ČSA       
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             2.2 Historie pomocné mechanizace ve světě 

                2.2.1 Stroje Caterpillar 

      V dnešní době, kdy jsou otevřeny hranice v podstatě celého světa, jsou stroje 

pomocné mechanizace dostupné od jakékoli firmy. Jestliţe se zaměřím na  firmu 

DTS Vrbenský a.s., kromě strojů domácí výroby jako jsou DH 441 či  Sennebogen,  

pouţíváme i mechanizaci zahraniční výroby. Nejrozšířenější je firma Caterpillar. 

Tato firma vznikla spojením dvou továren pánů Besta a Holda z původního jména 

Caterpillar Tractor Company roce 1925. Pánové Benjamin Holt a Daniel Best však 

začali uţ dříve před spojením s různými experimenty. Byly to samozřejmě v té 

době traktory na parní pohon. Jejich velká hmotnost měla za vinu časté uvíznutí 

v měkké půdě a pracné vyprošťování a tak netrvalo dlouho a zákonitě musel přijít 

nový nápad. V roce 1904 přišel průlom, nahrazení kola pásy. Další zlom přišel 

s příchodem dieselového motoru, coţ bylo v roce 1931 v době hospodářské krize. 

A to si právě ţádal zákazník, úsporu na pohonných hmotách. Samozřejmě v době 

světové války se pásové traktory a dozery osvědčili a stali se předchůdci tanků. 

       V roce 1950 vstoupil Caterpillar do Evropy. Začalo to příchodem do Velké 

Británie, následovali Jiţní Amerika, konkrétně Brazílie, později téţ Austrálie. 

Začalo se s výrobou dalších typů strojů. V roce 1959 například kolový nakladač, 

později velké terénní nákladní vozidlo s nosností 35 tun. Šedesátá léta znamenala 

velký hospodářský rozmach, Caterpillar z tohoto samozřejmě těţil. Ale vznikala i 

velká konkurence. Jak léta plynula, následovala další zlepšení. Přechod od 

kabelového k hydraulickému ovládání, počítačové systémy, planetové převodovky 

a diferenciální řízení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jaroslav Koranda: Zvýšení hospodárnosti a bezpečnosti provozu strojů PM 

2011  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 2, Původce strojů Caterpillar na parní pohon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 3, Dnešní Caterpillar D8T 
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               2.2.2 Stroje Komatsu 

      Další významný výrobce pásových dozerů, ale i ostatní techniky je firma 

Komatsu. Počátky se datují do roku 1921. Název Komatsu vznikl vlastně podle 

Japonského města. Od roku 1975 se Komatsu rozšiřovala do celého světa. 

Brazílie, Mexiko, Čína, Indonésie, ale ani USA nezůstali mimo. O dalších deset let 

později se objevují i v Evropě. Prvními stroji byly také pásové traktory obdobně 

jako u Caterpillaru. Samozřejmě následovali buldozery, dumpery, kolové 

nakladače a téţ pásová rýpadla. Společně s firmou Caterpillar vyrábí kompletní 

sortiment stavebních zemních strojů jako jediní na světě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 4, Pásový dozer Komatsu G40 z roku 1943 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 5, Dnešní Komatsu D 155 AX 
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               2.2.3 Stroje DT 

      Myslím, ţe stojí za to zmínit se téţ nepatrně o strojích sovětské výroby. Hlavně 

z důvodu stálého vyuţití některých typů u nás. Takový DET 250 je těţko 

nahraditelný. Pouţívá se dodnes jako překladač pásových dopravníků. Z historie 

můţeme vyzdvihnout například sovětský pásový traktor DT-54 pro všeobecné 

pouţití. Za třicet let jeho výroby (1949-1979) se vyprodukovalo bez mála milion 

strojů. Dále tu byla vylepšená verze, která měla širší pásy a lehčí motor tzv. 

„Bahňák“ DT-55. Kirovets DT-75 byl sovětský pásový traktor určený pro práci 

s různými přívěsnými a závěsnými stroji. Tato verze se stále zdokonalovala jak 

vzhledově, tak například ve výkonu motoru. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Obr. č. 6, DT-75 - buldozer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 7, dnešní ruská výroba TM 10 
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                2.3 Historie pomocné mechanizace u nás 

      O historii strojů u nás se dá napsat mnoho. Proto jsem si vybral jen historii 

strojů, s kterými přicházím do kontaktu. Jedná se o stroje od firmy UNEX a.s. DH 

441 a Sennebogen SR15. Pokud se podíváme do historie firmy UNEX Uničov, 

dostaneme se do roku 1949, kdy státní podnik Uničovské strojírny vznikl. Hlavním 

úkolem v té době byl na příštích 40 let vyvíjet a vyrábět zemní a důlní stroje, 

zejména pro severočeskou uhelnou pánev. Mimo obřích kolesových rýpadel, 

kterých vyrobily či vyprojektovaly přes sto kusů, se věnovaly výrobě hydraulických 

lopatových rýpadel na pásovém podvozku. UNEX vyrobil téţ desítky skládkových 

strojů, stovky kilometrů pásových dopravníků. UNEX a.s. tento název se pouţíval 

od roku 1993 po kupónové privatizaci. V roce1998 získal nového akcionáře 

"Bancroft Eastern Europe Fund" a od roku 2003 poskytl k uţívání KNOW HOW a 

veškerá práva týkající se výroby náhradních dílů na lopatová rýpadla značky 

UNEX společnosti ND LOR Uničov a.s. A nakonec v roce 2005 došlo k prodeji 

majoritního podílů akcií od managerů. Na valné hromadě společnosti bylo 

rozhodnuto o přechodu vlastnického práva na jediného akcionáře ARCADA 

Capital a.s. 

 

    

 Obr. č. 8, Bývalé Uničovské strojírny, dnešní ARCADA Capital a.s. 
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                2.3.1 Sennebogen SR15 

      Sennebogen SR15 můţeme zařadit také mezi malá aţ střední pásová 

hydraulická lopatová rýpadla. Rýpadlo je univerzální a můţe být vyuţíváno na 

nejrůznější práce. Uvedeme si pouze některé s vyuţitím na lomu ČSA: 

 Hloubení příkopů a stavebních jam 

 Bourání betonu hydraulickým kladivem 

 Nakládání zeminy, písku či štěrku v našem případě lopatou 

 Zvedání břemen jeřábovým hákem 

 Čistění prostorů pod DPD 

      Můţeme si stručně popsat i konstrukci stroje, která se skládá z hlavních 

konstrukčních skupin. 

 Svršek s kabinou řidiče, hnacím motorem, hydraulickým systémem a 

elektrickým zařízením 

 Pracovního vybavení z výloţníku, násady a pracovních nádob (lopata) 

 Podvozek s pohonem a pojezdovým ústrojím 

      Pro mě je ale důleţitější, zaměřit se na bezpečnost a údrţbu. Před kaţdým 

uvedením do provozu musí obsluha provézt nejprve vizuální kontrolu stroje. To 

znamená zaměřit se na volné, nebo chybějící části jako šrouby, či šroubení. Nutná 

je kontrola okolí, zda někde není skvrna nebo průsak oleje, či pohonných hmot. 

Bohuţel neblahé zkušenosti jsou takové, ţe strojník zběţně prohlédne náplně 

stroje a chystá se zahájit přesun, nebo práci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 9, Hydraulické pásové rýpadlo Sennebogen SR 15 
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               2.3.2 DH 441 

      DH 441 je střední pásové hydraulické lopatové rýpadlo. Proč jsem tyto stroje 

zařadil do historie pomocné mechanizace? V podstatě patří mezi nejstarší stroje 

vyuţívané ve firmě DTS Vrbenský a.s.  

      Rýpadlo DH 441 má v podstatě stejné vyuţití na lomu ČSA. Já se ale zmíním 

o některých jiných zajímavostech, týkající se našeho stroje. 

      Spolehlivost stroje bez úprav klesá ve zhoršených klimatických podmínkách od  

-20°C do 37°C, nebo při teplotě nad 20°C s relativní vlhkostí vzduch nad 80%. 

Další podmínkou úplné spolehlivosti zařízení je nadmořská výška do 1500 m. 

Z historického hlediska je maximální sklon pojezdové roviny jen 10°. Při práci nad 

10° se doporučuje zajištění stroje kotvícími lany.  

      Kapitola práce se zavěšeným břemenem a povinnosti s tím spojené, jsou téţ 

takovou malou historií, i kdyţ návod na obsluhu se pouţívá stále stejný: 

 Nastavit otáčky motoru na 1200 min-1 

 Věnovat max. pozornost citlivému ovládání stroje pří práci nebo při jízdě 

s břemenem 

 Nepřekročit max. povolený sklon pojezdové roviny 5° při práci nebo při 

jízdě s břemenem 

 Brát zřetel na únosnost půdy atd. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 10, Hydraulické pásové rýpadlo DH 441        
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3 Využití strojů pomocné mechanizace 

                3.1 Všeobecné využití 

      V první řadě je třeba objasnit, proč a kde se vyuţívají stroje pomocné 

mechanizace. Firma DTS Vrbenský a.s. disponuje jak dostatečným počtem, tak 

dostatečnou škálou strojů. Na zemní práce je například vhodné pouţít buldozery 

od 8 aţ po 80 tunové, kolové nakladače, nebo také pásové hydraulické rýpadla do 

objemu lopaty aţ 3 m3. Firma se věnuje budováním ploch pro nové skládky 

odpadu, sanacím a rekultivování starých ekologických zátěţí. Umí, a to také patří 

mezi její priority, připravovat území pro velké stavby. 

      Můţe se pochlubit spoluprácí na mnoha projektech týkající se rekultivací. 

Dovolím si uvést příklady: 

 Rekultivace území dolu Obránců míru 

 Rekultivace západního svahu ČSA 

 Rekultivace výsypky Malé Březno 

 Rekultivace Růţodolské výsypky u Kohinooru 

 Rekultivace Střimické výsypky 

 Rekultivace lomu Most 

 Rekultivace vnitřní výsypky DJŠ 

      Téţ se můţe pochlubit podílením na výstavbách některých významných 

staveb po celé republice. Uvedl bych za všechny opět několik příkladů: 

 Zemní práce Centrál Most 

 Dálnice D8 stavba Lovosice-Řehlovice 

 Silniční okruh Vestec – Lahovice 

 Zemní práce silnice R6      Tisová – Kamenný dvůr 

 Tesco Letňany - příprava území pro obchodní centrum 

 Autodrom Most – Dopravní hřiště 

 Výstavba skládkových boxů TKO pro obec Jirkov 

      Specializace na sanace a následnou rekultivaci ekologických škod je 

postavena na oprávnění pro hornickou činnost v rozsahu§ 2 písm. a), b), c), d) a 

e) i oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu § 3 písm. a), 

e) a f) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské 

správě.  
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      V mé práci se však budu zaměřovat zejména na vyuţití strojů na lomu ČSA. 

Pomocná mechanizace je prostředkem pro provádění přípravy v provozu, který by 

měl zaručit nerušený provoz technologického procesu. Musí to být v takovém 

rozsahu a času, aniţ by byl právě daný proces narušen. 

       Mechanizaci je třeba pouţívat z hlediska působení na: 

 zkrácení nutného času 

 zvýšení objemů prací 

 zvýšení produktivity 

 zvýšení kultury a bezpečnosti práce 

 omezení ruční práce na minimum 

      Pomocná mechanizace se na povrchových dolech pouţívá hlavně pro tyto 

pomocné práce: 

 zemní úpravy 

 odkopávky, svahování 

 netechnologická doprava 

 montáţní a opravárenské práce 

 stavební údrţba 

       Dozery se hojně vyuţívají například na úpravu terénu pro vlastní kráčení 

velkorýpadla, nebo k odhrnování a přihrnování materiálu špatně dostupnému pro 

rýpadla, k prevenci případného utrţení svahů, či sesuvu půdy. Další výhodou 

buldozeru na skrývce je včasná úprava příjezdových cest pro ostatní techniku, 

například jeřábů, nebo samotných posádek rýpadel a strojů. Na zakládací straně 

je také velmi potřebné mít umístěné tyto stroje. Ať to jsou dozery, nebo pásová 

rýpadla, která se často vyuţívají třeba na odvodňovací práce. 
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              3.2 Technologické celky 

       Hlavní část nadloţí je těţena třemi technologickými celky řady TC 2 

s dálkovou pásovou dopravou šíře 1 800 mm. Jsou to dvě kolesová rýpadla KU 

800 a korečkové rýpadlo RK 5000. Skrývkové hmoty od dvou TC 2 jsou zakládány 

na vnitřní výsypce lomu ČSA. Všechny TC 2 jsou na zakládací straně vybaveny 

zakladači ZP 6600. Technologický celek TC 1 se pouţívá pro těţbu uhlí. Jsou to 

kolesová rýpadla KU 300, pásová dálková doprava šíře 1 200 mm. Doprava uhlí 

končí na úpravně, kde se zpracovává buď přímo pro odběratele, nebo k další 

úpravě. Například ke koksování, či briketování. 

      Podrobněji můţeme rozdělit technologický celek TC 2 na: 

 vlastní velkostroj KU 800              

 komplexní poháněcí stanice 

 DPD 

 pohon 

 náběhový díl 

 vratná stanice 

 kolejiště 

 násypka 

 shazovací vůz            Obr. č. 11, KU 800 

 vlastní zakladač (na skrývce)                 

 speciální zařízení 

                3.2.1 Velkostroj KU 800  

      Je kolesové rýpadlo s výsuvem pro těţbu na výškovém i hloubkovém řezu. 

Výrobcem byly Uničovské strojírny, o kterých se zmiňuji v souvislosti s historií 

pomocné mechanizace u nás. Rýpadlo má kráčivý podvozek skládající se 

z obdélníkové centrální desky a dvou hydraulicky ovládaných liţin. Kolesový 

výloţník nese bezkomorové koleso o průměru 12,6m s patnácti korečky. 

Velkostroj je napájen střídavým proudem 35 kV, přiváděným kabelem přes 

kabelový vůz, který je na rýpadle zavěšen. Stroj je určen pro technologický celek 

TC 2 v kombinaci pásovým dopravníkem šíře 1 800 mm a zakladačem ZP 

5500/ZP 6600. Zajímavá informace je datum výroby velkostrojů na ČSA. Jeden 

stroj je z roku 1977 a druhý z roku 1982.  
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               3.2.2 Dálková pásová doprava 

     Další částí technologických celků je DPD, neboli dálková pásová doprava. 

Oproti kolejové dopravě, pouţívané dříve na lokalitě Obránců míru má mnoho 

výhod: 

 kontinuální způsob těţby                                       

 větší vyuţití velkostrojů  

 schopnost překonávat větší výškové rozdíly             
               

 větší výkonnost oproti kolejové přepravě 

 zvládnutí narůstajícího mnoţství těţených 

hmot 

 velká provozní spolehlivost        Obr. č. 12, DPD 

 jednoduchá a přehledná konstrukce                       

 tichý chod 

 niţší provozní náklady 

 moţnost nepřerušované práce i za sníţené viditelnosti 

                3.2.3 Zakladač ZP 6600 

      Poslední součástí technologického celku, o kterém se chci zmínit je zakladač 

ZP 6600. Zakladače jsou jiţ také starší výroby, výrobce Prodeco a.s. před rokem 

2002 Vítkovice-Prodeco a.s. Zatím ale fungují, myslím bez velkých problémů 

dodnes. Samozřejmě stejně jako u velkostrojů-rýpadel, probíhají podle potřeby na 

těchto strojích generální opravy.  

      Zaměříme se nepatrně na zakladač ZP 

6600. Má kráčivý podvozek a přívodní 

napětí 6 kV. Provozní hmotnost stroje je 

1 800 t, teoretický výkon 6 600 m3 za 

hodinu a délka výloţníku 80 m. Zajímavá 

ještě můţe být maximální výška zakládání 

26 m a moţná ještě rozsah otáčení ±100°.      Obr. č. 13, ZP 6600 
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4 Rentabilita strojů, náklady-zisky 

      Kdyţ se ohlédneme do nedávné minulosti, podle mého názoru stroje pomocné 

mechanizace měli v daném počtu stoprocentní vyuţití. Jednoduše řečeno co mělo 

kola, nebo pásy jezdilo. Aţ po vzniku dceřiných společností jako je DTS Vrbenský 

a.s., začal být větší tlak na úspory ve všech směrech. Myslím, ţe je to pořádku a 

umělé vytváření neexistující práce je dávno minulostí. Také to je velice těţké 

vysvětlovat mému dospělému synovi pracovní postupy minulé doby. Absolutně 

nemohl pochopit, ţe někdo vytvářel nějaký produkt a ostatní se na něm obrazně 

přiţivovali. 

      Je dobře známo, ţe souhrnné rozpočty pro klíčové kategorie výrobních 

hotovostních nákladů spočívají na:      

 Výrobním materiálu 

 Reţijním materiálu (veškerý materiál mimo materiál a ND pro opravy a 

údrţbu) 

 Pojištění majetku a osob (mimo osobní náklady) 

 Ostatních daní a poplatcích 

 Spotřebě energie 

 Spotřebě pohonných hmot 

 Pronájmu a leasingu vozidel 

 Poradenství, studiích a vnějších vztahů 

 Inzerci a propagaci 

 Telekomunikaci, IT a poštovném 

 Bezpečnostní sluţbě, úklidu, prádle, stravování 

 Školení a seminářích 

 Cestovném a reprezentaci 

      To jsou pouze některé kategorie nákladů, více méně takové týkající se našich 

strojů. 

      Z mého hlediska se soustředím u strojů na náklady pro provoz, údrţbu a 

opravy. Samozřejmě tady nemohu psát o konkrétních částkách, ale o úsporných 

opatřeních všeobecně.   
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5 Opatření pro bezpečnost a údržbu 

               5.1 Bezpečnost práce 

      Provozování těţké mechanizace v podmínkách povrchových dolů sebou nese 

nebezpečí, která přináší dřívější hornická činnost v areálech LUAS, a s. a VUAS, 

a.s. Tato pracoviště jsou poddolovaná hlubinou těţbou, je zde moţnost propadnutí 

do starého důlního díla. Společnost proto přejímá bezpečnostní opatření přijatá 

jmenovanými společnostmi a aktivně spolupracuje při jejich přijímání. 

      Jestliţe se zaměříme na stroje pomocné mechanizace, kaţdý kdo je 

zaměstnán na lomu ČSA ví, podle jakých opatření se má řídit. Konkrétně na 

kaţdém stroji je k dispozici technologický postup č. 83, který se přímo věnuje 

podmínkám pro provoz pomocné mechanizace. 

      S tímto technologickým postupem musí být kaţdý zaměstnanec prokazatelně 

seznámen a to buď jednou za tři roky, nebo při kaţdé změně v TP. Tento TP, platí 

pro veškeré práce vykonávané pomocnou mechanizací, například: 

 zemní práce 

 přemísťování strojů 

 přemísťování břemen 

 čištění dálkové pásové dopravy 

 nakládání hmot na dopravní prostředky 

      Technologický postup dále obsahuje názvosloví týkající se pomocné 

mechanizace. Je na místě si některé vyjmenovat: 

 lopatové rýpadlo 

 damper 

 nakladač 

 dozer 

 grejdr 

 skrejpr 

 rýhovač 

 válec 

 vrtačka 
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o provozovatel, objednavatel 

o obsluha, pomocník 

o montáţ a manipulace s břemenem 

o návod k pouţívání (návod pro obsluhu a údrţbu) 

o typový technologický postup 

o pokyny pro obsluhu a údrţbu (pokyny) 

o přemisťování 

      Zaměřil bych se pouze na první názvosloví a tím je právě pásové rýpadlo.                                         

Pásové rýpadlo – je to samojízdný stroj na pásovém nebo kolovém podvozku 

s otočným svrškem schopným otáčet se obvykle o 360°, s namontovaným 

pracovním zařízením, které je určeno pro těţení s lopatou bez pojezdu podvozku 

v průběhu těţení, zvedání, otáčení a vysypávání zeminy a s namontovaným 

čisticím zařízením i pro čištění DPD. 

      Dále TP obsahuje obecné zásady: 

 základní ustanovení 

 technické parametry stroje 

 povinnosti obsluhy stroje 

 dorozumívací znamení (signály) 

 provoz strojů 

 zakázané úkony a činnosti se stroji 

 zásady BOZP pro ostatní zaměstnance 

 práce v ochranném pásmu 

 pouţívání hydraulického jeřábu na buldozerech 

 montáţ, manipulace a přemisťování břemen pomocí lopatových rýpadel 

 čištění DPD stroji PM 

 nakládání hmot na kolové dopravní prostředky 

 rýpadla v kolejové dopravě 

     Dále technologický postup obsahuje, jaká musí být provozní dokumentace 

vedená na stroji a povinná výbava stroje. Tento TP nenahrazuje obecně platné 

bezpečnostní předpisy a předpisy související, ale platí souběţně s nimi. 
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      Pokud se zaměříme na mnou zvolený stroj, musíme některé obecné zásady 

popsat podrobněji. Hlavně povinnosti obsluhy stroje a zakázané úkony a činnosti 

se stroji. 

               5.1.1 Povinnosti obsluhy stroje 

 Přečíst si před zahájením směny provozní knihu a provést zápis o převzetí 

stroje, během směny do provozní knihy zapisovat skutečnosti o stavu 

stroje, doplnění provozních náplní a na závěr směny stav stroje a předání. 

V provozní knize řádně vypisovat i bezpečnostní přestávky nebo i jiné 

odstávky stroje, a to tak, ţe se před zahájením zapíše čas zahájení a po 

ukončení přestávky čas ukončení. 

 Provést před zahájením, během i na konci směny kontrolu stroje dle pokynů 

a návodu pro obsluhu a údrţbu stroje od výrobce, tzn. i funkční kontrolu 

základních funkcí stroje. 

 Nahlásit 20 MTH před další PPO tento stav na dispečink PM DTS 

Vrbenský, a.s. 

 Zkontrolovat úplnost a stav vybavení stroje. 

 Provést na stroji vybaveném klimatizací funkční zkoušku této klimatizace, 

a to při kaţdé PPO na stroji, bez ohledu na momentální klimatické 

podmínky. 

 Mít u sebe veškeré doklady spojené s výkonem pracovního zařazení 

(strojnický průkaz, jeřábnický průkaz, řidičský průkaz atd.). 

 Pouţívat OOPP (přidělený pracovní oděv, obuv, chrániče sluchu, atd.). 

 Pouţívat stroj v souladu s pokyny na provoz a údrţbu, bezpečností práce, 

pracovních a technologických postupů. 

 Udrţovat pořádek a čistotu stroje. 

 Oznámit neprodleně svému nadřízenému nebo vedoucímu práce, sníţí-li se 

schopnost obsluhy obsluhovat stroj, nebo zjistí-li nepříznivý stav pracoviště; 

při těchto okolnostech musí přerušit práci. 

 Je povinna se hlásit po příjezdu na určené pracoviště u příslušného 

zaměstnance (objednavatele) pověřeného řízením práce. Tato povinnost 

platí i při odjezdu z pracoviště. 

 Při práci s překladačem DPD, trubopokladačem nebo hydraulickým jeřábem 

na dozeru je obsluha povinna před započetím práce nebo před transportem 

stroje zkontrolovat stav překládacího zařízení, tj. stav lan, umístění lan 

v lanovnicích, stav pojistek v lanovnicích, konstrukci stroje. 
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 Kaţdý řidič stroje, jemuţ je určena odběratelem konkrétní práce, při které je 

na pracovišti sám, je povinen se kaţdé 2 hodiny hlásit na příslušný 

dispečink. 

 Za stav, údrţbu a provoz stroje odpovídá řidič stroje, který byl pro obsluhu 

stroje určen. 

 Pokud byl určen pomocník nebo osoba v zácviku, vykonává práce dle 

pokynů řidiče. 

 Nastupovat a vystupovat ze stroje čelem ke stroji, dodrţovat zásadu 

tříbodovým principem, zásadně v klidu stroje. Je zakázáno seskakovat ze 

stroje! 

 U UDS, které nejsou vybaveny ochozy, je zakázáno přestupování mezi 

kabinami po rámu stroje. 

 Zkontrolovat u strojů, které jsou vybaveny bezpečnostním pásem, stav 

bezpečnostního pásu a jeho úchytů, provést seřízení a upoutat se před 

uvedením stroje do pohybu. 

 Pokud se určený zaměstnanec, který se předem dohodnutými signály 

dorozumívá s obsluhou stroje, dostane z dohledu obsluhy, musí obsluha 

okamţitě činnost zastavit. 

 Při přepravě strojů na pozemních komunikacích po vlastní ose vlastním 

pohonem nebo ve vleku smí být v kabině stroje nebo v kabině podvozku 

stroje pouze obsluha, pokud není návodem k pouţití stanoveno jinak. 

 Při přepravě strojů na pozemních komunikacích po vlastní ose musí být 

pracovní a ostatní zařízení v přepravní poloze zajištěna proti samovolnému 

pohybu podle návodu k pouţití stroje. 

 Při přepravě strojů na dopravních komunikacích musí být pracovní a ostatní 

zařízení (která zůstávají na stroji nedemontována) umístěna na loţné ploše 

dopravního prostředku a připevněna k němu nebo umístěna v přepravní 

poloze a zajištěna. 

 Vozidla pro přepravu strojů musí být při nakládce a vykládce strojů 

bezpečně zabrzděna a mechanicky zajištěna proti neţádoucímu pohybu 

(např. kola zaloţena zakládacími klíny). 

 Při najíţdění na dopravní prostředek a sjíţdění z něho se musí všechny 

osoby, kromě řidiče stroje, vzdálit tak daleko, aby nemohly být zasaţeny při 

případné nehodě (pád stroje, přetrţení lana, apod.). 

 Osoba navádějící stroj na dopravní prostředek musí být stále na jednom 

místě mimo stroj i mimo dopravní prostředek a být v zorném poli obsluhy po 

celou dobu najíţdění a sjíţdění stroje. 
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 Osoba navádějící stroj se musí dorozumívat s obsluhou stroje 

předepsanými a předem domluvenými dorozumívacími signály. 

            Povinnosti, které se často neplní: 

 Před zahájením směny často neprovádí vizuální kontrolu stroje a jeho okolí.  

 Některé drobné závady, jako například nefunkčnost topení, rozbité světlo 

se zapomínají nahlašovat, či zapisovat do provozní knihy. 

 Ze zkušeností bohuţel vím, ţe kontrola akumulátorů alespoň vizuální, se 

téţ velice často zanedbává. 

 Na závěr směny se nekontroluje dostatečně stav stroje. Zejména se 

zapomíná na stav provozních náplní. 

 20 MTH před PPO se nenahlašuje na dispečink. 

 Z pravidla se nekontroluje stav klimatizace, zvláště kdyţ momentální 

klimatické podmínky k tomu nenutí. 

 Pouţívání OOPP, hlavně na externích zakázkách. 

 Udrţování čistoty stroje, především u starších strojů kde na tom, jak je asi 

myšleno vlastně uţ nezáleţí. 

 Pouţívání bezpečnostních pásů u strojů, které jsou jimi vybaveny. 

      Samozřejmě nechci všechny strojníky házet do jednoho pytle, ale během 

mého krátkého působení ve funkci mechanika, jsem uţ stihl vidět akumulátory 

obalené bahnem, či prasklé, aniţ by si toho někdo všiml. Opatřením, které budou 

doufám realizovatelné i v praxi se budu věnovat v kapitole 6. 
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                5.1.2 Zakázané úkony a činnosti na stroji 

      Je zakázáno pouţívat stroje a jejich pracovní zařízení, pokud by jejich činností 

mohl být ohroţen jejich technický stav, bezpečnost (ţivot a zdraví) osob, objektů a 

věcí, popř. silniční provoz a jeho plynulost. Zejména je zakázáno: 

 uvádět do chodu a pouţívat stroj, jsou-li kromě obsluhy v kabině, na stroji 

nebo v jeho nebezpečném dosahu další osoby (mimo pracovníka 

zacvičovaného pro obsluhu, pokud je v kabině pomocné sedadlo); 

 uvádět do chodu a pouţívat stroj, je-li otevřeno, odmontováno nebo 

poškozeno některé ochranné zařízení; 

 ovládat stroj způsobem, který je v rozporu s podmínkami, stanovenými 

v návodu k pouţití; 

 přetěţovat stroj ve vyšší třídě rozpojitelnosti horniny neţ je dovoleno; 

 uvádět do chodu a pracovat se strojem, aniţ by se přesvědčil o bezpečném 

stavu pracoviště, a to zejména při změně směru pohybu stroje nebo jeho 

nástavby; 

 pohybovat pracovním zařízením nad obsazenou kabinou řidiče dopravního 

prostředku (není-li kabina vybavena ochranným štítem); 

 přemísťovat a přepravovat osoby na stroji nebo na jeho pracovním zařízení, 

pokud to není povoleno; 

 pracovat se strojem a s pracovním zařízením v místě, na které není z místa 

obsluhy vidět a kde by mohlo nastat ohroţení osob nebo majetku, pokud 

není bezpečnost práce zajištěna jiným způsobem, např. zprostředkované 

signalizací náleţitě poučenou osobou; 

 pracovat se strojem nebo s jeho pracovními zařízeními, či jinými 

vyčnívajícími částmi v ochranném pásmu elektrického vedení a trafostanic, 

bez signalizačního bezpečnostního zařízení nebo náhradních opatření; 

 přemísťovat elektrické vlečné kabely pod napětím, nejsou-li vhodně 

chráněny před mechanickým poškozením, bez předepsaných ochranných 

a pracovních pomůcek a jiným způsobem neţ je dovoleno; 

 přejíţdět elektrické kabely, nejsou-li vhodně chráněny proti mechanickému 

poškození; 

 pracovat se strojem za sníţené viditelnosti a v noci, není-li pracovní prostor 

stroje a celé pracoviště dostatečně osvětleno (dohlednost minimálně do 

vzdálenosti nebezpečného dosahu stroje.); 

 uvádět do chodu a ovládat stroj z jiného místa neţ z místa obsluhy, pokud 

návod k pouţití nestanoví jinak; 

 opustit stroj, tj. vzdálit se od něj natolik, ţe by nebylo moţné fyzicky 

zabránit jeho zneuţití; 

 vyřazovat z činnosti bezpečnostní, ochranné a pojistné zařízení a měnit 

jejich předepsané parametry; 
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 pouţívat stroj, z jehoţ systémů uniká olej, palivo nebo jiné hmoty (chladicí 

kapaliny, kapaliny systému brzd aj.); 

 pracovat se strojem, jehoţ lana vykazují zrezivění, vzdutí, nápadné místní 

zúţení, deformace, přetrţení jednoho pramene lana nebo přetrţení většího 

počtu drátů neţ se dovoluje v návodu k pouţití; 

 pohybovat se po stroji mimo určené přístupy a průchody; 

 spouštět motor stroje jiným způsobem neţ je uvedeno v návodu k pouţití 

(např. pouţívat k usnadnění spouštění motoru otevřeného ohně, kyslíku 

aj.); 

 umísťovat do kabiny, kromě osobních potřeb obsluhy, jakékoliv další věci 

(např. sečné a bodné nástroje a nářadí, lana, schránky na maziva, čisticí 

prostředky apod.), pokud pro tento účel není v kabině vyhrazena uzavřená 

schránka; 

 shromaţďovat a uskladňovat materiál nebo jiné předměty v místech 

přístupů a průchodů po stroji; 

 odkládat na stroj materiál nebo jiné předměty, pokud pro tento účel není 

vyhrazeno místo a určen způsob uloţení (uchycení); 

 provádět preventivní údrţbu, čištění a opravy, není-li stroj a jeho pracovní 

zařízení zabezpečeno proti samovolnému pohybu a náhodnému spuštění 

a není-li vyloučen styk osob s pohybujícími se částmi stroje; 

 u stroje na pásovém podvozku provádět opravy na pásech, pokud není stroj 

na svahu dostatečně zajištěn proti samovolnému (neţádoucímu) pohybu; 

 kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm při kontrole a čerpání pohonných 

hmot a při pouţívání lehce vznětlivých čisticích prostředků a při kontrole 

a doplňování akumulátorů; 

 pracovat mikrorýpadly a lopatovými nakladači na pracovištích, kde je 

nebezpečí pádu hornin nebo jiných předmětů na stroj; 

 další zakázané činnosti jsou uvedeny v pokynech pro obsluhu a údrţbu na 

daný stroj, vydaných výrobcem; 

 zahájit provoz stroje bez provedení kontroly stavu stroje; 

 při činnostech strojů (hrnutí materiálu, urovnávání pláně, přehrnování) 

nesmí stroj pracovním orgánem přesahovat přes hranu řezu nebo 

výsypkové etáţe. 

 vjíţdět se strojem do prostorů, u nichţ nemá řidič jistotu bezpečného 

projetí; V těchto případech se bude postupovat dle rozhodnutí ZL. 

      Zakázané úkony a činnosti, které se často nedodrţují: 

 zahájení provozu stroje bez provedení kontroly stavu stroje 

 odkládání materiálu nebo jiných předmětů na stroj, pokud pro tento účel 

není vyhrazeno místo a určen způsob uloţení (uchycení); 
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               5.2 Údržba 

      Jak je dobře známo, schopnost pracovního nasazení stroje závisí na údrţbě. 

Znalost údrţby stroje je k tomu důleţitým předpokladem. Před samotným 

vykonáváním údrţby se řídíme bezpečnostním opatřením. Tyto opatření jsou na 

kaţdém typu stroje trochu odlišná a kaţdý si je můţe vyhledat v návodu na údrţbu 

toho daného zařízení. My si upřesníme, ţe údrţbářské práce mohou vykonávat 

pouze způsobilé osoby. Preventivní údrţba a opravy hydrostatických mechanismů 

musí být provedena v souladu s ČSN 11 9009. 

     Pro nás důleţitý faktor je interval údrţby. Tyto intervaly se většinou určují podle 

počtu provozních hodin, ale vţdy by tomu tak být nemělo. Musíme si uvědomit 

například, za jakých podmínek stroj pracuje. Mohou být zhoršené klimatické 

podmínky, tím pádem sloţitější průchodnost terénem. Ke klimatickým podmínkám 

také řadíme větší prašnost a tím větší nárok na stroje atd. Stroj také můţe být 

delší dobu odstaven, jak pro poruchu, či nepotřebnost. Z toho vyplívá podrobnější 

kontrola před nasazením stroje do provozu. 

      Dalším příkladem jsou stroje, které jsou nasazovány do nepřetrţitého provozu. 

Týká se to kolových rýpadel, pouţívaných na čistění pásových dopravníků, stanic 

a vratných stanic. Tyto rýpadla v nepřetrţitém provozu dosáhnout i 500 Mth za 

měsíc a půl. Ale hlavním problémem je, ţe při této práci najede okolo 60 kilometrů 

za 24 hodin. V tomto případě je nutné uvaţovat o změně pravidelných 

preventivních prohlídek. 

      Dalším zajímavým faktorem je dostupnost stále dokonalejších druhů maziv, 

nebo olejů. Lehko se řekne, to je starý stroj, tam stačí nalít jakýsi olej. Tento 

přístup se určitou dobu dá realizovat u kaţdého stroje. Někde se to projeví i na 

úspoře peněz, ale samozřejmě jen určitý čas. Zase z druhé strany se těţko 

prosazují nové technologie. Hezky se poslouchá:„Tento mazací tuk na bázi teflonu 

Vám vydrţí aţ desetkrát déle, ale je pětkrát draţší“. Ale kdo bude čekat, aţ se 

projeví opravdu úspora, kdyţ je v důleţité uspořit okamţitě.  

      5.2.1 CMS 

      CMS tato zkratka znamená centrální mazací systém. Plně automatické 

mazání, kde napojená mazací místa odebírají určené různé mnoţství tuku. Toto 

mnoţství je dodáváno v pravidelných časových intervalech. Tento proces probíhá 



Jaroslav Koranda: Zvýšení hospodárnosti a bezpečnosti provozu strojů PM 

2011  24 

 

v době činnosti vozidla, stroje či zařízení. Mazací místo znamená místo, kterým se 

přivádí tuk přímo k mazané části zařízení a to je napojeno na CMS. 

      Automatický řídicí systém CMS s moţností nastavení časové délky činnosti 

pumpy i délky doby pauzy řídí elektronická řídící jednotka. Dále velice zajímavá 

část CMS je progresivní rozdělovač. Ten nám umoţňuje pomocí různých 

elementů, jejich volbou a sestavením dodávat rozdílné mnoţství tuku a to dle 

potřeby. Důvod je velice prostý, záleţí na velikosti čepů čí loţisek, apod. Ještě se 

zmíním o mazacím cyklu. Ten se skládá z délky času chodu a z délky doby pauzy. 

Délka času chodu znamená činnost pumpy (tuk se po celou tuto dobu tlačí do 

systému) a délkou doby pauzy rozumíme CMS bez činnosti. 

      Proč se vlastně zmiňuji o CMS. Podle mého názoru tento systém velice šetří 

náklady na opravy a opotřebení jednotlivých mazacích míst. 

      Údrţba tohoto systému je velice jednoduchá z pozice strojníka. Kaţdý den 

pouze kontroluje vizuálně celou pumpu, kterou má na stroji umístěnou na 

dostupném místě. Jestliţe není funkčnost pumpy plnohodnotná, projeví se to na 

tzv. přetlakovém ventilu, kde se objeví mazivo. Dále kontroluje plnost pumpy. 

Naplnění je opět velice jednoduché. Na kaţdém stroji je ve výbavě ruční plnící 

pumpa. Do té se vloţí kartuš s mazacím tukem a jednoduchou manipulací se 

hlavní pumpa naplní. Samozřejmě tento systém také není nejlevnější součástí 

stroje, ale právě u tohoto zařízení se nám vloţené prostředky určitě vrátí.  

      Vliv posádky stroje, ale můţe vést k poškození CMS. Konkrétní příklad se stal 

přímo na jednom hydraulickém rýpadle. Hlavní důvod poruchy byl způsoben právě 

nevhodným plněním pumpy CMS. Strojník si špatně, nebo spíše vůbec nepřečetl 

návod na obsluhu plnění CMS a pumpu doplnil nevhodným mazacím tukem. Ještě 

navíc způsobil zanesení části systému nečistotami. To si vyţádalo rozsáhlejší 

opravu a donutilo udělat další opatření. Museli se udělat revize systémů na všech 

strojích opatřených CMS, včetně zabránění neodborného vniknutí a to 

zaplombováním pump. Od té doby nevznikají ţádné velké problémy s CMS.  
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6 Návrhy na efektivnější využití strojů pomocné mechanizace na lomu ČSA 

                6.1 Nasazování strojů na jednotlivá pracoviště 

      Jak jsem se jiţ zmínil, budu se věnovat pouze části pomocné mechanizace a 

tím budou pásová rýpadla na lomu ČSA. 

      Firma disponuje několika druhy rýpadel od malých aţ po velké. Malých rýpadel 

je v nynější době na lokalitě ČSA sedm, středních pět a velká dvě. Stroje jsou 

celkem vyváţené, co se týká stáří. Malá rýpadla se tedy vyuţívají zejména na 

zvedání břemen jeřábovým hákem při práci na přestavbách, na zemní práce a 

čištění dálkové pásové dopravy. Střední rýpadla se také pouţívají na zvedání 

břemen při práci na přestavbách, samozřejmě na zemní práce a nakládání hmot 

na dopravní prostředky. Velká rýpadla jsou vhodná hlavně na zemní práce a 

nakládání hmot na dopravní prostředky. Z tohoto důvodu má firma stroje na 

externích zakázkách, kde se hlavně vyuţívají na nakládání hmot na dopravní 

prostředky. Jak se vlastně rozdělují stroje na různá pracoviště, si teď zhruba 

můţeme vysvětlit. 

                6.1.1 Plán nasazování strojů 

      Na externích zakázkách jde o dlouhodobější objednávání strojů, proto se 

budeme věnovat strojům v rámci lomu ČSA. Začínáme u objednavatele, který do 

předem domluvené doby zadá poţadavky na určitý počet strojů a kde je bude chtít 

zaměstnávat. Tato doba je stanovena na dvanáctou hodinu, ale samozřejmě lze si 

i po dohodě stroj doobjednat. Revírník, který takový poţadavek dostane, se snaţí 

objednavateli vyhovět. Můţe ovšem nastat situace, kdy jsou poţadavky většího 

rázu, neţ je moţné pokrýt. Nastává situace kompromisu, či priority práce 

zamýšlené. Nemůţe se ale stát, ţe se nesplní poţadavky podle týdenního plánu. 

Tento plán vzniká na základě kapacity strojů a rozpočtu financí objednavatele. My 

si ukáţeme část takového plánu. 
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      Tab. č. 1, Plán následujícího týdne 

      Plán následujícího týdne 

2010 
Počet Počet Týdení Po Út St Čt Pá So Ne Prům 

strojů zam. plán                 

Vel dozery 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

Stř. dozery 14 30 9 9 9 9 9 9 9 9 9,0 

Mal.dozery 35 60 29 29 29 29 29 29 20 20 26,4 

Překlad 9 6 5 5 5 5 5 5 1 1 3,9 

Rypadla 27 30 17 17 17 17 17 17 8 8 14,4 

Nakladače 17 20 10 10 10 10 10 10 4 4 8,3 

Čističe 8 18 5 5 5 5 5 5 5 5 5,0 

Gradery 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0,7 

Scrapery 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

Válec 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0 

Celkem 117 168   77 77 77 77 77 48 48   

                 6.1.2 Rozdělení strojů na jednotlivé úseky 

      V další fázi se musí stroje osadit posádkami a to také nebývá vţdy 

jednoduché. Musí se počítat s vybíráním dovolených, náhradního volna, nebo 

dokonce nemocenské.  

      Teď uţ se začínám blíţit právě k problematice své bakalářské práce. Není 

vţdy moţné nasadit strojníka tzv. na svůj přidělený stroj. Důvod je nejen čerpání 

dovolené či volna, ale i jejich nezkušenost v nasazování na určitý druh prací. 

Nakládat například celý den zeminu na dopravní prostředky, není radno 

podceňovat. Nebo taková práce s pouţíváním jeřábového háku na přestavbách, to 

uţ opravdu strojník musí mít odpracované hodiny a také cit v ruce. Bohuţel se 

setkáváme i s tím, ţe někteří strojníci jsou předem odmítáni jednotlivými úseky na 

určitou práci a v tomto směru navrhuji to, co se bohuţel nedělá a mělo by se 

k takovému kroku přistoupit. Je třeba zamezit podceňování jednotlivých strojníků. 

Způsob je naprosto jednoduchý. Je nutné, aby se sešli osoby pověřené pro 

splnění dané práce, a musí se prokázat neschopnost strojníka takovou práci 

vykonávat. Bohuţel jednoduší je vyhovět a snaţit se takovou práci zadat 

zkušenějším strojníkům. 

      Avšak nejdůleţitější pro úspory v rámci opotřebení strojů, je vhodné 

nasazování jednotlivých, v našem případě rýpadel. Cestování po lomu sem a tam, 

je pro podvozkové části rýpadel katastrofální. Například od výrobce je garantován 
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podvozek na ţivotnost rýpadla. Nejednou se však opotřebení projevuje dost brzy. 

Mám samozřejmě srovnání s rýpadly, které jsou nasazovány na lomu ČSA a na 

externích zakázkách v rámci nějaké stavby. U stroje, který byl čtyři roky ze šesti 

své ţivotnosti na externím pracovišti a nakládal většinou zeminu na nákladní 

automobily, se částečná revize podvozků prováděla po odpracovaných 12 000 

MTH. Ale stroji, který cestuje po lomu je předpovězeno podle oficiálního 

odborného měření 8 000 MTH do revize podvozku. A navíc právě u tohoto rýpadla 

bylo nutné jiţ při 6 000 MTH, přetěsnit koncové převody, včetně výměn loţisek. 

Z tohoto vyplívá, ţe opravdu je nutné uvaţovat nad tím, neţ rýpadlo nechám objet 

celý lom, zda není moţná jiná mírnější varianta. Samozřejmě u mého příkladu 

nasazování rýpadel na jednotlivé úseky je trochu nadsázky, ale tím chci zvýraznit, 

ţe se to můţe stát. 

      Uvedeme si ještě jeden příklad na strojích, které jsou nasazovány do 

nepřetrţitého provozu. Týká se to kolových rýpadel, pouţívaných na čistění 

pásových dopravníků, stanic a vratných stanic. Toto rýpadlo je právě 

v nepřetrţitém provozu dosáhnout i 500 Mth za měsíc a půl. Ale hlavním 

problémem je, ţe při této práci najede okolo 60 kilometrů za 24 hodin. V tomto 

případě je nutností změna pravidelných preventivních prohlídek. Netýká se to sice 

úspory, protoţe to navýší náklady, ale prevence. Po zkušenostech je důleţité se 

věnovat hlavně podvozkové části stroje. Při preventivních prohlídkách, které se u 

těchto strojů provádí po 500 Mth, se odebírají vzorky provozních tekutin, jak 

z motoru, převodovky, hydraulického okruhu, náprav a pro mě důleţité 

z koncových převodů. Výměna olejů se však vţdy neprovádí. Je velice důleţité 

sledovat a porovnávat vzorky s předchozích prohlídek. Právě koncové převody 

jsou nejnáchylnější z důvodu velkého mnoţství najetých kilometrů. Je proto nutné 

v tomto případě obejít tabulky pravidelných preventivních prohlídek a výměnu 

oleje provádět při kaţdé prohlídce, včetně odebrání vzorků. 
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      Tab. č. 2, Objednávka z jednotlivých úseků 

Skupina Lokalita Úsek 
Na kolik 
hodin Objednavatel Stroj 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

      Tab. č. 3, Rozpis jednotlivých strojů a posádek 

Číslo stroje Výbava Odstaven    
Poznámka  

 Odstavná 
plocha 

Jméno 
posádky 

S9 č.lopata K 90  A6 p. Frídl 

S10 pod.lopata PD 52  A1 p. Jára 

S13 č.lopata Z 82  A6 p. Zíma 

S20 pod.lopata K 73  A1 p. Vyhnal 

CA39 pod.lopata PD 21  A1 p. Otepka 

CA40 pod.lopata Z 82  A1 p. Nosál 

CA41 pod.lopata PD 51  A6 p. Jahoda 

CA42 pod.lopata Z 84  A1 p. Topor 

CA43 pod.lopata SLM  A1 p. Louda 

CA34 pod.lopata PD 58  A6 p. Ţalud 

DH26 pod.lopata PD 58  A1 p. Hroch 

KO38 pod.lopata PD 59  A6 p. Fiala 

NH47 č.lopata PD 57  A6 p. Malý 

      

KO35 pod.lopata Praha   A6 p. Bouda 

S22 pod.lopata SLM   SLM p. Adam 

       

      

RKC3 č.lopata SLM  SLM p. Janda 

RKK6 pravítko Sokolov  SLM p. Bunda 

RKK7 č.lopata SLM  SLM  p. Pešek 
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      Tab. č. 4, Rozpis jednotlivého nasazení strojů 

Typ Číslo 
stroje 

Místo nasazení Poznámka Jméno posádky 

rýpadlo 
malé  

S9 K 75 
Přejíţdí od 

K 90 
p. Frídl 

 rýpadlo 
malé  

S10 K 82 
Přejíţdí od 

PD 52 
p. Jára 

  rýpadlo 
malé  

S13 PD 27 
Přejíţdí od 

Z 82 
p. Zíma 

 rýpadlo 
malé   

S20 PVZ 1 
Přejíţdí od 

K 73 
p. Vyhnal 

 rýpadlo 
střední 

NH47 PD 56 
Přejíţdí od 

PD 57 
p. Malý 

  rýpadlo 
malé  

CA39 K 75 
Přejíţdí od 

PD 21 
p. Otepka 

  rýpadlo 
malé  

CA40 Z 82 
Přejíţdí od 

Z 82 
p. Nosál 

  rýpadlo 
malé  

CA41 K 90 
Přejíţdí od 

PD 51 
p. Jahoda 

rýpadlo 
střední 

CA42 PVZ 1 
Přejíţdí od 

Z 84 
p. Topor 

rýpadlo 
střední 

CA43 PVZ 1 
Přejíţdí od 

SLM 
p. Louda 

rýpadlo 
střední 

KO38 PD 20 
Přejíţdí od 

PD 59 
p. Fiala 

rýpadlo 
střední 

DH26 Z 95 
Přejíţdí od 

PD 58 
p. Hroch 

rýpadlo 
střední 

CA34 PD 20 
Přejíţdí od 

PD 58 
p. Ţalud 
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      Tab. č. 5, Objednávka strojů celého úseku PM 
Datum - týden: 

     
den: 

   
revírník: 

    Stroj SKRÝVKA 

  

  

  

  

SKRÝVKAKA 

            LOM 

LOMM 

       Humeco 

Velký dozer                                     

Střední dozer 
                                    
                                    

Překladač                                     
 

Malý dozer 

ddozerdozer 

                                    
                                    

DH                                         
Sennebog.n                                     

Kolový čistič                                     
UDS                                     

Nakladače 
                                    
                                    

Scraper                                     
Grader                                     
Válec                                     

  PŘESTAVBY Externí zakázky - zakázky pro DTS - ČSA                     

Hrabák Velký dozer                                     
Střední dozer                                     

Překladač 

 
                                    

Malý dozer 
                                    
                                    

  DH                                     
Sennebogen                                     
Kolový čistič                                     

UDS                                     

Nakladače 
                                    
                                    

Scraper                                     
Grader                                     
Válec                                     

  ČSA 

ČSAA 

  

Hrabák 

  

PPO Poznámky 

Poznámkyy : 

  
  Počet Skutečnost Záloha Počet Skutečnost Záloha Hodin Stroj     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Velké dozery 
 

      
 

            
Střední 

dozery  
      

 
            

Malé dozery 
 

      
 

            
P10 

 
      

 
            

Rypadla 
 

      
 

            
Nakladače 

 
      

 
            

Čističe 
 

      
 

            
UDS 

 
      

 
            

Grader 
 

      
 

            
Scraper 

 
      

 
            

Kropič/Sypač 
 

      
 

            
Válec 

 
      

 
            

                      
 

Stavy       

ČSA 

   

Hrabák 

    

Ležáky                       
 

Graf       

12/8 

      12/8      12/8 
                      

 
Suma             

                      
 

THP             
                        noční             
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7 Závěr 

      Podmínkou splnění alespoň části návrhů na organizaci nasazování 

hydraulických rýpadel na konkrétní pracoviště, je zodpovědné rozdělení strojů ze 

strany revírníků pomocné mechanizace. Bohuţel po zkušenostech je opotřebení 

podvozkových částí strojů jiţ po přibliţně 7-8 000 MTH.   

      Další moţností je reorganizace celého systému chodu pomocné mechanizace. 

Tím konkrétně myslím rozdělení pásových hydraulických rýpadel na jednotlivé 

úseky a to nastálo. Tato myšlenka je ovšem z hlediska počtu strojů zatím málo 

pravděpodobná. Největší problém je na úseku přestaveb, z hlediska velkého 

rozsahu prací po celém velkolomu ČSA. Po zkušenostech z prací na úseku 

přestaveb, je k zamyšlení je-li vůbec vhodné vyuţívat pásová rýpadla na veškerou 

činnost okolo přestaveb. Myslím, ţe velice často by bylo vhodné více vyuţít jeřáby 

s kolovým podvozkem. 

      V kapitole o bezpečnosti a údrţbě se zmiňuji o nedostatečné kontrole před i po 

ukončení provozu stroje. V tomto případě je úspora z hlediska této kontroly určitě 

prokazatelná. Například ţivotnost akumulátorů je velmi nízká. V další části 

poukazuji na CMS, včetně opatření pro zamezení poruch. 

      V schematické části se zabývám právě pohybem hydraulických rýpadel po 

velkolomu ČSA. Myslím, ţe alespoň malá naděje na menší opotřebení hlavně 

podvozkových částí strojů z tohoto návrhu vyplívá. Samozřejmě největší tíha leţí 

na lidech pohybující se okolo nasazování těchto strojů do provozu. 
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