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1. Úvod  
 
P"íru ka pro provoz a údržbu pevného dumpru CAT 775F ( S7BU7808-07, leden 2008 )  dále jen „ P"íru ka 
“ je nedílnou sou ástí t#chto pokyn$. Proto pro zamezení duplicity je využito odvolávek na text v P"íru ce.    

 
2. Povinnosti obsluhy p ed zahájením provozu stroje ve sm!n! 

 
P"ed zahájením provozu provede obsluha prohlídku záznam$ v Provozní knize stroje po p"edchozí 
sm#n#, potom provede vlastní prohlídku stroje. 

 
       2.1 Denní prohlídka  

      -     viz strana  .39 P"íru ky 
       2.2 Prohlídka p"ed spušt#ním motoru  

            -     viz strana   .40 P"íru ky 
- zkontrolování neporušenosti plomby hasicího p"ístroje  

       2.3 Prohlídka po spušt#ní motoru – viz str.40 P"íru ky 
       2.4 Záznam o výsledku prohlídky ( s vý tem zjišt#ných závad, provedených úkonech v rámci drobných  
                   oprav – dotažení spoj$ nebo vým#ny žárovek, a celkovým zhodnocením  stavu stroje – schopen nebo  
                  neschopen provozu ) zapsat ihned po prohlídce do Provozní knihy stroje.    
       2.5 Pokud v rámci  prohlídky stroje dojde k aktivaci n#kterého ze stup&$ výstražné signalizace postupovat  
                  dle str. 68 P"íru ky a událost pozna it do Provozní knihy stroje. 
       2.6 Pokud se aktivuje 2 nebo 3 stupe& výstražné signalizace stroj ihned vypnout a událost ohlásit  
                  sm#novému  technikovi V!S, který stanoví další postup.        
 

3. Povinnosti obsluhy p i provozu stroje ve sm!n! 
 
       3.1 Obsluha je povinna dodržovat ustanovení tohoto Pokynu, p"íslušných technologických postup$,  
                   dopravního "ádu, a souvisejících interních p"edpis$ V!S a VL!S, se kterými byla seznámena. 
       3.2 Obsluha je povinna provozovat stroj tak, aby nemohlo dojít k žádnému ohrožení osob a dalších 
                    technických za"ízení. 
       3.3 Obsluha je povinna  nastupovat na stroj a vystupovat dle ur ených zásad – viz strana 39 P"íru ky a  
                    v#novat  zvýšenou  pozornost  na prvním pružném  lánku schod$. 
       3.4 Obsluha musí v#novat "ízení stroje "ádnou pozornost a p"i obsluhování stroje dodržovat zásady pro         
                    jeho provoz – viz str.42 až 87 P"íru ky, spoušt#ní motoru – viz str.88 P"íru ky a zastavení motoru – viz 
                   str. 92 P"íru ky. 
       3.5 Obsluha je povinna  dodržovat zásady bezpe né práce, které jsou stanoveny P"íru kou–viz str.7 až  33.  
       3.6 Obsluha je povinna neprodlen# ohlásit sm#novému technikovi V!S veškeré nebezpe né provozní  
                   stavy, které zjistí ( nap".výskyt rubaniny na dopravní cest#, poškozené dopravní nebo výstražné  
                   zna ení apod.), a p"ítomnost nepovolaných osob nebo cizích vozidel v lomu. 
       3.7 Za snížené viditelnosti musí být stroj dostate n# osv#tlen. 
       3.8 Obsluha smí používat stroj pouze k ú el$m, ke kterým je stroj ur en, tj. ve V!S a.s. k doprav# rubaniny  
                  a ostatních sypkých materiál$. 
       3.9 Obsluha je povinna používat tyto osobní ochranné pracovní prost"edky: 
             - bezpe nostní pás;  
            - p"i tankování a základní prohlídce stroje p"ed sm#nou ochranné prstové rukavice; 
            - p"i "ízení vozidla obuv s pevnou  patou; 
            - používání ochrany sluchu proti hluku ( minimáln# ušní plastické chráni e po dobu "ízení stroje) je  
                   ponecháno na vlastní rozhodnutí obsluhy. 
      3.10 Pokud se aktivuje 2 nebo 3 stupe& výstražné signalizace b#hem provozu, stroj ihned vypnout a událost  
                   ohlásit sm#novému  technikovi V!S, který stanoví další postup.        
 

4. Rozsah, lh"ty a zp"sob provád!ní údržby 
 

4.1 Rozsah údržby se "ídí P"íru kou – viz str.110 až 202.  
 
4.2 Lh$ty údržby - viz  str.116 až 117 P"iru ky  
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4.3 Zp$sob provád#ní údržby 
      
      4.3.1 Údržba provád#ná obsluhou   
 
               4.3.1.1 Po každých 10 provozních hodinách nebo denn# 
 

P"edm#t Nápl& strana P"íru ky 
Výstražná houka ka p"i couvání Testování 120 
Brzdy, indikátory a p"ístroje Kontrola 123 
Brzdový systém  Testování 124 
Hladina chladící kapaliny v chladící soustav# Kontrola 134 
Hladina oleje v diferenciálu a v koncovém p"evodu Vizuální kontrola 

zátky plnícího 
otvoru 

 
xxx 

Indikátor zanesení vzduchového filtru motoru Prohlídka 146 
Hladina motorového oleje Kontrola 149 
Primární palivový filtr ( odlu ova  vody ) Vypušt#ní 163 
Voda a usazeniny v palivové nádrži Vypušt#ní 167 
Hladina oleje v nádrži systému zdvihu korby a brzd Kontrola 172 
Bezpe nostní pás Kontrola 188 
Systém náhradního "ízení Testování 189 
Hladina oleje v systému "ízení Kontrola 195 
Hladina oleje m#ni e momentu a p"evodovky Kontrola 200 

 
                4.3.1.2 Po každých 50 provozních hodinách nebo každý týden 
  

P"edm#t Nápl& strana P"íru ky 
'emeny Kontrola 121 
Systém centrálního mazání Kontrola,dopln#ní 127 
Magnetická zátka ( Kola ) Vizuální kontrola 

zátky  
xxx 

Nahušt#ní pneumatik  Kontrola 110 a 197  
 
                4.3.1.3 Mytí stroje tlakovou vodou na mycí ramp# pr$b#žn# dle pot"eby, vždy p"ed servisní  

                                        prohlídkou zna kového servisu nebo p"ed p"istavením na opravu.  
       
  4.3.2 Údržba provád#ná odborným servisem   
 
      4.3.2.1 Údržba nad rámec bod$ 4.3.1.1 a 4.3.1.3  je provád#na pouze p"es zna kový  servis. Rovn#ž  

                               veškeré opravy jsou provád#ny pouze zna kovým servisem.     
             4.3.2.2 Za za"ízení, které bylo p"edáno do opravy nebo pravidelnou údržbu odpovídá po dobu opravy  
                              nebo údržby odpov#dná osoba  zna kového servisu, která rovn#ž odpovídá za dodržování  
                              p"edepsaných postup$ – viz P"íru ka 110 až 202 . 
 

5. Zp"sob zajišt!ní stroje p i jeho provozu, p emís#ování, odstavování z provozu a proti nežádoucímu 
uvedení do chodu 

 
       5.1  Za stroj od jeho p"evzetí ve sm#n# až do ukon ení provozu ve sm#n# odpovídá obsluha. 
       5.2  B#hem provozních p"estávek musí být stroj zabržd#n. Je zakázáno odstavovat stroj ve svahu  
                   s výjimkou  poruch. V takovém p"ípad# je nutné stroj zabezpe it proti nežádoucímu pohybu 2 klíny. 
       5.3 Obsluha je p"i odstávce povinna zabezpe it stroj tak, aby nemohlo dojít k jeho nežádoucímu uvedení do  
                   pohybu, tj. zabrzd#ní stroje parkovací brzdou.  
      5.4 Pokud obsluha opustí stroj z dohledu, musí být všechny pohony vypnuty, jeho kabina a další  
                   uzamykatelné sou ásti (nádrž, schránky na ná"adí apod.) uzam eny. 
       5.5 P"i provozu nebo odstávce stroje musí obsluha dodržovat  p"íslušná ustanovení Dopravního "ádu  
                  VL!S. 
      5.6  Odtažení nepojízdného stroje k oprav# je provád#no pouze ve spolupráci se zástupci odborného   
                   servisu dle zásad P"íru ky – viz str.100 až 106.  
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6. Zp"sob dorozumívání a dávání náv!ští 
 

       6.1 Zp$sob, význam a použití náv#ští je ur en Dopravním "ádu. Krom# t#chto náv#ští je v od$vodn#ných  
                   p"ípadech možné použít i náv#ští jiná (nap". pro rozlišení sou asné nakládky pro drtírnu, vyvážky  i  
                   odhli&ova ). Náv#ští ur uje p"edák pracovišt# (obsluha naklada e), p"ed zahájením nakládky. 
 

7. Umíst!ní a zajišt!ní stroje po ukon$ení provozu 
 

       7.1 Stroj po sm#n# se odstavuje na odstavném parkovišti dle dopravního "ádu, v p"ípad# poruchy v prostoru 
                  p"ed dílnou. V dob# st"ídání sm#n a pracovních p"estávek je povoleno odstavovat stroj na nádvo"í p"ed  
                  správní budovou nebo drtírnou, tak aby nebylo zabrán#no pr$jezdu vozidel. 
       7.2 Po ukon ení sm#ny obsluha doplní záznamy do Provozního knihy  stroje ( stav motohodin a p"ípadné  
                  další závady), provede úklid kabiny a uzamkne kabinu a další uzamykatelné sou ásti (nádrž, schránky  
                  na ná"adí apod.).  Klí e a Provozní knihu stroje p"edá sm#novému technikovi. 
 

8. Zakázané úkony a $innosti 
 

        8.1 Jsou zakázány veškeré manipulace, p"i kterých by mohlo dojít k ohrožení osob, ostatních technických  
                    za"ízení nebo objekt$, nacházejících se v pracovním dosahu stroje. 
        8.2 Dále je zakázáno: 

- sjížd#t s naloženým strojem do klesání 16 o a více;  
-   zvedání korby v blízkosti elektrických a plynových vedení, nebo jiných za"ízení instalovaných ve  
      výšce menší než 9 m nad úrovní vozovky; 
- uvést stroj do pohybu, který nemá dosedlou korbu k rámu vozidla, vyjma p"ípad$ p"i vykláp#ní na  
      výsypkách; 
- je zakázáno odstavovat stroj v blízkosti paty st#ny nebo rozvalu, kde by mohlo být ohroženo  
      padajícími kameny; 
- vstupovat pod nezajišt#nou korbu stroje; 
-     provád#t odtažení stroje k oprav# bez p"ítomnosti pov#"ených osob zna kového servisu; 
- p"echázení p"es kapotu z jedné strany na druhou a pohybovat se kolem stroje  v dob# jeho 
      nakládání; 
- kou"ení p"i  erpání PHM a v desetimetrovém bezpe nostním okruhu požárn# nebezpe ných míst  
      (sklad olej$, sklad technických plyn$); 
- kou"ení p"i manipulaci s mazivy a ropnými produkty v blízkosti motorového prostoru, v blízkosti 
      akumulátor$ a všeobecn# v blízkosti jakékoliv ho"laviny a všeobecn# v blízkosti jakékoliv    
      ho"laviny a objekt$ se zvýšeným požárním nebezpe ím; 
-     kou"ení v kabin# stroje; 
-     telefonování mobilem za jízdy. 
 

9. Zp"sob a rozsah záznam" o provozu stroje 
 

       9.1 Obsluha za"ízení provádí záznamy o provozu a dopl&ování provozních náplní do Provozního knihy  
                   stroje  v rozsahu tohoto pokynu.  
       9.2 Provozní knihu stroje kontroluje  každou sm#nu sm#nový technik, 1x za týden V/TZV  a 1x m#sí n# 
                   mechanik mobilní techniky. 
        9.3 Pov#"ené osoby zna kového servisu zaznamenají veškerou svoji  innost ( kontroly, opravy a údržbu )        
                   do Provozní knihy stroje. 

   
10. Záv!re$ná ustanovení 
 

       10.1 Originál Pokynu  je uložen v Dolovém deníku V!S a.s. a  v Dolovém deníku VL!S a.s.. 
       10.2 Kopie Pokynu s P"íru kou je uložena v kabin# stroje pro pot"eby obsluhy, technického dozoru,  
                    kontrolních orgán$ a osob zna kového servisu, které zajiš%ují údržbu a opravy. 
       10.3 Dokument o prokazatelném seznámení obsluhy s Pokyny je uložen u závodního lomu V!S a VL!S. 

     10.4 Dokument o prokazatelném seznámení technického dozoru a osob zna kového servisu s Pokyny, je  
     uložen u vedoucího provozu t#žby a zpracování vápence. 

      10.5 V elektronické podob# je BP.BOZP.211 uložen ke stažení na intranetu V!S a.s. 
      10.6 Pr$vodní dokumentace dodavatele ( P"íru ka ) je nedílnou sou ástí  t#chto pokyn$ pro obsluhu a  
                   údržbu stroje.Veškeré další p"ípadné nejasnosti  p"i obsluze,údržb# nebo opravách  je nutné "ešit  
                   dle této P"íru ky. 
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         V Praze, dne 22.6.2001 
         "j.   1215/01 

 
 

OPAT ENÍ 
"eského bá#ského ú adu 

!.  38/2001 
ze dne  22. !ervna  2001, 

 
 

kterým se povoluje používat p i !innosti provád$né hornickým zp%sobem v podzemí kloubo-
vý dampr VOLVO typ A25 CTS, výrobek firmy Volvo Construkcion Equipment, 
Švédsko. 

 

"eský bá#ský ú ad podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona "NR !. 61/1988 Sb., o hornic-
ké !innosti, výbušninách a o státní bá#ské správ$, ve zn$ní pozd$jších p edpis%, a § 3 odst. 3 
vyhlášky "eského bá#ského ú adu !. 5/1998 Sb., o vybraných d%lních za ízeních, 

povoluje  

používat p i !innosti provád$né hornickým zp%sobem v podzemí, kloubový dampr VOLVO 
typ A25 CTS, výrobek firmy Volvo Construction Equipment, Švédsko. 

 
"l. I 

Popis 

Kloubový dampr VOLVO typu A 25 CTS v provedení 6 x 6 (dále jen ”vozidlo”) je 
ur!en k odvozu  rubaniny z !elby tunelu na povrch stavby, k doprav$ rubaniny na povrchu 
stavby a k odvozu materiálu p i zemních pracích apod. Vozidlo je samojízdné na t íosém ko-
lovém podvozku s pohonem šesti kol, s kloubovým rámem a výklopnou korbou. Zatá!ení vo-
zidla je zajišt$no kloubem mezi p ední a zadní !ástí rámu. Kabina vozidla je pro jízdu vzad 
vybavena seda!kou, oto!nou o 180o, dvojím  ízením a zdvojenými pedály. 

 

                                                                         "l. II  
Podmínky použití  

1. Vozidlo se smí používat na dopravních cestách v podzemí a  povrchu staveb (pracoviš-
tích), na kterých stoupavost nebude v$tší než 27° nebo 51 % a které spl#ují požadavky § 
122 a § 129 vyhlášky "BÚ !. 55/1996 Sb., ve zn$ní pozd$jších p edpis% (dále jen ”BP”). 

2. Vozidlo se nesmí používat pro p epravu náklad% po ve ejné komunikaci ani pro p epravu 
osob. 
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    3. Vozidlo se smí používat v prost edí bez nebezpe!í výbuchu a v prost edí s voln$ padajícími 
kapkami vody podle "SN 33 2000-3. 

4. Vozidlo musí být vybaveno hasícím za ízením se stabilním rozvodem a s náplní CO2. 

5.Vozidlo smí být používáno jen v souladu s tímto opat ením, Návodem k používání !. 25 1 
431 3054 ze dne 12.2.2001 zpracovaným dovozcem VOLVO Stavební stroje "R s.r.o. a 
provozní dokumentací zpracovanou organizací podle § 16 odst. 1 písm. d) BP. Provozní 
dokumentace vydaná organizací bude schválena vedoucím pracovníkem organizace podle 
odstavce 2 téhož paragrafu. 

6. Technický stav vozidla a jeho provedení musí odpovídat dokumentaci citované v bod$ 5 
tohoto opat ení, v dokumentaci a podmínkám stanoveným v prohlášení o shod$ dovozce 
VOLVO Stavební stroje "R s.r.o., Jeremiášova 870, 155 43 Praha 5 ze dne 23.3.2001, vý-
tisku !. 3 a Certifikátu Autorizované osoby AO 214, VVUÚ, a.s., Pikartská 7, 716 07 Ost-
rava - Radvanice, !. 214-039/Z/2001 ze dne 19.3.2001. 

7. Obsluha musí být p ed zahájením používání vozidla prokazateln$ seznámena 
s dokumentací uvedenou v bod$ 5. Obsluha bude také proškolena z teoretických a praktic-
kých znalostí pot ebných pro obsluhu vozidla. 

 

"l. III 
Záv!re"ná ustanovení 

1. P ípadné úpravy a zm$ny na vozidle, v jeho Návodu k používání, jakož i v Prohlášení o 
shod$, pokud by tím mohla být ovlivn$na bezpe!nost práce a provozu, mohou být prove-
deny jen po p edchozím souhlasu "eského bá#ského ú adu. Sou!asn$ si "eský bá#ský 
ú ad vyhrazuje právo posoudit, zda úprava nebo zm$na m%že ovlivnit bezpe!nost práce a 
provozu. 

2. S tímto opat ením budou seznámeni všichni zam$stnanci, kterých se to týká. 

 
"l. IV 

Ú"innost 

Toto opat ení nabývá ú!innosti dnem vydání. 
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           editel I.odboru 
            Hlubinné dobývání a podzemní práce, 
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