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Summary 

 

In this thesis is elaborated the use of long-term tangible properte, cocretely dredging 

machines and agents which affect thein usany. First part describes general indikative 

allocation of dredging machines and description of cocrete  dredging machina. In the next 

part is presented potential calculation of capacities and comprasion with real kapacity of 

the dreging machina. Finally are mentioned afents which affect the use of the dredging 

machina. 

Keywords: tangible fixed assets, dredging machine, factor,output, influence 

 
 
 
Anotace 
 
V předložené práci je zpracováno využití dlouhodobého hmotného majetku, v tomto 

případě rýpadel a dále pak faktory, které toto využití ovlivňují. V první části je popsáno 

všeobecné rozdělení rýpadel a popis konkrétního rýpadla. Dále je popsán teoretický 

výpočet výkonností a srovnání se skutečným výkonem rýpadla. V závěru práce jsou 

uvedeny faktory, které využití rýpadla ovlivňující. 

Klíčová slova: dlouhodobý hmotný majetek, rýpadlo, faktor, výkon, vliv 
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1                   ÚVOD 

Analýzu využití dlouhodobého hmotného majetku jsem zvolila jako téma své 

bakalářské práce, protože se tento podstatnou měrou podílí na uskutečňování 

podnikatelských cílů. Vzhledem k vyšším pořizovacím nákladům je třeba pečlivě zvážit 

dostatečné využití dlouhodobého hmotného majetku a tedy i pozdější návratnost investic. 

Ve své bakalářské práce se budu snažit o aplikaci ekonomické teorie do praxe. 

Prvotní informace v oblasti ekonomické teorie jsem čerpala z knihy„Analýza 

hospodaření těžebního podniku“ od Jaroslava Dvořáčka.  

Vzhledem ke složitosti  výrobní činnosti a technologií těžebního podniku, kterým 

je LB Minerals s.r.o., budu se v této práci zabývat postupem analýzy využití dlouhodobého 

hmotného majetku a to konkrétně využití lopatového rýpadla Volvo EC460B LC. Půjde o 

zjištění a porovnání jeho teoretických a skutečných výkonností.   

Cílem bude komparace teoretických a technických možností rýpadel se 

skutečným využitím výkonnosti a dále zjištění vlivů na toto využití. Výsledky analýzy lze 

využít například při hledání rezerv ve využití rýpadel, zda došlo k dostatečnému 

zhodnocení tohoto dlouhodobého hmotného majetku a dále při rozhodování o dalších 

investicích do nových technologií a zařízení. 

Úvodní část práce bude obsahovat popis společnosti, charakteristiku výroby 

daného těžebního podniku pro pochopení vlivů na využití dobývacích strojů. Dále pak 

následují technické údaje samotného dobývacího stroje, ze kterých vypočítám teoretické 

výkonnosti. V hlavní části bude obsažena ekonomické teorie, údaje pro výpočet a samotné 

výpočty pro určení výkonností rýpadla Volvo EC460B LC a koeficientů využití. 

Pro provedení samotné analýzy zvolím metodu z ekonomické teorie pro výpočet 

využití výrobní kapacity, kde skutečná kapacita bude dána skutečným objemem produkce a 

teoretická technickými možnostmi těžebního stroje.  Vzhledem k důležitosti vlivu 

časového fondu, porovnám i koeficient využití právě tohoto časového fond. Všechny 

technické údaje potřebné pro výpočty výkonností teoretických i údaje o skutečných 

výkonech, hodnoty časových fondů získám ve firmě LB Minerals s.r.o., závod LB 

Kaznějov. Disponibilní časový fond bude zjištěn z kalendářního časového fondu, který 
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bude snížen o plánovanou nepracovní dobu, nepracovní dny a plánované odstávky. 

Skutečný časový fond bude určen z interních zdrojů firmy ze záznamů o provozu rýpadel a 

nakladačů, které jsou vedeny mistrem směny na lomu. Po zjištění těchto hodnot bude 

provedena jejich aplikace do vzorců z ekonomické teorie a následný výpočet hodnot 

ukazatelů využití rýpadla a využitelnosti časových fondů.                                                                                              

V závěrečné části budou uvedeny vlivy, které jsou zásadní na využití kapacity 

rýpadla, a ve kterých lze hledat rezervy pro budoucí efektivnější využití stroje.    

Využívání dlouhodobého hmotného majetku se projeví v ekonomickém přínosu 

pro podnik až jeho dostatečným fungováním a přehled o tomto využívání lze získat na 

základě řady ukazatelů. Proto bude hlavním cílem této práce postup analýzy využití 

dlouhodobého hmotného majetku. A to z následujícího hlediska zjištění teoretické i 

skutečné výkonnosti lopatového rýpadla, vzájemné porovnání těchto výkonností a dále 

zjištění vlivů na využitelnost lopatového rýpadla  

2                   CHARAKTERISTIKA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI  

Společnost Lasselsberger s.r.o., kam patří i LB MINERALS s.r.o., je členem 

nadnárodní skupiny Lasselsberger Holding International, čítající 25 firem a společností z 9 

zemí. Jde o společnost se zahraniční účastí a zahraničním kapitálem, který pochází 

z Rakouska. 

2.1                Společnost LB Minerals s.r.o. 

 

LB MINERALS s.r.o., včetně závodu v Kaznějově, vznikla přeměnou 

z rozhodnutí jediného akcionáře akciové společnosti na společnost s ručením omezeným 1. 

ledna 2009. 

Hlavní náplní činnosti společnosti LB MINERALS s.r.o. je především těžba, 

úprava a zpracování kaolinů, jílů, živců, kameniva a písků. Dále se společnost zabývá 

produkcí výrobků,  jako je filtrační křemelina, stelivo a štuková omítka. 

LB MINERALS s.r.o. v současné době spravuje 41 dobývacích prostorů v celé 

České republice. [1] 
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2.2                Charakteristika závodu LB Kaznějov 

       Závod LB v Kaznějově, patřící pod nadnárodní skupinu LB Minerals s.r.o., 

mající sídlo v Horní Bříze, nese označení jako výrobní jednotka 32 Plzeňsko (VJ 32) a je 

registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni. Nachází se 17 km severně 

od Plzně na silnici mezi Kaznějovem a obcí Mrtník.  

 

 
Obr.č.1 Poloha LB Minerals Kaznějov                                                           Zdroj: www.mapy.cz 

2.2.1          Organizační struktura závodu 

Vzhledem k velikosti nadnárodní společnosti Lasselsberger GmbH se sídlem ve 

městě Pöchlarn v Rakousku, která ovládá na území ČR několik společností, včetně 

společnosti Lasselsberger s.r.o. Plzeň, je organizační struktura poměrně složitá. Společníky 

jsou rakouští majitelé ing. Josef Lasselsberger a  Anton Lasselsberger. 

Oproti tomu je organizační struktura kaznějovského závodu velmi zřetelná a 

přehledná. Závod LB Kaznějov patřící pod LB Minerals s.r.o. má sídlo v Horní Bříze. Tato 

společnost pak přímo řídí těžbu, zpracování a prodej surovin v Kaznějově. Organizační řád 

kaznějovského závodu nejlépe znázorňuje následující schéma.  
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Schéma č. 1 Organizační struktura závodu                                         Zdroj: LB Minerals 
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2.2.2           Zaměstnanost 

 Závod LB Kaznějov je významným zaměstnavatelem pro okres Plzeň – sever, 

ovšem v roce 2003 došlo k významnému snížení počtu zaměstnanců až na minimum 176. 

To bylo způsobeno především privatizací a změnou vlastníka, dále pak rozpadem 

východních trhů. Od roku 2005 začal opět počet zaměstnanců mírně růst až na počet 255, 

který se jen s mírným kolísáním udržuje až do současného počtu 232 zaměstnanců. 

Vzhledem k zaměření výrobní činnosti, nepřetržitému provozu závodu tvoří strukturu 

zaměstnanců podle pohlaví 91% muži, žen pouhých 9%.  Charakteru těžební činnosti 

odpovídá i složení pracovníků podle vzdělanosti. Nejvyšší podíl zaměstnanosti v závodu, 

téměř 70%, zde mají pracovníci vyučení v oboru, s 20-ti % následují zaměstnanci 

s maturitou a vysokoškolsky vzdělaní řídící pracovníci s 3%. Zbylá procenta zaujímají 

pracovníci se základním vzděláním [1] 

2.2.3              Výrobní činnost 

      K hlavní činnosti patří těžba suroviny pro výrobu kaolinů a písků, živců a jílů 

pro stavebnictví. Závod LB  Kaznějov je největším producentem kaolinu v České 

republice, protože se v něm vytěží téměř 85% kaolinu veškeré domácí těžby. Kaoliny jsou 

využívány například v keramickém, papírenském, farmaceutickém a gumárenském 

průmyslu, dále je využíváno mletých kaolinů pro výrobu skleněných vláken. V celé 

společnosti LB Minerals s.r.o. se dbá na vysokou kvalitu expedované suroviny. 

U vyráběných kaolinů se laboratorně sleduje jejich chemické složení. Na tomto 

složení závisí vlastnosti kaolinů, podle kterých je kaolin expedován zákazníkům, kteří mají 

různé požadavky na tyto vlastnosti, podle potřeby použití. 

      Při výrobě kaolinu se praním odděluje tříděné kamenivo a prané písky, tím 

vzniká další sortiment, využitelný především ve stavebnictví.    Kamenivo se dělí podle 

propadu síty na frakce: 4 – 8 mm, 8 – 16 mm, 16 – 22 mm. Tyto známky jsou 

certifikované. Část další frakce 22 – 70 mm se dále prodává jako odpadní kamenivo a část 

se používá pro výrobu drceného kameniva. Toto drcené kamenivo je také certifikované a 

má  stejné frakce jako kamenivo tříděné. Plavené písky jsou rozděleny do frakcí 0 -1 mm, 

0 – 2 mm, 0 – 4 mm atd. [6] 
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Obr.č.2 Foto LB Minerals – Ukázka produkce závodu LB Kaznějov 

2.2.4             Ložisko      

     Ložisko kaolinu mezi Kaznějovem a Horní Břízou v Plzeňské pánvi patří mezi 

jedno z největších nalezišť kaolinu v Evropě. Ložisko se rozkládá na   území 24 x 18 km, 

včetně ložisek vytěžených, těžených a ložisek bilančních. Mocnost ložiska je cca 100m.  

   
 

Obr.č.3 Foto LB Minerals-závod Kaznějov letecký pohled I.       Obr.č.4 Foto LB Minerals–závod Kaznějov letecký  pohled II. 

 

Z hlediska reliéfu jsou ložiska kaolinu dobře přístupná, protože území nemá 

výraznou výškovou členitost. Doprava suroviny ke zpracování a následně pro export je 

umožněna sítěmi cest jak v prostoru lomu, tak snadnou přístupností na silniční síť. V menší 

míře je využívána i železniční síť. [1] 

2.2.5             Historie těžby kaolinu v Kaznějově 

Kaolin západně od Kaznějova byl objeven náhodně při hledání uhlí koncem 19. 

století. Rozloha a mocnost ložiska (20-26 m) byla zjištěna pokusnými vrty v letech 1899-

1901. Ložisko se nacházelo na katastrálním území Lomničky a Kaznějova. Majitelem 

území byl kníže Pavel Metternich-Winneburg. V roce 1901 kníže Pavel Metternich-

Winneburg zahájil vykupování pozemků, potřebných pro stavbu úzkokolejné dráhy do 
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stanice Kaznějov. Dráha byla dokončena v roce 1902. Samotná těžba byla zahájena v roce 

1904, kombinovala se povrchová a i hlubinná těžba. První vagon plaveného kaolinu byl 

vypraven 30. 4. 1904 Z Kaznějova do Vrchlabí. V kaznějovské kaolince pracovalo 

v prvních letech asi 120 lidí. 22. srpna 1905 byla podepsána smlouva o dlouhodobém 

pronájmu mezi knížetem Metternichem a akciovou společností „Západočeské továrny 

kaolinové a šamotové v Horní Bříze“, která byla Metternichovým konkurentem. Smlouva 

byla uzavřena na 15 let. 

1905-1920 pronájem kaolinky Kaznějov firmě „Západočeské továrny kaolinové a 

šamotové v Horní Bříze. 1920 přebírá zpět JUDr. Klement Metternich. 

1920-1930  roku1927 postavena nová plavírna „Clemens“. V době krize se pracovalo jen 

tři dny v týdnu od jara do podzimu, během zimy zůstávala většina zaměstnanců bez práce. 

1930-1944  roku 1930 zemřel JUDr. Klement Metternich a 27. září došlo k podpisu kupní 

smlouvy mezi dědici JUDr. Klementa Metternicha a Západočeskými kaolinkami. 

Kaznějovská kaolinka produkovala v polovině třicátých let 45 tisíc tun plaveného kaolinu 

ročně. Původní ložisko na jižní straně silnice z Kaznějova do Mrtníku na katastru 

Kaznějova bylo vyčerpáno a v roce 1937 uzavřeno. Nový odkliz byl otevřen severně od 

silnice na katastru Lomničky. V této době se stále těžilo povrchově i hlubinně a pracovalo 

zde kolem 300 lidí. Denně se vyrábělo 400-450 tun kaolinu. 

1944-1950   V říjnu 1945 byly Západočeské kaolinové závody znárodněny a od ledna 1946 

se změnily v národní podnik „Západočeské závody kaolinové, šamotové a magnesitové“ 

1950-1957  dne 1. ledna 1950 byly v Horní Bříze založeny dva národní podniky: 

„Západočeské keramické závody“ a „Hornobřízské kaolinové závody“, kterým patřila i 

surovinová těžba v Kaznějově. 

1957-1974  dne 1. ledna 1957 došlo ke spojení podniků „Západočeské keramické závody“ 

a „Hornobřízské kaolinové závody“. Roku 1957 pracovalo v Kaznějově 190 lidí. V roce 

1958 se těžilo již jen povrchově. 

1975-1992  v roce 1977 bylo celkem vyrobeno 251 655 tun kaolinu a písků téměř 700 000 

tun. Došlo k rozšíření výroby nátěrového kaolinu. V roce 1989 došlo k přeměně národního 

podniku na podnik státní.  

1992-2004  dne 1. května 1992 byla založena nová akciová společnost „Západočeské 

kaolinové a keramické závody“, která měla sedm výrobních závodů. V roce 1993 v první 

vlně kupónové privatizace získali rozhodující podíl akcií investiční privatizační fondy. 
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V roce 1997 došlo ke změně názvu akciové společnosti na „Keramika Horní Bříza, a.s.“ 

V roce 1999 bankovní fondy prodaly své akcie. Novým akcionářem se stala společnost 

Lasselsberger. V roce 2002 se jediným majitelem stala firma Lasselsberger. a vznikla 

akciová společnost Laseelsberger. V roce 2009 se tato akciová společnost přeměnila na LB 

Minerals s.r.o. [1] 

2.2.6             Technologie výroby 

Těžba kaolinu probíhá lopatovými rýpadly. Po vytěžení je surovina 

dopravena k rozplavení v kombinovaných rozplavovačích. Zde se odděluje 

kaolinové mléko a křemičitý písek. Křemičitý písek se třídí podle zrnitosti a dále 

je expedován odběratelům. Kaolinové mléko je tříděno do několika stupňů 

hydrocyklonů podle kvality. Nejjemnější druhy kaolinů se získávají na 

odstředivkách a jsou určeny pro potřeby výroby natíraných papírů. Zahušťování 

kaolinové suspenze se provádí převážně volnou sedimentací s podporou 

chemických činidel. Na velkokapacitních automatických kalolisech dochází 

k odvodnění až na zbytkovou vlhkost asi 28%, další odvodnění se provádí 

v horkovzdušných sušárnách na zbytkovou vlhkost asi 12%. Část výroby je 

sušena a mleta při téměř nulové vlhkosti. Pro speciální druhy kaolinu určené pro 

zvláštní výrobu je v technologii zařazeno také bělení pomocí vysoce intenzivních 

magnetů, dále delaminace, ovlivnění tekutosti, pevnosti a jiných vlastností. [1] 
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Schéma č. 2 Zjednodušené grafické znázornění technologie výroby               Zdroj: LB Minerals 

 

3                   ANALÝZA VYUŽITÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU 

V tomto oddíle přistoupím k samotné analýze využití dlouhodobého hmotného 

majetku. V úvodní části této kapitoly jsem popsala základní pojmy k danému tématu, 

včetně charakteristiky dlouhodobého hmotného majetku. V následující části pak následuje 

samotná aplikaci, vypočítání a analýza využití dlouhodobého hmotného majetku. 

V analýze jde o srovnání teoretické výkonnosti rýpadla s výkonností skutečnou a 

následným výpočtem využití kapacity rýpadla s využitím časových fondů, spolu s 

uvedením vlivů na využití kapacity dlouhodobého hmotného majetku. Jak je uvedeno 

v kapitole 3.2.2, pro analýzu jsem zvolila využití výkonností rýpadla Volvo EC460B LC.    

3.1                DHM -  všeobecná charakteristika 

Dlouhodobý hmotný majetek je podstatnou částí aktiv v rámci druhové struktury 

majetku. Aktiva představují pro podnik budoucí ekonomický prospěch, patří výhradně 

jemu a očekávání budoucího ekonomického prospěchu musí být dostatečně spolehlivé a 

prokazatelné [1] 
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       „Dlouhodobý hmotný majetek představuje značný potenciál, jehož ekonomické 

přínosy se projeví na základě jeho fungování, tedy ve využívání dlouhodobého hmotného 

majetku.“[4] 

      Za dlouhodobý hmotný majetek se vzhledem k zásadám účetnictví považují: 

• samostatné movité věci a soubory samostatných věcí se samostatným technicko-

ekonomickým určením, vstupní cenou vyšší než 40 000,- a dobou použitelnosti 

delší než 1 rok. 

• budovy, domy a byty nebo nebytové prostory 

• stavby 

• pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než 3 roky 

• dospělá zvířata a jejich skupiny 

• jiný majetek v zákonně vymezený [5] 

 

„Z ekonomického hlediska lze dlouhodobý hmotný majetek charakterizovat tím, že: 

• plní ve výrobním procesu stále tutéž funkci, avšak zachovává si svou původní 

naturální formu, tj. do výrobků nepřechází ve věcné podobě, nestává se fyzickou 

součástí výrobků 

• působí ve výrobním procesu během řady výrobních cyklů, během nichž dochází 

k postupnému opotřebení a přenosu hodnoty dlouhodobého hmotného majetku do 

hodnoty výrobků. Tento proces je nazýván odpisováním, neuplatňuje se však u 

pozemků, uměleckých děl a sbírek, kde nelze uplatnit reprodukční funkci odpisů, 

jako např. u strojů nebo budov.“ [4] 

3.2                DHM  těžebního závodu -  dobývací stroje a zařízení 

Dobývací stroje a zařízení jsou podstatnou částí dlouhodobého hmotného majetku 

těžebního podniku a jsou součástí technologických celků.  

„Vlastní mechanizace lomu sestává z celého komplexu dobývacích, nakládacích, 

dopravních, zakládacích, doplňkových a pomocných zařízení, zajišťujících dobývání a 

přemístění nadložních hornin a vlastní užitkové suroviny.“ 
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Dobývací stroje rozdělená podle způsobu činnosti: 

• Cyklicky pracující  

• Kontinuálně pracující 

Dobývací stroje rozdělené podle provedení rozpojovacího orgánu: 

• Rýpadla 

• Stroje radlicové 

• Stroje speciální 

Dělení rýpadel: 

• Lopatová rýpadla 

• Mechanická lopatová rýpadla 

• Hydraulická lopatová rýpadla 

• Kolesová rýpadla 

• Korečková rýpadla [4] 

3.2.1             Hydraulická lopatová rýpadla  

K dobývání suroviny, v dobývacích řezech   závodu Kaznějov, se používají 

hydraulická lopatová rýpadla, jelikož mají větší rozpojovací schopnosti než rýpadla 

kolesová a korečková. Tím umožňují částečně selektivní těžbu, tzn. třídění suroviny již při 

těžbě. Další jejich výhodou je větší mobilnost a manévrovatelnou a kratší pracovní cyklus. 

Hydraulická lopatová rýpadla patří k cyklicky pracujícím dobývacím strojům. Cyklus 

rýpadla se skládá z fáze rozpojování a plnění lopaty, z fáze otáčení k dopravnímu 

prostředku a fáze vykládání. Z doby cyklu a z objemu lopaty se počítá teoretická 

výkonnost rýpadla.  

Jednotlivé části rýpadla jsou členěny na spodní stavbu (podvozek), otoč a horní 

stavbu. V kaolinovém lomu se u rýpadel používá podvozek housenicový, otoč ložisková. 

Horní stavba se skládá z kabiny s ovládáním rypadla, z dieselového pohonu rýpadla a 

z pracovního orgánu. Pracovní orgán je složen z výložníku, násady a lopaty. 

V současné době se pro těžbu nerostných surovin využívá v těžebním závodu 

Kaznějov 6 rýpadel. Nejnovějším typem je rýpadlo Bucyrus RH40E , který byl pořízen 

v roce 2011. Za dvě nejstarší rýpadla RH30D III. a RH30E II. se v současné době vybírají 

rýpadla, která by tato dvě stávající nahradila. 
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Nakladače, které jsou uvedeny v tabulce č. 1, se využívají k nakládce kameniva a 

písků. Funkcí nakladačů je přihrnování suroviny do podavačů umístěných na začátku 

výrobní linky na úpravu suroviny. [3] 

Přehled těžební techniky v závodu Kaznějov 

Označení Výrobce R.výr. Sér.č.výrobce 

Nakladač CAT 966G II Caterpillar   AWY01209 
Nakladač L564 Liebherr Liebherr 2005 9962 
Nakladač VOLVO L180E I Volvo 2006 8282 
Nakladač VOLVO L180E II Volvo 2006 8721 
Nakladač VOLVO L180F III Volvo 2007 11153 
Nakladač VOLVO L180F IV Volvo   15014 
Rypadlo BUCYRUS RH40E - vrchovka Bucyrus 2011 40286 
Rypadlo EC 460B LC VOLVO - podkop Volvo 2005 11 506 
Rypadlo Liebherr R 974B - vrchovka LIEBHERR 2006 19627 
Rypadlo Liebherr R 974C - vrchovka LIEBHERR 2008 23706 
Rypadlo RH30D III. - vrchovka O&K Mining GmbH   30053 
Rypadlo RH30E II. - vrchovka O&K Mining GmbH   72671 
 
Tabulka č.1                                                                                                  Zdroj: LB Kaznějov                                                                                                        

3.2.2             Popis rýpadla EC460B LC 

Vzhledem ke složitosti technického vybavení těžby i výroby a pro praktické 

provedení výpočtů výkonů, jsem si pro analýzu dlouhodobého hmotného majetku zvolila 

rýpadlo Volvo EC460B LC, používané v těžebním závodu LB Kaznějov od roku 2005. Na 

jeho příkladu provedu analýzu jeho využití. 

Jedná se o cyklicky pracující hydraulické pásové rýpadlo s hrubým výkonem 

motoru 239 kW a provozní hmotností 45,1 – 47,9 t. Motor je vodou chlazený čtyřdobý 

turbodiesel s přímým vstřikem paliva a chlazením plnícího vzduchu.  Jeho výhodou je 

úsporný provoz s nízkou spotřebou paliva, nízkou hlučností a dlouhou životností. Rýpadlo 

je vybaveno elektrickým systémem s vysokou kapacitou. K zajištění nekorozivních spojů 

je použito vodotěsných propojek a k zabránění škod odrušená hlavní relátka a magnetické 

ventily. Hlavní odpojovač akumulátorů patří do standardní výbavy. Pro kontrolu funkcí 

stroje a předávání diagnostických informací slouží systémem Contronic.  

U podvozku, s robustním rámem ve tvaru X, je každá strana poháněna 

automatickým dvoustupňovým hydromotorem. Brzdy pojezdu jsou vícekotoučové, aktivují 

se předpětím pružiny, odbrzdění je hydraulické. Otáčecí ústrojí pracuje se dvěma axiálně 
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pístovými motory, pohánějící dvě planetové převodovky. Maximální rychlost otáčení je 

8,5 U/min.           

Hydraulická soustava se vyznačuje vysokou produktivitou, rypným výkonem, 

přesným ovládáním a úspornou spotřebou energie. Optimální výkon zajišťuje dvojitý 

příkon okruhů výložníku, násady lopaty a otoče, s regeneračním systémem přítoku okruhů 

výložníku a násady lopaty. Pružné uložení kabiny, tzv. hydrobloky, redukuje otřesy a 

vibrace. Pro výpočty využití rýpadla Volvo EC460B LC je z technických údajů pro 

výpočty nejzásadnější maximální obsah lopaty, který činí 3775 l a počet cyklů za minutu, 

který činí 21. Technické údaje jsou přehledně uvedeny v příloze č.2 .[1] 

 

 
Obr.č. 5 Foto LB Minerals – pásové rýpadlo Volvo EC460B LC 

 

 

3.3                 Základní pojmy, vzorce analýzy 

V teoretické části 3.3 popisuji a vysvětluji vzorečky analýzy, které jsou dále 

použity v kapitole 3.4 pro výpočet a určení výkonnosti rýpadla Volvo EC460BLC. 

V analýze nejprve vypočítám teoretickou výkonnost (vzorec 4.1), která je dále nutná 

k výpočtu technické výkonnosti (vzorec 4.2). Tím jsem získala teoretické údaje výkonu 

rýpadla za hodinu. Aby bylo možné srovnání skutečného výkonu, který je určený měsíčně, 

propočítala jsem následně teoretickou kapacitu rýpadla na měsíční období (vzorec 4.3). A 

to jak s využitím disponibilního časového fondu, tak i s využitím kalendářního časového 

fondu z důvodu hledání rezerv využití výkonu rýpadla. Zjištění procentuálního využití 

časových fondů pak umožní výpočet za pomoci vzorce pro výpočet ukazatele kalendářního 
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časového fondu (vzorec 4.4) a ukazatele využití disponibilního časového fondu (vzorec 

4.5). Podle výsledků ukazatelů lze určití dostatečného či nedostatečného využití časových 

fondů. Na závěr analýzy jsem vypočítala ukazatel využití výrobní kapacity (vzorec 4.6). 

Výrobní kapacita Q (podniku, zařízení atd.) = maximálně možný objem 

produkce za časové období, které lze dosáhnout při plném využití výrobního zařízení a 

ploch. Závisí na technickém výkonu a časovém fondu, z jejichž součinu lze výrobní 

kapacitu určit.  V  části 3.4 postup analýzy je vysvětlen postup výpočtů výkonností 

rýpadla.  

Časový fond T = dán počtem jednotek pracovní doby za období. [4]                      

3.4                  Postup analýzy  

U důlního podniku jde o maximální množství suroviny, kterou lze vytěžit 

v daných podmínkách za určité časové období rýpadlem. To zde představuje  dlouhodobý 

hmotný majetek, jehož využití je předmětem analýzy.  

Prvním krokem pro provedení analýzy využití dlouhodobého hmotného majetku, 

v daném případě využití rýpadla Volvo EC460B LC, je výpočet teoretické výkonnosti Qt 

rýpadla v lomu. Teoretická výkonnost je základem pro výpočet technické výkonnosti, která 

se dále srovnává s výkonností skutečnou. Teoretická výkonnost Qt je dána obecným 

vztahem:            Teoretická výkonnost 

Qt = 60 VL n (m3. h-1)                                                     (4.1) 

kde: n  -  počet cyklů (min-1) 

        VL - objem lopaty (m3) 

        60 -  koeficient pro přepočet výkonnosti za hodinu, protože počet cyklů je uveden     

       v minutách [4] 

Pro hydraulické lopatové rýpadlo Volvo EC460B LC, používající se v závodu LB 

Kaznějov, a které je předmětem analýzy, po dosazení do vzorce (4.1) tedy platí teoretická 

výkonnost Qt: 

Qt=60*3,7*21  (m3. h-1) 

kdy objem lopaty 3,7 m3 a počet cyklů 21 min-1 jsou údaje z technického listu rýpadla. 

Výsledná teoretická výkonnost Qt je 4662 m3. h-1 
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Vypočítaná teoretická výkonnost je základem pro výpočet technické výkonnosti, 

která je ovlivněna množstvím natěžených hornin v rostlém stavu při respektování 

vlastností rozpojovaných hornin včetně nakypření a plnění těžebního orgánu. Technická 

výkonnost je dána vztahem: 

Technická výkonnost      

Qtech  =  Qt  kp/ kn   (m3.h-1)                                                                                          (4.2)  

kde: kp -  koeficient plnění lopaty (0,9 až 1,2) 

        kn -  koeficient nakypření (1,3 až 1,6)                                                                         [3] 

Koeficienty reagují na konkrétní podmínky při práci strojů. Koeficient plnění lopaty 

upravuje objem materiálu v lopatě se skutečně nacházející a vychází z charakteru sypkého 

materiálu, stejně tak koeficient nakypření. [8] 

Po dosazení údajů platných a používaných pro těžbu v závodu LB Kaznějov do 

vzorce technické výkonnosti Qtech (4.2) při teoretické výkonnosti 4662m3.h-1 ,koeficientu 

plnění 0,9 a koeficientu nakypření 1,3 dojdeme k výsledku technické výkonnosti 3189 

m3.h-1. Koeficienty v závodu obecně užívané vycházejí z řazení hornin do tříd. V tomto 

případě jde o horniny se zařazením do 3 třídy se střední rozpojitelností (soudržné, měkké a 

tuhé konzistence). [1] 

 

Přehled vypočítané teoretické a technické výkonnosti rýpadla  

 
 

 
Tabulka č.2       Vlastní zdroj zpracování  

 
      Vypočítané hodnoty výkonností rýpadla, uvedených v tabulce č. 2, jsou základem 

 výpočtu teoretické kapacity Qt. Jde o kapacitu výkonu rýpadla za určité období. 

Teoretická kapacita bude následně srovnána s kapacitou skutečnou.  

      Zavádějící může být shodné označení teoretické výkonnosti a teoretické kapacity jako 

Qt, ale vzhledem k zachování pravdivosti informací získaných ze zdroje „Těžba a úprava 

silikátových surovin“, používám stejné označení i v bakalářské práci. Základní vztah pro 

výpočet teoretické kapacity je: 

 

Qt [m
3.hod-1] Qtech [ m

3.hod-1]  

 4662  3189  
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Teoretická kapacita             

Q t = Qtech*  Tt   (m
3)                                                                                                                               (4.3) 

Jednotkou je m3, protože při Qtech s jednotkou (m3.h-1) a časovým fondem Tt (h) dojde 

k vykrácení  jednotky h. 

Časové fondy jsou dány počtem hodin za období. 

Teoretická kapacita může být pak určena dvojím způsobem: 

• jako kapacita kalendářní odvozená od kalendářního fondu za období určeného jako 

součin kalendářního počtu dnů a 24 hodin za den, 

• jako kapacita disponibilní, kde kalendářní časový fond je snižován o plánovanou 

nepracovní dobu (nepracovní dny, plánované opravy, přesuny zařízení atd.) 

Pak lze zvlášť počítat teoretickou kapacitu s využitím kalendářní i disponibilní 

kapacity. Obě tyto kapacity se určují vynásobením příslušných časových fondů technickým 

výkonem. [4]   

Pro výpočet hodnot teoretické kapacity jsem použila oba časové fondy, kalendářní 

časový fond i disponibilní časový fond, které jsou vynásobené technickým výkonem Qtech   

rýpadla Volvo EC460B LC. Oba časové fondy nám umožní pozdější výpočty ukazatelů 

využití disponibilního i kalendářního časového fondu. Disponibilní časový fond je 

ovlivněn především rozvržením pracovní činnosti na směně, plánovanými odstávkami 

výroby a plánovanými servisními prohlídkami po určitých motohodinách provozu rýpadla. 

Skutečný časový fond je pak dále ovlivněn například poruchami těžebního stroje a 

množstvím výroby, která je v přímé souvislosti s těžbou.  Pro možnost srovnání využití 

teoretické kapacity rýpadla se skutečnou výrobní kapacitou rýpadla, která se eviduje ve 

vztahu k jednotlivým měsícům, jsem i výpočty provedla ve vztahu k jednotlivým měsícům.  

Příklady postupu při výpočtu teoretické kapacity podle vzorce (4.3) a při užití 

konkrétních údajů platných pro rýpadlo Volvo EC460BLC, kde technická výkonnost má 

hodnotu 3189 m3.h-1 a kalendářní časový fond je určen počtem dní, tj. v měsíci lednu 31 

dní násobenými 24 hodinami, jsou tedy následující: 
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Teoretická kapacita při užití kalendářního časového fondu pro leden je:                                                  

Q = Qtech* TK (m3)                                            

Q = 3189 * (31*24) m3 

Q = 3189 * 744 m3         

Q = 2372616 m3 

 a pro měsíc únor:    

Q = Qtech* TK (m
3) 

Q = 3189 * (28*24) m3 

Q = 3189 * 672 m3  

Q = 2143008 m3     

 

Disponibilní časový fond činní v lednu 233 hodin. Je dán odečtením 511 hodin, ve 

kterých je plánovaná odstávka rýpadla ve dnech pracovního volna a organizací pracovních 

směn, jak ukazuje dokument v   příloze č.4, od kalendářního časového fondu, který je 744 

hodin. Příklad vypočítání teoretické kapacity po dosazení do vzorce (4.3) při využití 

disponibilního časového fondu za měsíc leden je tedy:                                                     

Q = Qtech *  TD (m3)                                               

Q = 3189 *  233                                      

Q = 743037 m3        

Stejným způsobem jsem vypočítala teoretickou kapacitu i pro měsíc únor, kde 

kalendářní časový fond činí 672 hodin a hodnota plánovaných prostojů 439 hodin. 

Disponibilní časový fond pro měsíc únor je tedy 233 hodin. 

Q = Qtech * TD (m
3)                                               

Q = 3189 * 233 m3 

Q = 743037 m3 

 Ostatní výpočty teoretické kapacity s využitím disponibilního i kalendářního 

fondu jsou uvedeny v příloze č.3. Výsledky veškerých výpočtů teoretických i skutečných 

kapacit rýpadla jsou pak zpřehledněny v tabulce. 3. Celkový časový fond TK činí 8760 

hodin/rok a celkový disponibilní časový fond TD pak 2894  hodin/rok budou použity při 

výpočtu ukazatelů využití časových fondů. 

Skutečná kapacita QS je dána zjištěným objemem produkce. Hodnoty skutečné 

kapacity pro rýpadlo Volvo EC460B LC v roce 2010 jsou uvedeny v tabulce č.3. [1] 
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Teoretické a skutečná kapacita rýpadla Volvo EC460B LC 

  

Kapacita 
teoretická s 
využitím 
kalendářního 
časové fondu[m3] 

Kapacita 
teoretická 
s využitím 
disponibilního 
časového 
fondu[m3] 

Skutečná 
kapacita v roce 
2010[m3] 

leden 2372616 743037 252037 
únor 2143008 743037 289092 
březen 2372616 854652 354274 
duben 2296080 781305 369664 
květen 2372616 781305 414482 
červen 2296080 819573 450560 
červenec 2372616 746226 518696 
srpen 2372616 631422 501558 
září 2296080 857841 481624 
říjen 2372616 819573 505510 
listopad 2296080 819573 445364 
prosinec 2372616 631422 438294 
celkem        27935640 9228966 5021155 
 
Tabulka č. 3                                                  Vlastní zdroj zpracování  

 

Po výpočtu teoretické kapacity a zjištění skutečné kapacity v rámci analýzy 

využití kapacity rýpadla Volvo EC470B LC jsem přistoupila k následnému výpočtu využití 

výrobní kapacity a výpočtu ukazatelů využití disponibilní i kalendářní časové kapacity. 

Využití výrobní kapacity představuje poměr skutečné kapacity Qs ke kapacitě teoretické Qt 

a je dána vzorcem: 

Využití výrobní kapacity  

 Ŋ = QS/Qt *  100 (%)                                                                                       (4.4) [3]                               

Po dosazení hodnot skutečné kapacity 5021155 m3 a teoretické kapacity 

27935640m3 vypočítanou s využitím kalendářního časového fondu do vzorce využití 

výrobní kapacity (4.4), vychází hodnota využití výrobní kapacity rýpadla Volvo 

EC470BLC 18%. Zápis pak vypadá následovně: 

 Ŋ1  = 5021155 /27935640 * 100% 

 Ŋ1  = 18% 
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Při použití teoretické kapacity s hodnotou 5021155 m3 spolu s kapacitou teoretickou 

9228966 m3 vypočítanou s využitím disponibilního časového fondu pak vychází hodnota 

využití výrobní kapacity rýpadla Volvo EC470B LC 22%.  

Po dosazení hodnot do vzorce vypadá výpočet takto: 

 Ŋ 2= 5021155/9228966 * 
 100% 

 Ŋ 2= 54%       

Protože disponibilní časová kapacita je již snížena o plánované odstávky, dochází 

k vyššímu využití této kapacity oproti kalendářnímu časovému fondu a toto využití tedy 

činí  54% oproti 18% využití kalendářního časového fondu. 

Vzhledem k uvedenému vymezení teoretického časového fondu lze pokračovat 

v analýze a to výpočtem ukazatele disponibilního času, který je dán vzorcem: 

Ukazatel využití disponibilního času ŋD             

ŋD = TS/TD *  100 (%)                                                                                              (4.3)  

TS - skutečný časový fond (hodin/období) 

 TD - disponibilní časový fond (hodin/období)  [3] 

Skutečný časový fond činí 1356 hodin/rok získaný součtem hodin v interní 

evidenci závodu LB Kaznějov, kdy dílčí časové záznamy jsou získány ze záznamu o 

provozních hodinách, příklad je uveden v příloze č.4. Při  dosazení disponibilní časové 

kapacity 2894 hodin lze tedy vypočítat ukazatel využití disponibilního času:   

      ŋD = TS/TD * 100% 

      ŋD = 1356/2894 *  100% 

      ŋD = 47% 

Ukazatel využití kalendářního času ŋK        

 ŋK  =  TS/TK *  100 (%)                                                                                        (4.4) 

 kde TS - skutečný časový fond (hod./období) 

       TK - kalendářní časový fond (hod./období) [3] 

Při dosazení skutečné časové kapacity 1356 hodin/rok a kalendářní časové kapacity 6063 

hodin/rok pak ukazatel využití kalendářního času činí 22%.  
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Zápis výpočtu pak vypadá následovně: 

  ŋK = Ts/TK *  100% 

  ŋK = 1356/6063 *  100% 

  ŋK = 22% 

Hodnoty využití výrobní kapacity rýpadla Volvo EC470B LC  a to při použití 

kalendářní kapacity vychází na18% a při použití disponibilní kapacity na 54%. Výsledek 

vypočítaného ukazatele využití disponibilní časové kapacity je 47% a vypočítaného 

ukazatele využití kalendářního času 22%.    

 

Výsledky výpočtu využití výrobní kapacity a časového fondu 

 

        ŋ1      ŋ2      ŋD      ŋK 
% 18 54 47 22 
 

Tabulka č. 4                           Vlastní zdroj zpracování        

3.5                Vliv výroby a prodeje na těžbu 

Protože rýpadla jsou součástí výrobního celku, potom výkon těžby souvisí i 

s kapacitou výrobní linky jako celku. Proto je třeba brát ohled na množství suroviny, 

kterou lze zpracovat výrobní linkou za jednotku času. V případě technologie v LB 

Kaznějov je maximální přísun suroviny do násypek 400 tun za hodinu, tím jsou dány i 

požadavky na výkon rýpadla. V souvislosti s plánováním výroby a prodeje se provádí i 

plánování odstávek výrobní linky a to znamená i sníženou potřebu na vytěžené množství. 

To má za následek snížení těžby a tím i využití výkonu rýpadla.  Pro srovnání souvislosti 

prodeje a skutečným výkonem rýpadla použiji hodnoty platných pro rok 2010. [1]  
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Hodnoty prodeje kaolinů a výkonu rýpadla pro rok 2010   

  prodej kaolinu  [m3] výkon rýpadla [m3] 

leden 23557 252037 

únor  25766 289092 

březen 31983 354274 

duben 29939 369664 
květen 30876 414482 

červen 31332 450560 

červenec 32158 518696 

srpen 32778 501558 

září 31548 481624 

říjen 31718 505510 
listopad 32818 445364 

prosinec 32429 438294 

celkem 366902 5021155 
 

Tabulka č. 5                                        Vlastní zdroj zpracování      

 

                       
Graf č.1                                                                                              Vlastní zdroj zpracování 
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4.                  ZHODNOCENÍ 

Výsledek ukazatele využití disponibilního časového fondu 47% a ukazatele 

využití kalendářního časového fondu 22% značí, že největší rezervy pro využití výrobní 

kapacity rýpadla lze hledat právě v lepším využití časových fondů. Rezervu časových 

fondů je možno využít například v případě, pokud by výrobní kapacita rýpadla již byla 

plně využita při využití disponibilního časového fondu a bylo by potřeba dále navýšit 

množství těžené suroviny. Toho lze dosáhnout úpravou disponibilní časové kapacity, 

například snížením plánovaných odstávek.           

4.1            Zhodnocení  vlivu výroby a prodeje  

Mezi činitele určující stupeň využití výrobní kapacity rýpadla patří, mimo využití 

časové kapacity, také množství prodeje a tím pádem požadavek i na množství těžené 

suroviny pro potřeby výroby. Tyto závislosti jsou graficky znázorněny v kapitole 3.5 kde 

je vidět, že při nárůstu prodeje stoupá i využití kapacity rýpadla Volvo EC460B LC. 

Ze srovnání množství prodeje kaolinů a výkonu rýpadla Volvo EC460B LC  

grafem č.1 lze vysledovat, že při poklesu prodeje kaolinu dochází i k poklesu množství 

vytěžené suroviny, a tím pádem i ke snížení využití kapacity rýpadel. V daném případě 

rýpadla Volvo EC460B LC. Nepřímá úměrnost je dána tím, že veškeré vytěžené nadložní 

hmoty nejsou zpracovány ve výrobě, ale jsou odtěženy ve formě skrývky a dále slouží 

k rekultivaci krajiny. Menší část zpracovávané suroviny pak tvoří nevhodná surovina. 

Poměr mezi těmito složkami znázorňuje graf  č.2,  který je součástí přílohy č. 6.     

4.1                  Zhodnocení  vlivů na využití výkonnosti 

Využitelnost časového fondu je závislá na zvláštnostech jednotlivých předmětů 

činnosti výrobního podniku, na přetržitosti či nepřetržitosti výrobních procesů. V případě 

těžebního podniku i na přírodních a těžebních podmínkách. Hlavní vliv na využívání 

kapacity rýpadla Volvo EC470B LC má čas provozu v závodě LB Kaznějov. Čas rytí je 

stanoven na 6 hodin 10 minut za směnu. Pracuje se na 2 směny, 5 dní v týdnu. Toto 

stanovení času provozu zvyšuje rozdíl mezi roční teoretickou kapacitou o hodnotě 

27935640 m3 s využitím kalendářního časového fondu, který činí 8760 hodin/rok a roční 

teoretickou kapacitou 9228966 m3 s využitím disponibilního časového fondu s 2894 
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hodinami/rok.  Tento rozdíl se projevuje i ve skutečném výkonu rýpadla s ročně 

vytěženým objemem suroviny 5021155 m3 a oběma ročními teoretickými výkony rýpadla. 

Nevyužití disponibilního časového fondu vzniká v důsledku neočekávaných prostojů, 

například neočekávanými poruchami, přerušováním těžby přejezdy rýpadla a 

přerušováním rypného cyklu prostoji v důsledku nerovnoměrné cyklické automobilové 

dopravy, která se v lomu používá k přepravě vytěžené suroviny, a také nedodržováním 

rozvržení pracovní činnosti pracovníky na směně. Optimální rozvržení pracovní činnosti je 

dáno řízenou dokumentací podniku,  příloha č.3. V zájmu co nejefektivnějšího využití 

rýpadla, aby docházelo co k nejmenší četnosti poruch, je nutné plánovat dobu pravidelného 

servisu a oprav. Tyto se opakují vždy po určitých motohodinách provozu a z tohoto 

důvodu se provádí evidence motohodin příloha č.5. Doby pravidelných oprav a servisu se 

započítávají do plánovaných prostojů a tedy se projeví v disponibilním časovém fondu. 

Neplánované poruchy a následné opravy nám pak dále snižují disponibilní časový fond, 

technickou výkonnost rýpadla a tím i jeho využití.  

 
Obr.č.6 Foto LB Minerals – výměna otoče       

Vzhledem k výrobní činnosti podniku, což je v závodě LB Kaznějov úprava 

kaolinů, není jediným ekonomickým hlediskem sledování maximálního využití rýpadel. 

Protože v těžebním závodě LB Kaznějov jde o celý technologický komplex, sledují se  

další aspekty, například jako jsou náklady na opravy a nikoliv jen doba oprav, přestože tyto 

doby snižují využitelnost rýpadla, objem výroby atd. Je to dáno i tím, že v závodě LB 

Kaznějov je využíváno více rýpadel, jak je uvedeno v kapitole 3.2.1, a pro plynulost 

výroby lze snadno nahradit jedno rýpadlo druhým. [1] 
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Na rychlost práce rýpadla mají vliv i technologické vlastnosti hornin. Mezi 

technologické vlastnosti patří rozpojitelnost a rypný odpor. Tento vliv se promítá do 

koeficientu nakypření, v případě používání rýpadel v závodě LB Kaznějov se počítá 

s koeficientem 0,9 a tím pádem i do výpočtu technické výkonnosti a dalších následujících 

výpočtů. Rozpojitelnost znamená technologickou povahu horniny, která zahrnuje přírodní 

podmínky, vlastnosti rozpojované horniny, parametry rozpojovacího orgánu a režim jeho 

práce. Rypný odpor vzniká při vnikání zubů nebo ostří rozpojovacích orgánů do 

rozpojované horniny a je to souhrn dílčích odporů horniny proti rozpojení. [7] 

Po zjištění nejvýznamnějších vlivů pak lze odstranit případné nedostatky a zlepšit 

podmínky pro využití. Efektivního využití výkonu zařízení lze dosáhnout zlepšením 

organizace práce, možností maximálního využití kapacity výrobní linky a maximálním 

využitím disponibilního časového fondu. 

5.            ZÁVĚR 

Ve své bakalářské práci s názvem „Analýza využití dlouhodobého majetku, 

faktory ovlivňující jeho využití“ jsem se zaměřila na využití rýpadla Volvo EC460B LC, 

především v souvislosti s  jeho těžební kapacitou a využitím časového fondu. Pro toto 

srovnání jsem použila teoretické hodnoty získané z technického listu rýpadla a následné 

výpočty, které jsem dále pak srovnala se skutečnými objemy vytěžené suroviny. 

Omezujícím faktem je především neúplná a nepřesná evidence prostojů a důvodů, které k 

těmto prostojům vedou.    Proto jde o analýzu využití rýpadla Volvo EC460B LC  spíše 

orientační, sledující především postup analýzy než přesné hodnoty.  

Při výpočtu 54% disponibilní kapacity a při využití 47% disponibilního časového 

fondu se může toto využití zdát nízké, ale vzhledem ke specifičnosti činnosti podniku a 

širokému spektru technického zařízení, je třeba brát v úvahu využití dlouhodobého 

hmotného majetku jako celku a nikoliv jednotlivých strojů a zařízení. Proto je třeba brát 

analýzu rýpadla jako orientační, například v případě nákupu nových rýpadel. Což je 

v současné době aktuální téma, kdy je řešena výměna starých rýpadel za nová. Mimo 

ukazatelů využití výkonu a časových fondů, je třeba při výběru brát v úvahu další faktory, 

jako je pořizovací cena, četnost poruch zařízení a s tím související náklady na opravy. 
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Vzhledem k zaměření výrobní činnosti podniku a k množství suroviny, která je ve 

firmě LB Minerals s.r.o. ročně zpracována, se pro firemní účely v praxi využívají a hodnotí 

především celkové hodnoty těžby. Jedná se o množství vytěžené suroviny měsíčně celkem, 

případně ročně, všemi rýpadly, kapacitu výroby počítanou na technologický celek atd. a 

nikoliv přepočet na jednotlivá technologická zařízení, jakým je rýpadlo. V praxi jde 

především efektivní rozhodování o maximální využití technologického celku. 

      V bakalářské práci jsem se především snažila o aplikaci využití ekonomické 

teorie do praxe výrobního podniku zaměřeného na těžbu.  
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PŘÍLOHY: 

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ ÚDAJE RÝPADLA VOLVO EC460B LC 

Technické údaje: 

• Hrubý výkon motoru: 

239 kW (325 PS) 

• Provozní hmotnost: 

45,1 – 47,9 t 

• Obsah lopaty: 

Max 3 775 l 

• Množství provozních náplní  

Nádrž paliva…………………………... 685 l  

           Hydraulická soustava celkově………. 525 l 

           Nádrž hydraulického oleje…………… 270 l 

           Motorový olej…………………………..   39 l 

           Chladicí kapalina motoru……………..   65,4 l  

           Převodovka otoče nádrže……………. 2 x 6,0 l 

           Převodovka pojezdu stroje…………... 2 x 5,5 l  

• Pojezdové ústrojí  

Max. tažná síla………………………..  324,6 kN 

Max. rychlost pojezdu………………..  2,9/4,8 km/hod 

Stoupavost…………………………….  35 o  (70%) 

• Otáčecí ústrojí. 

Max. rychlost otáčení…………….  8,5 U/min 

• Kabina 

Vnitřní hladina hluku dle ISO 6396 ………  LpA 73 dB (A) 

Garantovaná hodnota vnější hladiny hluku 

 Měrné hodnoty dle ISO 6395……………  LwA 109 dB (A) [3] 
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PŘÍLOHA Č. 2 VÝPOČTY VÝROBNÍ  KAPACITY S VYUŽITÍM DISPONIBILNÍHO 

ČASOVÉHO FONDU V ROCE 2010 

Q=Qtech * TD, kde TD se rovná odečtu plánovaných prostojů od kalendářního časového 

fondu. Na jeden pracovní den připadá 12 hodin 20 minut provozu rýpadla. 

Březen – pracovní dny 23, volné dny 8 

Q= 3189*(31*24-476)=3189*(744-476)=854652 m3 

Duben – 21 pracovních dní, volné dny 9 

Q=3189*(30*24-475)=3189*(720-475)=781305 m3 

Květen – 21 pracovních dní, volné dny 10 

Q=3189*(31*24-499)=3189*(744-499)=781305 m3 

Červen – 22 pracovních dní, volné dny 8 

Q=3189*(30*24-463)=3189*(720-463)=819573 m3 

Červenec – 20 pracovních dní, volné dny 11 

Q=3189*(31*24-510)=3189*(744-510)=746226 m3 

Srpen – 17 pracovních dní, volné dny 9, plánovaná odstávka výroby 5 dní 

Q=3189*(31*24-546)=3189*(744-546)=613422 m3 

Září – 21 pracovních dní, volné dny 8 

Q=3189*(30*24-451)=3189*(720-451)=857841 m3 

Říjen – 20 pracovních dní, volné dny 10 

Q=3189*(31*24-487)=3189*(744-487)=819573 m3 

Listopad – 20 pracovních dní, volné dny 8, plánovaná údržba stroje 1 den 

Q=3189*(30*24-463)=3189*(720-463)=819573 m3 

Prosinec – 17 pracovních dní, volné dny 9, plánovaná odstávka výroby 5 dní 

Q=3189*(31*24-546)=3189*(744-546)=631422 m3 
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PŘÍLOHA Č.3 TABULKA ROZVRŽENÍ PRACOVNÍ ČINNOSTI  
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PŘÍLOHA Č. 4 ZÁZNAM O DOBĚ PROVOZU TĚŽEBNÍ TECHNIKY 

 

 

 

 

 

 



 Martina Lavičková: Analýza DHM 

 

PŘÍLOHA Č. 5 SERVISNÍ KONTROLA PO 1000 MOTOHODINÁCH 
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PŘÍLOHA Č. 6 

Graf č. 2 

Poměry složek vytěžených v roce 2010
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