
 
 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut hornického inženýrství a bezpečnosti 

 

 

 

TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ 

ZAJIŠTĚNÍ TRANSPORTU KOLESOVÉHO 

RÝPADLA 

 

bakalářská práce 

 

 

 

 

 

Autor:  Jaroslav Kämpf 

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. František Helebrant, CSc. 

 

OSTRAVA 2012



 

 
 



 

 
 

Jaroslav Kämpf: Technické a technologické zajištění transportu kolesového rýpadla 

2012 

 

 

 



 

 
 

Jaroslav Kämpf: Technické a technologické zajištění transportu kolesového rýpadla 

2012 

Anotace 

V předložené práci je zpracováno technické a technologické zajištění 

transportu velkostroje. V úvodu této práce je popsán stručný vývoj kolesových 

rýpadel. U nejpoužívanějších velkostrojů je napsán stručný popis a zařazení do 

technologických celků. V další části je rozebráno, co je potřeba k transportu 

kolesových rýpadel po technické a technologické stránce. Jako příklad je zde 

uveden konkrétní transport kolesového rýpadla typu KU 300 z lomu Libouš-západ 

na lom Libouš II-sever provedený v SD a.s. K tomuto příkladu je popsán i finanční 

rozbor transportu. V závěru je zhodnocen celý transport a doporučení o elektro  

a strojních úpravách. 

Klíčová slova:  transport, velkostroj, kolesové rýpadlo, technologický celek 

 

 

 

Annotation 

The presented thesis deals with the technical and technological securing 

of a large-scale excavator transportation procedure. The beginning of the thesis 

includes a brief information on the development of large-scale rotary excavators. A 

brief description and division of its equipment into equipment complexes is added 

to the most frequently used models of rotary excavators. Next part of the thesis 

includes description of what is necessary, from technical and technological point of 

view, to transport a large-scale rotary excavator. A particular transport of rotary 

excavator KU 300 from the mine Libouš-západ (Libouš West) to the mine Libouš 

II-sever (Libouš II- North) carried out in the SD a.s. mining company is used as an 

example. A financial analysis of the transport is added to this example. The 

conclusion includes evaluation of the whole transport procedure and 

recommendation as far as electrical and mechanical modifications are concerned. 

Key words:  transport, large-scale excavator, rotary excavator, equipment 

complex 

 



 

 
 

Jaroslav Kämpf: Technické a technologické zajištění transportu kolesového rýpadla 

2012 

Obsah 

Seznam použitých zkratek 

Úvod ................................................................................................................................................... 1 

1 Analýza problematiky provozního nasazení daného kolesového rýpadla .............................. 2 

1.1 Kolesová rýpadla ................................................................................................................ 3 

1.2 Místo nasazení kolesového rýpadla KU 300/22 ................................................................. 7 

2 Ideový a technický návrh řešení přemístění a následného provozního nasazení ................... 8 

2.1 Technické podmínky transportu ........................................................................................ 8 

2.2 Návrh transportní trasy ...................................................................................................... 9 

2.2 Technické parametry transportovaných strojů ................................................................ 11 

3 Technologický předpis zabezpečení a provedení transportu ................................................ 13 

3.1 Technologický postup ...................................................................................................... 13 

3.3 Bezpečnostní opatření ..................................................................................................... 14 

3.4 Riziková místa a překážky v transportu ............................................................................ 15 

3.5 Klimatické vlivy ................................................................................................................. 16 

3.6 Legislativa spojená s transportem ................................................................................... 17 

3.7 Transportní trasa .............................................................................................................. 19 

4 Vyhodnocení přínosů navrženého řešení ............................................................................... 23 

4.1 Ekonomické zhodnocení transportu kolesového rýpadla na lom Libouš II-sever ............ 23 

5  Závěr ........................................................................................................................................ 29 

Seznam použité literatury ................................................................................................................ 30 

Seznam obrázků ............................................................................................................................... 31 

Seznam tabulek ................................................................................................................................ 31 

Seznam grafů .................................................................................................................................... 31 

Seznam příloh ................................................................................................................................... 32 

 

 

 

 

 



 

 
 

Jaroslav Kämpf: Technické a technologické zajištění transportu kolesového rýpadla 

2012 

Seznam použitých zkratek 

% procento 

° stupeň 

cm2 centimetr čtvereční 

ČBÚ Český báňský úřad 

DPD dálková pasová doprava 

h hodina 

K 800 typ kolesového rýpadla 

Kč koruna česká 

kg kilogram 

kN kilonewton 

kPa kilopascal 

ks kus 

KU 300S typ kolesového rýpadla 

kV kilovolt 

l litr 

m metr 

m3 metr krychlový 

mil. milión 

min.  minuta 

MJ megajoul 

mm milimetr 

MPa megapascal 

NPD 27 70 16 Norma povrchových dolů 

OOPP osobní ochranné pomůcky 

PD pasový dopravník 



 

 
 

Jaroslav Kämpf: Technické a technologické zajištění transportu kolesového rýpadla 

2012 

PVZ pasový vůz zakládací 

t tuna 

SD, a.s. Severočeské doly, akciová společnost 

TC technologický celek 

THP technicko-hospodářský pracovník 

TP technologický postup 

V  volt 

VS vratná stanice 



 

1 
 

Jaroslav Kämpf: Technické a technologické zajištění transportu kolesového rýpadla 

2012 

Úvod 

Denně používáme elektrickou energii. Na její výrobě se u nás z 55 % podílí 

uhelné elektrárny [11]. Už v minulosti byly elektrárny budovány v těsné blízkosti uhelných 

povrchových dolů, čímž se urychlila doprava přímo do elektráren. Postupem času jsou 

elektrárny modernizovány, aby mohly spálit i méně kvalitní uhlí s vysokým obsahem 

popelu, síry a malou výhřevností. Uhlí je nejdříve uloženo na homogenizačních skládkách, 

kde dochází k promíchání na parametry určené pro spalování v elektrárenských kotlích. 

Charakteristickým rysem povrchového dobývání je potřeba odtěžit velké množství 

nadložních hornin a samotného nerostu. V poslední době je velká poptávka po hnědém 

uhlí, čímž se výrazně zmenšují zásoby v České republice. Během těžby se tedy snažíme  

o co největší vytěžitelnost hnědouhelných slojí, v čemž nám výrazně pomáhají velkostroje. 

Velkostroje jsou efektivně nasazovány po celých povrchových dolech. Po dotěžení uhelné 

sloje je potřeba velkostroj přetransportovat do jiné části uhelného lomu, kde bude 

pokračovat v těžbě. Během transportu velkostroje je třeba dodržet technické  

a technologické podmínky pro transport. I přes překročení limitů v některých lokalitách je 

životnost povrchových uhelných dolů řádově už jen desítky let.  

 

Graf č. 1: Struktura výroby elektřiny v ČR [11] 

 

tepelná 55% 

jaderná 75% 

vodní 16% 

větrné 11% 

ostatní 5% 
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1 Analýza problematiky provozního nasazení daného 

kolesového rýpadla 

Hnědé uhlí je vzácný nerost, který vznikal asi před 60-20 milióny lety. Je to pevná 

hořlavá látka ze skupiny kaustobiolitů. Hnědé uhlí je v Severočeské hnědouhelné pánvi 

uloženo ve výrazné příkopové propadlině, ze severu uzavřené úpatím Krušných hor, na 

jihovýchodě pak kopci Českého středohoří, na východě polohou Labe a na západě výběžky 

Doupovských hor. V Severočeské hnědouhelné pánvi byl tento nerost v dřívějších dobách 

těžen hlubinným způsobem. Po roce 1945 se lomově těžilo lopatovými rýpadly. 

V počátcích měla rýpadla parní pohon, který rychle ustoupil dieselovému a u velkých 

rýpadel elektrickému pohonu. Do roku 1950 nenastala výraznější změna v počtu 

provozovaných velkostrojů v lomech. Po padesátých letech došlo k nejvýraznějšímu 

rozvoji mechanizace. V letech 1951 – 1960 při dobývání narůstal podíl kolesových rýpadel 

a lopatových rýpadel řady E25 a E7. Zcela byla odstraněna parní rýpadla. V roce 1964 byl 

na dolech nasazen jeden z prvních velkostrojů typu K 300. Na povrchových 

hnědouhelných dolech se od 70. let minulého století k těžbě hnědého uhlí začala používat 

kolesová rýpadla. Na skrývkových řezech je potřeba odtěžit velké množství nadložních 

hornin, proto jsou zde nasazovány velkostroje s vyšším hodinovým výkonem než na 

uhelných řezech. Na povrchových dolech se používaly nebo ještě dnes používají stroje 

typu KU 300S, KU 800, SRs 1500, K 800, K 300. Postupem času všechny stroje buď 

prošly generální opravou, nebo byly vyřazeny z provozu. Během generálních oprav došlo 

k výměně a zmodernizování elektrozařízení. Po konstrukční stránce došlo k renovaci 

starých dílů a různým zlepšovacím úpravám. Vyřazená kolesová rýpadla typu  

SRs 1500 a některá KU 800 byla nahrazena novými typy SchRs 1550 a 1320. Stavbu 

velkostrojů provedly firmy UNEX, a.s., Krušnohorské strojírny Komořany, a.s., 

PRODECO, a.s. [1], [3], [5]. 

Obr. č. 1 - Geologický řez chomutovské pánve [10] 
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1.1 Kolesová rýpadla 

Kolesová rýpadla jsou kontinuálně pracující stroje určené pro povrchovou těžbu 

hnědého uhlí. Rozpojování, nakládání a přeprava vydobytého materiálu je uskutečňována 

současně. Dobývacím orgánem těchto strojů je koleso s korečky. Kolesová rýpadla jsou 

zařazována do technologických celků, které pracují ve spojení s dálkovou pasovou 

dopravou a zakladačem. Základní konstrukční uzly jsou: podvozek, spodní stavba, otoč, 

horní stavba, kolesový výložník, dobývací orgán, nakládací výložník, rozvodna, 

vyvažovací výložník a držící výložník. 

Rozdělení kolesových rýpadel: 

o podle výsuvu - s výsuvem   - kolesového výložníku  - hřebenový, 

 - teleskopický, 

    - nakládacího výložníku, 

  - bez výsuvu; 

o podle druhu podvozku: 

 housenicový - je poskládán z jednotlivých plátů, které umožňují 

plynulý pojezd kolesového rýpadla, 

 kráčivý - je tvořen zvonem a dvěma šlapami po stranách. Pohyb není 

plynulý, stroj kráčí. 

Technologické celky: 

Tabulka č. 1: Technologický celek TC1 [2] 

TC1 

použité velkostroje hodinový výkon 
šířka pasové 

dopravy 

použité 

zakladače 

K 300 

K 1000 

K 800 

KU 300S 

do 3 500 m
3
.h

-1 
1 200 mm 

ZP 2500 

PVZ 2500 
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Tabulka č. 2: Parametry velkostrojů TC1 [2] 

typ kolesového 

velkostroje 
K 800 KU 300S 

druh podvozku housenicový housenicový 

pojížděcí rychlost 6 m.min
-1 

6 m.min
-1

 

max. dovolený sklon 

pojezdové roviny 
3 % 5 % 

min. poloměr 

zatočení 
39,7 m 48 m 

střední měrný tlak 

na podložku 
0,117 MPa 0,12 MPa 

celková hmotnost 1 400 t 1 200 t 

 

K 1000 - Nejstarší kolesové rýpadlo s výsuvem kolesového výložníku. Podvozek 

je tvořen třemi housenicovými dvojčaty. Přední pár housenic je řiditelný. Na vytvořeném 

nosném trojúhelníku je usazena spodní stavba nesoucí otočnou dráhu horní stavby. Horní 

stavba je usazena na kruhové otočné dráze, po níž pojíždí kladkami uloženými ve 

vahadlovém systému. Rovnováha momentů je zajišťována pohybem protizávaží po 

vyvažovacím výložníku. Zabezpečení proti překlopení při poruše stability je zajištěno  

5 záchytnými háky. Výsuv kolesového výložníku rýpadla je řešen hřebenovým  

ozubením [12]. 

K 800 - Je stejné typové koncepce jako K 1000. Na tomto stroji došlo  

k technickým změnám. Zvětšily se dosahové parametry, výkonnost, použila se 

dvojnásobná obvodová rychlost a zvětšila se rypná síla [12]. 

K 300 - Kolesové rýpadlo s výsuvem kolesového výložníku na jednoduchém 

housenicovém podvozku. Na podvozku je uložena spodní stavba s kabelovým bubnem  

a nakládacím výložníkem. Na spodní stavbě je přes kruhovou vahadlovou dráhu uložena 

horní stavba [12]. 

KU 300S - Rýpadlo s výsuvem kolesového výložníku. Má housenicový podvozek, 

který se skládá ze tří párů housenic. Přední pár housenic je řiditelný. Řiditelné housenice 
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jsou spojeny se spodní stavbou hydraulickým válcem. Hydraulický válec slouží 

k dorovnání horní stavby v podélném směru při sklonu pojezdové roviny [12]. 

 

Tabulka č. 3: Technologický celek TC2 [2] 

TC2 

použité velkostroje hodinový výkon 
šířka pasové 

dopravy 

použité 

zakladače 

KU 800 

SRs 1500 

SchRs 1320 

SchRs 1550 

do 5 000 m
3
.h

-1
 

1 800 mm 

(1 600 mm) 

ZP 6600 

ZP 6800 

ZPD 8000 

 

 

SRs 1500 a 2000 - bezvýsuvné kolesové rýpadlo s housenicovým podvozkem 

hlavním a pomocným u podpěrného vozu nakládacího výložníku. Podvozek rýpadla má tři 

pasová čtyřčata, z nichž dvě jsou řiditelná. Podvozek nese spodní stavbu, na níž je přes 

kulovou otočnou dráhu uložen otočný svršek. Ve spodní stavbě je umístěn mezipas, který 

dopravuje těžený materiál ze středu rýpadla k nakládacímu výložníku. Otočná horní stavba 

je deska s vyvažovacím výložníkem a kolesovým výložníkem spojeným táhly s držícím 

výložníkem, s nímž tvoří tuhý trojúhelník výkyvný v jedné rovině. Vrchol trojúhelníku 

tvoří závěs pro táhla zdvihu [12]. 

Obr. č. 2  – Kolesové rýpadlo K 800 [12] 
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Tabulka č. 4: Parametry velkostrojů TC2 [2] 

 

KU 800 – Kolesové rýpadlo s výsuvem kolesového výložníku a kráčivým 

podvozkem. Podvozek se skládá z obdélníkové centrální desky, která má po stranách dvě 

ližiny. Kráčení na tomto stroji je patent firmy UNEX, a.s. Do otočné desky je vetknut 

vyvažovací výložník, který přebírá těživo z kolesového výložníku. Jeden konec 

předávacího výložníku se opírá o jedno ze šesti možných míst na spodní stavbě. Předávací 

výložník a jeho konec je možno hydraulicky nadzvednout a přemístit dle potřeby. 

Kolesový výložník je rozdělen na dvě části uspořádané do teleskopu. Nakládací výložník 

je kloubově uložen na konci předávacího výložníku mimo střed rýpadla a podepřen 

podpěrným vozem, který je vybaven zařízením pro změnu výšky [12]. 

 

Tabulka č. 5: Technologický celek TC3 [2] 

 

typ kolesového 

velkostroje 
KU 800 SRs 1500 SchRs 1320 SchRs 1550 

druh podvozku kráčivý housenicový housenicový housenicový 

pojížděcí rychlost 3 m.min
-1

 6 m.min
-1

 10 m.min
-1

 10 m.min
-1

 

max. dovolený sklon 

pojezdové roviny 
4 % 3 % 5,8 % 5,8 % 

min. poloměr 

zatočení 

 

 
56 m  60 m 

střední měrný tlak 

na podložku 
0,125 MPa 0,127 MPa 0,127 MPa 0,11 MPa 

celková hmotnost 3 900 t 4 120 t 4 044 t 3 752 t 

TC3 
použité velkostroje hodinový výkon 

šířka pasové 

dopravy 

použité 

zakladače 

K 10 000 do 10 000 m
3
.h

-1
 2 200 mm ZPD 13 000 
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K 10 000 – největší kolesové rýpadlo nasazené v České republice. Rýpadlo 

s výsuvem kolesového výložníku. Má kráčivý podvozek, který je tvořen vnějšími prstenci 

s přímými kulovými drahami [12]. 

 

1.2 Místo nasazení kolesového rýpadla KU 300/22 

Kolesové rýpadlo KU 300/22 je nasazeno na lomu Libouš-západ. Lom  

Libouš-západ se nachází v chomutovském revíru Severočeské hnědouhelné pánve. 

Rozkládá se mezi Kadaní, Prunéřovem, Místem, Málkovem a Tušimicemi. Dříve se zde 

nacházely obce Kralupy u Chomutova, Ahníkov a Krbice. Lom byl založen v roce 1970. 

Nejdříve pod názvem Lom Merkur a v roce 1986 přejmenován na lom Libouš-západ. 

Uhelné ložisko se na tomto lomu nacházelo 120 m pod nadložní slojí a bylo zasaženo 

špatnými geologickými podmínkami. Sloj zde byla strmě uložená a obsahovala značné 

zmocnění čoček pelosideritů. Uhlí z výchozí sloje bylo lepivé, nízkokalorické  

a s tektonickými poruchami. Těžba hnědouhelného ložiska probíhala z jihu na sever. 

Velkostroje zde povrchově těžily zbytky starého hlubinného dolu Ludmila. Těžba v těchto 

partiích byla obtížná. Byla znesnadněna pozůstatky po dřívějším komorovém hlubinném 

dobývání. Nacházelo se zde velké množství drátů, kolejnic, zdiva, dřeva.  

Do 31.12.2010 bylo z ložiska vytěženo 252 mil. tun uhlí s průměrným obsahem popela 

36,8 %, síry 2,7 % a výhřevností 10,4 MJ/kg [1]. 

Obr. č. 3  – Kolesové rýpadlo K 10 000 [12] 
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2 Ideový a technický návrh řešení přemístění a následného 

provozního nasazení 

Na podzim roku 2012 bude ukončena těžba na lomu Libouš-západ. Je potřeba 

rozhodnout o budoucnosti velkostroje KU 300/22, který zde dobýval uhelnou sloj. Spolu 

s velkostrojem zde byly do těžby nasazeny tři stroje PVZ 2500. Nabízí se možnosti 

zakonzervování, zdemontovat nebo přetransportovat na jiný řez. Zakonzervování 

velkostroje již v dřívějších dobách nepřineslo nic dobrého. Najetí velkostroje po 

dlouhodobé odstávce přinášelo velké množství poruch. Z důvodu velké poptávky po uhlí 

bylo rozhodnuto, že velkostroj, spolu se třemi stroji PVZ 2500, bude nasazen do další 

těžby na lomu Libouš II-sever. 

2.1 Technické podmínky transportu 

Technické podmínky transportu jsou především dány parametry stroje, který bude 

transportován. Příčný a podélný sklon, šířka a délka stroje, dodržení bezpečné vzdálenosti 

od hrany řezu, atd. Většinou se velkostroj transportuje ještě s jiným důlním strojem, např. 

drtičem, PVZ 2500, kabelovým vozem apod. Obrázek kabelového vozu je v příloze č. 1. 

Proto musíme vzít v úvahu parametry všech strojů, které se transportu zúčastní, a nesmíme 

je překročit. Transportní trasa je potom navržena podle stroje s nejmenšími transportními 

parametry. Při překročení sklonu by mohlo dojít k nebezpečnému náklonu a stroj by se 

mohl poškodit či převrátit. Aby byla dodržena bezpečnost a plynulost transportu, je 

zapotřebí dostatečný počet osob. Minimální počet lidí během transportu je plný stav 

osádky velkostroje. Ke každému typu velkostroje je vypracován technologický postup, ve 

kterém je stanoven počet členů osádky, rozdělených do určitých funkcí podle profesní 

kvalifikace a jejich povinností. Za snížené viditelnosti je potřeba tento stav, z důvodu 

zvýšené pozornosti a zlepšení dorozumívání, doplnit o další osoby. Každý transport 

doprovází i pomocná mechanizace, např. buldozer. Obrázek buldozeru je v příloze č. 2. Ta 

podle potřeby upravuje pojezdovou rovinu.  

Podle vyhlášky ČBÚ 26/1989 Sb.  musí být za transport určena zodpovědná osoba 

tzv. Technický vedoucí transportu [8]. Ta dohlíží na správnost dodržování bezpečnostních 

předpisů a zodpovídá za správnost transportu podle technologického postupu. Zodpovědná 

osoba je vybírána z řad THP. Po celou dobu transportu se nemění a je stále přítomna. 
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Mezi technické podmínky transportu patří také vyřešení napájení. Malé důlní 

stroje jsou napájeny napětím 500 V. Menší velkostroje napětím 6 kV a velké velkostroje 

pak 35 kV. Na stroje napájené 500 V se může na transport použít dieselelektrická centrála. 

Při napájení velkostroje 6 kV nebo 35 kV se musí také vyřešit napájecí body a to již ve fázi 

plánování. Při transportu zdolávají několikakilometrové vzdálenosti. Na velkostrojích je 

přibližně 1 200 m napájecího kabelu. 

2.2 Návrh transportní trasy 

Základní body při návrhu transportní trasy: 

1) Musíme dodržet parametry transportovaného rýpadla a dalších těžebních 

strojů, které ho budou doprovázet. Proto by transportní trasa měla být 

připravena podle stroje s nejmenšími transportními parametry. Jedná se 

především o příčný a podélný sklon. 

2) Trasu zvolit tak, aby byla v daných podmínkách co nejkratší a překážky na 

ní se daly snadno překonat. 

3) Zaměřit a vytyčit transportní trasu. Tento úkon mají na starosti důlní měřiči. 

4) Příprava vlastní trasy. Několik týdnů před samotným transportem ji začne 

pomocná mechanizace, většinou velké buldozery, připravovat. Na vzniklé 

transportní trase nesmí stroje překročit svoje povolené parametry. 

Trasa A: Na obr. č. 4 vyznačena červeně. Velkostroj vystoupá na porubní frontu 

třetího skrývkového řezu. Přejede pasový dopravník PD 255. Sjede na porubní uhelný 

odtah pro KU 300/27 a pojede souběžně s pasovým dopravníkem PD 17. Objede vratné 

stanice VS 122 a 120 a stočí se na jih. Překoná překážku v podobě pasovkového mostu  

PD 259 a pojede dále na jih souběžně s PD 156 a 124. V polovině PD 124 se velkostroj 

stočí na východ, po 200 m se stočí na jihovýchod a zamíří do místa nasazení na porubní 

odtah PD 19. 

Trasa B: Na obr. č. 4 vyznačena tmavě modře. Velkostroj KU 300/22 projede 

kolem vratné stanice VS 59 a vyjede na výsypku třetího skrývkového řezu. Přejede pasový 

dopravník PD 252. Dále pojede po jižní straně třetího výsypkového řezu směrem na 
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východ. Přibližně v polovině PD 259 se velkostroj otočí na jih a přejede ho. Dojede 

k pasovému dopravníku druhého výsypkového řezu k PD 283 a přejede ho. Po přejetí 

pasového dopravníku velkostroj projede mezi stožáry vysokého napětí a stočí se na 

východ. Přejede pasové dopravníky uhelného odtahu PD 524 a 124. Potom se velkostroj 

stočí na jihovýchod a zamíří do místa nasazení na porubní odtah PD 19. 

Hlavním argumentem při rozhodování bylo to, že trasa B je snáze proveditelná 

než trasa A. Na trase B je nutno rozebrat „pouze“ 5 pasových dopravníků a jedno vedení 

vysokého napětí. Při důkladném prozkoumání trasy A, bylo zjištěno, že trasa kolem 

pasových dopravníků PD 524 a 124 je úzká. Šířka mezi pasovým dopravníkem a stěnou 

sloje není dostatečně široká pro průjezd a manipulaci velkostroje. Také zde vede 

přístupová cesta k ostatním velkostrojům nasazeným v lomu. Další překážkou na této trase 

je trafostanice, sloupy vysokého napětí a hlavně přemostění skrývkového pasového 

dopravníku. Demontáž a následná montáž tohoto mostu by byla časově a technicky 

náročná. 

Po dokončení transportu bude velkostroj KU 300/22 se všemi stroji  

PVZ 2500 nasazen na nově vzniklém lomu Libouš II-sever. Tento lom vznikl v roce  

2007 rozšířením dobývacího prostoru směrem na obec Droužkovice. Na začátku zde byly 

nasazeny dva velkostroje SchRs 1320 a SchRs 1550, které začaly skrývat nadložní 

Obr. č. 4 - Mapa vyznačených transportních tras [13 - upraveno autorem práce] 
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horninu. V roce 2010 na tomto místě začaly těžit odkrytou uhelnou sloj dva velkostroje 

K 800.  

2.2 Technické parametry transportovaných strojů 

KU 300 / 22 

Kolesové rýpadlo bylo postaveno v dubnu 1978 a následně nasazeno na lomu 

Březno. V roce 1982 proběhla rekonstrukce a v roce 1998 prošlo generální opravou. Byla 

vyměněna celá elektroinstalace a také došlo ke strojním úpravám a vylepšením. Podle 

dostupné dokumentace je to jeden z mála strojů, který neměl vážnou havárii, např. požár, 

skluz zeminy na stroj apod. Obrázek velkostroje KU 300/22 je na str. 22 [1]. 

Tabulka č. 6: Parametry velkostroje KU 300S [4 - schéma velkostroje je v příloze č. 3] 

počet korečků 13 ks 

objem korečku 365 l 

max. dovolená hodnota rypného odporu – špičková 120 kN.m
-1

 

max. výška horního řezu  

 

při rýpání na rovině ± 1:20 19,6 m 

při rýpání na sklonu 1:11  

 

při práci směrem ze svahu 19,6 m 

při práci směrem do svahu 17,5 m 

max. hloubka spodního řezu  

 

při rýpání na rovině ± 1:20 2,5m 

při rýpání na sklon 1:11  

 práce směrem ze svahu 0 m 

 práce směrem do svahu 2,8 m 

otočnost otočného svršku 360º 

obrysový úhel na špičce kolesa ± 40º 
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max. dosah osy výsypky od osy otáčení svršku 31,2 m 

pojížděcí rychlost rýpadla 6 m.min
-1

 

měrný tlak na podložku 0,12 MPa 

min. poloměr zatočení 48 m 

max. natočení řiditelných housenic ± 16 

max. dovolený sklon při těžbě ve všech směrech 1:20 

max. dovolený sklon pojezdové roviny při transportu i rýpání  

 

v libovolném směru 1:20 

ve směru pojíždění (jednosměrně) 1:9 ± 1:20 

při rýpání je možno kolesem vytvořit sklon ve směru pojíždění 1:11 ± 1:20 

celková hmotnost stroje 1 200 t 

délka přívodního 6 kV kabelu cca 1 200 m 

 

PVZ 2500 

Tabulka č. 7: Parametry PVZ 2500 [2] 

max. dopravní délka 72 m 

pojezdová rychlost 360 m.h
-1

 

max. stoupání při transport (výložník ve směru jízdy) ± 1:6 

max. stoupání při práci (příčný a podélný sklon) 1:20 

střední měrný tlak na podložku 0,795 kPa.cm
-
² 

celková hmotnost stroje 295 t 

teoretická výkonnost 1 800-2 500 m³.h
-1

 

 

 

 

 

Obr. č. 5 - PVZ 2500 [12] 
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3 Technologický předpis zabezpečení a provedení transportu 

„Za transport stroje na jiné pracoviště se považuje přesun stroje bez dobývání 

nebo zakládání, zejména přejíždění stroje na jiný řez. Přejíždění stroje po stejném řezu 

není považováno za transport“ [6]. 

3.1 Technologický postup 

Podle vyhlášky ČBÚ 26/89Sb. musí být ke každému transportu vypracován 

Technologický postup [8]. Tento dokument obsahuje základní informace o transportu a je 

rozdělen do několika částí. 

První část obsahuje: název stroje, či strojů, pro který je TP určen; platnost TP; 

osobu, která dokument vypracovala a která ho schválila. 

Druhá část: stručný popis transportní trasy, od místa vyjetí transportovaného 

stroje až do místa nasazení, vyznačení míst, kde bude nutno překonat nějakou překážku 

jako je přejetí DPD, překonání vedení vysokého napětí, přepojení vlastního napájecího 

kabelu. 

Třetí část: seznámení s TP. Každý zaměstnanec, který se zúčastní transportu, 

musí datem a svým podpisem potvrdit, že byl seznámen s TP. Jmenný seznam všech 

účastníků transportu s jejich podpisy je přiložen na konci TP.  

Čtvrtá část: další ustanovení. Popis zařízení, pro které je TP vystaveno. Na 

kterou práci je TP vystaveno. Kvalifikace osob - podle směrnice NPD 27 70 16 by 

transportované stroje měly být osazeny pracovníky s odbornou kvalifikací a s dostatečným 

seznámením se strojem. Odpovědnost za výkon práce. Způsob manipulace. Přerušení 

práce. Střídání zaměstnanců. Osobní ochranné pracovní pomůcky - každý zaměstnanec od 

organizace dostal vlastní OOPP, které musí používat. Nosit helmu s brýlemi, rukavice, 

pracovní oděv a pracovní obuv. Povolené nářadí - v organizaci by se měly používat jen 

pracovní nástroje, které organizace poskytla a schválila. 

Pátá část: Bezpečnostní ustanovení. 
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3.3 Bezpečnostní opatření 

Během transportu se musí dodržet veškerá bezpečnostních opatření tak, aby 

nedošlo k újmě na zdraví a nevznikly materiální škody.  

Základní desatero pro bezpečnou práci : [6] 

1. „do práce přicházet odpočatý, střízlivý a včas;“ 

2. „používat předepsané OOPP, bez ochranné přilby nevstupovat na stroj 

ani do jeho blízkosti;“ 

3. „dbát pokynů výstražních tabulek a signálů;“ 

4. „před uvedením stroje do provozu se přesvědčit, zda tím neohrozím sebe  

a své spolupracovníky;“ 

5. „soustředit se na práci, kterou vykonávám;“ 

6. „na pracovišti udržovat pořádek a čistotu, nesnímat ochranné kryty  

a nevyřazovat z provozu ochranné a bezpečnostní zařízení;“ 

7. „udržovat v akceschopném stavu prostředky požární ochrany;“ 

8. „dbát zvýšené opatrnosti při práci ve výškách;“ 

9. dbát zvýšené opatrnosti při práci, obsluze a manipulaci s el. zařízeními; 

10. „při mimořádných událostech postupovat podle Havarijního plánu, 

v případě požáru podle Požární směrnice.“ 

Transport velkostroje není mnohdy otázkou jednoho dne, z čehož vyplývá, že 

velkostroj může být transportován jinými osobami. Proto se na začátku každého dne musí 

předem dohodnout, kdo bude stroj řídit a kdo ho bude navádět. Musí se také určit osoby 

dohlížející na jednotlivé strany velkostroje. 

Každé uvedení velkostroje do pohybu dává řidič velkostroje všem na vědomí 

pomocí zvukového signálu. Řidič velkostroje během jízdy sleduje v kabině příčný  

a podélný sklon, proudové zatížení housenic, pojezdovou rovinu a komunikuje s ostatními 

členy osádky. Zbytek členů osádky během transportu kontroluje správné odvíjení nebo 
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navíjení přívodního kabelu, správnou funkci pojezdů, správné najíždění pojezdových kol 

do plátů housenic a funkčnost olejového a tukového mazání. V případě malého množství 

maziva jej musí doplnit. U kráčivých velkostrojů je nutné kontrolovat ještě těsnost  

a správnou funkci hydraulického systému. 

Tabulka č. 8: Zvukové signály [4] 

pojezd vpřed __  .  __ přivolání elektrikáře _  _  _  _  _ 

pojezd vzad __ přivolání zámečníka _  _  _  _ 

uvedení stroje do 

provozu 
__  __ požár 

po dobu 1 min. 

.  .  .  .  .  .  .  . 

odstavení stroje .  .  .   

 

Při transportu je třeba hlídat i přívodní kabely po celé délce. Nesmí dojít  

k nebezpečnému natažení kabelů. Vzniklo by tím poškození nebo přetržení, což by mohlo 

v horším případě vést i ke smrtelnému úrazu elektrickým proudem. Na každé přepojení 

přívodních kabelů vysokého napětí musí být vystaven příkaz „B“ – technicko-organizační 

opatření pro práci na vysokém napětí. 

Při transportu více strojů jedoucích za sebou je třeba mezi nimi dodržet bezpečnou 

vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemné kolizi strojů. Při projíždění kolem nebo přes 

nebezpečná místa, např. zúžený prostor, přejíždění pasových dopravníků, je třeba dbát 

zvýšené opatrnosti.  

Velkostroj je během transportu doprovázen pomocnou mechanizací. Před 

začátkem transportu je proto potřeba si s obsluhou tohoto stroje domluvit signály pro 

zlepšení komunikace. 

3.4 Riziková místa a překážky v transportu 

Na transportní trase se mohou vyskytnout riziková místa nebo překážky, které 

mohou komplikovat transport kolesového rýpadla, např. stará důlní díla, zařízení spojená 

s čerpáním vody, pasové dopravníky, vedení vysokého napětí, přepojení vlastního 
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napájecího kabelu atd. K tomu je nutné přihlédnout již na začátku při plánování časového 

harmonogramu transportu. 

Překonání překážek, jako jsou pasové dopravníky nebo vedení vysokého napětí, 

demontáž a následná montáž těchto překážek, je většinou spojeno s odstavením některé 

části povrchových dolů. 

Jedním z rizikových míst je také přejíždění po starých důlních dílech. Některá 

stará důlní díla mohou být i špatně zakreslena. Pro jejich vyhledávání je možno použít 

vrtných souprav. Při přejíždění těchto děl musí zůstat pevný strop o tloušťce min. 6 m [7]. 

Pokud to nelze z nějakého důvodu dodržet, musí se pomocí pomocné mechanizace tento 

strop zbourat, znovu zasypat a upěchovat. 

Během transportu musí velkostroj dodržet bezpečnou vzdálenost od hrany řezu. 

V uhelných slojích se nachází mnoho geologických poruch, při jejichž nadměrném zatížení 

u hrany řezu může dojít ke skluzu horniny. 

Některá část transportu může probíhat po skrývkovém řezu, který je z převážné 

většiny tvořen nadložními jíly. Velká kusovitost horniny, nezpevněné podloží a voda 

mohou mít za následek skluz hornin, případně pod tíhou velkostroje propad nezpevněné 

pojezdové roviny. Za deště na jílovitém podloží může velkostroj ve svahu dostat smyk,  

a tím překročit povolené parametry stroje. 

3.5 Klimatické vlivy 

Povrchové důlní dílo je ze všech stran otevřený prostor, který není chráněn před 

nepřízní počasí; deštěm, větrem a změnami teplot. Během transportu mohou nastat 

nečekané změny počasí, které sníží viditelnost. V těchto případech musí být ve viditelné 

vzdálenosti osoba, která bude v kontaktu s řidičem velkostroje. Během transportu bude 

předávat informace o stavu pojezdové roviny řidiči velkostroje pro případné zastavení. 

Komunikaci lze udržovat pomocí vysílaček, svítilny, mobilním telefonem nebo předem 

smluvenými signály. Při velkém snížení viditelnosti se transportovaný stroj zastaví na 

nezbytně dlouhou dobu, než se viditelnost zlepší. Viditelnost na povrchových dolech může 

zhoršit i déšť, který zároveň znesnadní transport. 
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Dalším nepříznivým klimatickým vlivem na transport je vítr. Při rychlosti větru 

nad 17 m/s se musí všechny stroje odstavit a postavit do stabilizované polohy [6]. 

3.6 Legislativa spojená s transportem 

S každou hornickou činností souvisejí právní otázky. Zde je citace ze třech 

nejzákladnějších. 

Zákon č. 44/1988 Sb. – zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 

zákon) 

 „§ 1 Úvodní ustanovení - Účelem tohoto zákona je stanovit zásady ochrany  

a hospodárného využívání nerostného bohatství, zejména při vyhledávání a průzkumu, 

otvírce, přípravě a dobývání ložisek nerostů, úpravě a zušlechťování nerostů prováděných 

v souvislosti s jejich dobýváním, jakož i bezpečnosti provozu a ochrany životního prostředí 

při těchto činnostech“ [9]. 

Vyhláška ČBÚ č. 26/1989 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci  

a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým 

způsobem na povrchu. 

§ 68 Základní ustanovení 

„Organizace je povinna vydat pokyny pro obsluhu a údržbu zařízení, které 

obsahují požadavky pro zajištění bezpečnosti práce a provozu. Pokyny pro obsluhu a 

údržbu musí podle druhu zařízení obsahovat: 

 povinnosti obsluhy před zahájením provozu zařízení ve směně, 

 povinnosti obsluhy při provozu zařízení, 

 rozsah, lhůty a způsob provádění údržby, 

 způsob zajištění zařízení při jeho provozu, přemísťování, odstavování 

z provozu a opravách a proti nežádoucímu uvedení do chodu, 

 způsob dorozumívání a dávání návěští, 
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 umístění a zajištění zařízení po ukončení provozu, 

 zakázané úkony a činnosti, 

 způsob a rozsah záznamů o provozu a údržbě zařízení.“ 

„Návod pro obsluhu a údržbu vydaný výrobcem zařízení, který splňuje uvedené 

požadavky, může organizace prohlásit za pokyny. 

§ 106 Používání velkostroje 

§ 108 Určení obsluhy velkostroje 

§ 109 Vedoucí řidič velkostroje 

§ 110 Kvalifikace vedoucího řidiče velkostroje 

§ 111 Řidič velkostroje 

§ 112 Kvalifikace řidiče velkostroje 

§ 114 Kvalifikace klapkaře 

§ 116 Kvalifikace řidiče pásového vozu 

§ 117 Ověřování kvalifikace obsluhy 

§ 118 Provoz velkostroje“ [8]. 

NPD 27 70 16 – Provoz, údržba a opravy velkostrojů 

 „3.1.14 Transport stroje na jiné pracoviště“ 

 „3.1.14.1 Za transport stroje na jiné pracoviště se považuje přesun stroje 

bez dobývání nebo zakládání, zejména přejíždění stroje na jiný řez, z montážního místa do 

řezu apod. Přejíždění stroje na témže pracovišti (po řezu, etáži) není v tomto smyslu 

transportem.“ 

 „3.1.14.2 Pro transport musí být vydán provozovatelem písemný příkaz, 

v němž musí být vytýčena trasa a stanoven způsob úpravy této trasy tak, aby během 

transportu nedošlo k překročení dovolených transportních parametrů stroje, určeny 
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konkrétní pomocné mechanismy pro případnou úpravu transportní trasy, nebo její 

průzkum z hlediska únosnosti podložky a stanoveny povinnosti řidiče a dalších členů 

osádky.“ 

 „3.1.14.3 Jestliže bude stroj transportován v noci, musí být v písemném 

příkazu řešena otázka zajištění viditelnosti“ [6]. 

3.7 Transportní trasa 

Velkostroj KU 300/22 ukončí svou těžbu uhelné sloje cca. 10 m pod úrovní 

pasového dopravníku PD 59. Před ukončením těžby na porubní frontě PD 59 bude potřeba, 

aby si velkostroj vytěžil zátinku pro svou manipulaci. Velkostroj bude muset zdolávat 

výjezdy s hydraulickým válcem vzadu kvůli nutnosti dorovnání horní stavby do 

povoleného náklonu. Po ukončení těžby na tomto lomu bude potřeba nejdříve velkostroj se 

všemi stroji PVZ 2500 připravit na transport, zkontrolovat stav všech pojezdových heliosů 

a podle potřeby je také bude nutné doplnit. Překontrolovat stav brzd na pojezdech, 

popřípadě je dotáhnout.  

Během příprav všech strojů k transportu musí rozdělovací stroj PVZ 2500 vyjet 

z pod poháněcí stanice PD 59 tak, aby se později mohl přidat za další transportované stroje 

PVZ 2500. Pasový dopravník PD 59 se demontuje tak, aby mohl velkostroj kolem něho 

projet. Po odstranění poháněcí stanice musí dojít k úpravě vzniklé transportní trasy na 

parametry vhodné pro transport všech strojů. Velkostroj s oběma stroji PVZ 2500 vyjede 

po připravené pojezdové rovině k dalšímu odstavenému stroji PVZ 2500. Tento stroj bude 

následně připojen na konec konvoje. 

Všechny stroje jsou napájeny napětím 6 kV. Během každého přepojení vlečného 

kabelu musíme dbát na správné zajištění pracoviště a vypsání příkazu „B“. Práce na 

zajištění elektrického zařízení smí vykonávat jen odborně způsobilá osoba 

s elektrotechnickou kvalifikací pro práci na zařízení nad 1 000 V. Spolupracovat na 

odpojování a následném připojení kabelů vysokého napětí mohou osoby poučené, podle 

vyhlášky č. 50/78 Sb. Před zahájením práce musí svým podpisem stvrdit, že byli 

prokazatelně seznámeni s beznapěťovým stavem na tomto zařízení. 
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Po připojení třetího stroje PVZ 2500 pojedou všechny stroje souběžně s pasovým 

dopravníkem PD 59 až k její vratné stanici.  

Přes transportní trasu vede také odvodňovací potrubí. Už během příprav 

transportní trasy se bude muset problém s potrubím vyřešit. Na toto potrubí bude potřeba 

udělat dostatečnou rýhu, do které bude následně vloženo a zasypáno. 

Za vratnou stanicí VS 59 všechny stroje vyjedou na výsypku třetího skrývkového 

řezu. Zde se všechny stroje postaví tak, aby mohly co nejjednodušeji přejet přes pasový 

dopravník PD 252. Transport všech strojů bude proveden v podzimních měsících, což je 

spojeno s velkým přínosem dešťových srážek. Proto bychom měli na tomto řezu dbát 

zvýšené opatrnosti před promáčenou pojezdovou trasou. 

Přejezd pasového dopravníku PD 252 by měl být naplánován tak, aby nedošlo 

k velkým ztrátám v těžbě skrývky. Velkostroj KU 800/20, který těží na tento pasový 

dopravník nadložní horniny, má ve svém postupu i část sloje uhelné. Proto by při přejezdu 

pasového dopravníku bylo vhodné, aby velkostroj v době přejezdu přes pasový dopravník 

těžil uhelnou sloj. Tím by se zamezilo velkým ztrátám v těžbě.  

Po přejezdu pasového dopravníku všemi transportovanými stroji se bude muset 

opět přepojit vlečný kabel. 

Po přepojení vlečného kabelu, pojedou všechny transportované stroje směrem na 

východ. Úsek k dalšímu pasovému dopravníku je přibližně 2 000 m. Zhruba v polovině 

této trasy se bude muset přepojit vlečný kabel. Na cívce kabelového bubnu je  

cca. 1 200 m kabelu. Vlečný kabel se ze stávajícího napájecího místa odpojí a postupně 

namotá na kabelové sáně. Následně se celá délka roztáhne k dalšímu napájecímu bodu. Při 

sundávání smyček z kabelových sání je třeba smyčky odhazovat ve stejném pořadí, 

v jakém byly na sáně namotány. Při přehození smyček dojde k zauzlování vlečného 

kabelu. Po přepojení vlečného kabelu budou stroje pokračovat dále v transportu  

a velkostroj si zpětně namotá vlečný kabel na kabelový buben. Na konci této trasy se 

všechny stroje stočí na jih a připraví se k přejezdu přes další pasový dopravník.  

Pasový dopravník PD 259 patří k třetímu skrývkového řezu. Tento pasový 

dopravník je dočasně mimo provoz. V místě přejezdu je rozebrán následkem předchozích 
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přejezdů. Místo na přejetí tohoto pasového dopravníku je o něco širší, než je šíře 

velkostroje. Nebude jednoduché hned napoprvé velkostroj stočit na jih, aby mohl tento 

dopravník přejet. Velkostroj bude muset na malém prostranství provést úkon na vícekrát. 

Po přejetí odstaveného a rozebraného pasového dopravníku PD 259 budou 

všechny stroje pokračovat směrem na jih k montážnímu místu vzdálenému 1 800 m. Hned 

za pasovým dopravníkem PD 259 se nachází odvodňovací strouha. Na dobu přejezdu se 

bude muset tato strouha zasypat. Po přejezdu všech transportovaných strojů ji bude potřeba 

opět obnovit vhodnou mechanizací.  

Dále stroje projedou kolem odstavených pasových stanic z jedné strany a kolejnic, 

středních dílů a válečků z druhé strany. Zhruba v polovině této trasy bude potřeba opět 

přepojit vlečný kabel. Je zbytečné, aby se vymotával celý kabel z kabelového bubnu, a pak 

zdlouhavě stahoval a zpětně namotávala celá délka.  

Po příjezdu na montážní místo bude potřeba celý velkostroj otočit o 180º. Na 

montážní místo přijede velkostroj s hydraulickým válcem pro dorovnání horní stavby 

vzadu. Na dalším úseku transportní trasy bude potřeba jet s housenicemi s hydraulickým 

válcem na dorovnání horní stavby vpředu. Zde na montážním místě je dostatečný prostor 

na provedení této manipulace. Otáčení tak rozměrově velkého stroje jízdou sem a tam je 

dost náročné a vyžaduje více zkušeností s touto manipulací. Po otočení velkostroje dojedou 

všechny stroje k pasovému dopravníku PD 283 druhého výsypkového řezu, který se 

nachází v blízkosti montážního místa. 

Přejetí tohoto pasového dopravníku bude velmi časově náročné. Spolu s tímto 

pasovým dopravníkem se budou muset také hned přejet ještě dva pasové dopravníky  

PD 524 a 124 hlavního uhelného odtahu a podjet dvě vedení vysokého napětí. Demontáž  

a následná montáž všech pasových dopravníků a vedení vysokého napětí bude vyžadovat 

odstavení příslušné části lomu. Po rozebrání všech tří pasových dopravníků a vedení 

vysokého napětí budou pokračovat všechny stroje dále v transportu. Po přejetí pasového 

dopravníku PD 283 se stroje začnou stáčet na východ a projedou mezi sloupy vysokého 

napětí. Sloupy vysokého napětí jsou dostatečně vzdáleny od sebe, ale přesto se bude muset 

zvýšit pozornost při průjezdu mezi nimi. Po projetí mezi sloupy vysokého napětí přejedou 
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stroje oba pasové dopravníky PD 524 a 124 uhelného odtahu. Po přejetí všech 

transportovaných strojů se opět bude muset přepojit vlečný kabel. 

Všechny stroje pojedou ještě 100 m a začnou se stáčet jihovýchodním směrem. 

Při projíždění tímto úsekem budou muset být všechny stroje v dostatečné vzdálenosti od 

hrany řezu. Po stočení všech transportovaných strojů na jihovýchod urazí všechny stroje 

ještě 600 m, než začnou sjíždět k nově vytvořenému porubnímu řezu. Zde velkostroj začne 

těžit uhelnou sloj. Před uvedením velkostroje do těžby se bude muset naposledy přepojit 

vlečný kabel do nově vytvořeného napájecího místa. V příloze č. 4 je k tomuto transportu 

vypracovaný technologický postup a v příloze č. 5 obrazová mapa transportní trasy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 6 – Kolesové rýpadlo KU 300/22 [fotoarchiv autora] 
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4 Vyhodnocení přínosů navrženého řešení 

Pomocí tohoto navrženého transportu bude velkostroj opět nasazen do těžby 

v relativně krátkém čase. Tím se vrátí náklady vynaložené na transport a ušlý zisk. Po 

provedeném transportu zahájí velkostroj další těžbu uhelné sloje, a tím bude opět přispívat 

k větším ziskům společnosti. 

4.1 Ekonomické zhodnocení transportu kolesového rýpadla na 

lom Libouš II-sever 

Velkostroj KU 300/22 se třemi stroji PVZ 2500 urazí vzdálenost necelých 7 000 m. 

Transportní rychlost všech transportovaných strojů je 360 m.h
-1

. Tuto vzdálenost by měly 

všechny stroje ujet za 20 h, což by odpovídalo dvěma ranním směnám čistého času. Ve 

skutečnosti však stroje za jeden den ujedou v průměru 800 - 1 200 m. Je to dáno tím, že 

dochází k přepojování kabelů, přejezdům pasových dopravníků, které jsou naplánovány 

vždy na začátek směny, otáčení velkostroje, během transportu se může vyskytnout elektro 

nebo strojní porucha, jsou nutné bezpečnostní přestávky obsluhy atd. Při transportu 

v ranních směnách by přesun všech strojů mohl být zvládnut za 8 dní. 

KU 300/22: 

 průměrná těžba za 24 h 8 890 t 

 cena za tunu uhlí 400 Kč 

 ušlý zisk za den odstavení stroje 3 556 000 Kč 

Transport bude probíhat vždy jen v ranních směnách. Každý den se transportu 

zúčastní minimálně 14 lidí. Transportu se zúčastní kmenové osádky strojů, jen místo noční 

směny půjdou na ranní. Během transportu budou placeni, jako kdyby pracovali na stroji 

v těžbě. Přejezd pasových dopravníků PD 524, 124 a 283, demontáž a následná montáž 

vedení vysokého napětí by se mohla uskutečnit v den státního svátku. Nevznikly by velké 

náklady na transport vlivem odstavení velkostrojů z těžby. V den státního svátku bude 

potřeba, aby na přesčas přišlo 22 lidí. 14 na transport strojů a zbytek na demontáž  

a následnou montáž pasových dopravníků. Za den práce ve státní svátek je příplatek 100 % 

denního průměru. 
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 průměrný měsíční plat 21 000 Kč 

 průměrný plat za den 1 400 Kč 

 všichni za den práce ve svátek 61 600 Kč 

Za každý takto náročný transport by měly být vyčleněny zvláštní odměny. Pokud 

tyto odměny budou vyčleněny, měli bychom tuto částku rovnoměrně rozdělit mezi osoby 

zúčastněné na transportu. Pokud bychom chtěli rovnoměrně vyčleněnou částku rozdělit 

mezi všechny zúčastněné, dostal by každý, kdo se transportu zúčastnil 1/96 z vyčleněné 

částky za den účasti na transportu.  

Několik dní před transportem bude potřeba začít připravovat transportní trasu. 

Nejnáročnější na přípravu, bude trasa od vratné stanice VS 59 na výsypku třetího 

skrývkového řezu. Bude zde potřeba překonat převýšení 40 m. Transportní trasu připraví 

dva buldozery Komatsu 155AX za dobu 10 dnů. 

2x Komatsu 155AX: 

 cena za hodinu práce  2 085 Kč  

 cena za 10 dní (2x 110 h) 458 700 Kč  

Transport bude po celou dobu doprovázen buldozerem Komatsu 65EX. Do 

nákladů není nutné tento stroj započítávat, protože je během těžby po celou dobu 

k dispozici u velkostroje. 

Všechny stroje budou muset během transportu přejet 5 pasových dopravníků. 

Rozebrání a následné složení pasového dopravníku PD 252 zabere přibližně 5 h práce  

i s přejezdem všech transportovaných strojů. Do nákladů nemusíme započítávat 5 hodinové 

odstavení zakladače ZPDH 6300/101 pro třetí výsypkový řez. Během přejíždění na tomto 

řezu bude možnost těžby uhlí, přestože pasový dopravník k zakladači bude odstaven.   

Přejetí odstaveného pasového dopravníku PD 259 do nákladů započítávat 

nemusíme. Dopravník je delší dobu odstaven z těžby a byl již rozebrán při předešlých 

transportech velkostrojů.  
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Demontáž a následná montáž pasových dopravníků PD 524, 124 a 283 a vedení 

vysokého napětí bude vyžadovat práci na celý den. Všechny stroje musejí tyto pasové 

dopravníky přejet najednou. Pokud by se přejezd konal v den státního svátku, nemusíme 

do nákladů započítávat odstavení velkostrojů KU 300/29 a KU 300/27 a zakladače  

ZP 5500.4/80. O svátcích jsou na strojích jen hlídky. 

KU 300/29: 

 průměrná těžba za 1 h 574,7 t 

 průměrná doba těžby za 12 h 6,18 h 

 ušlý zisk za 1 h odstavení stroje 229 880 Kč 

 ušlý zisk za 12 h směnu 1 420 658 Kč 

KU 300/27: 

 průměrná těžba za 1 h 680 t 

 průměrná doba těžby za 12 h 6,6 h 

 ušlý zisk za 1 h odstavení stroje 272 000 Kč 

 ušlý zisk za 12 h směnu 1 795 200 Kč 

Na zakladač ZP 5500.4/80 druhého skrývkového řezu těží velkostroj  

SchRs 1320.1/110. Velkostroj těží nadložní horniny. 

 průměrná těžba za 1 h 4 300 m
3
 

 průměrná doba těžby za 12 h 6,6 h 

U všech velkostrojů by se mohly náklady z ušlého zisku zmírnit, pokud by 

v odstávce došlo na velkostrojích k PPO (PPO - plán preventivních oprav). Musely by být 

provedeny práce, které nevyžadují potřebu elektrické energie. Během odstávky budou i 

tyto velkostroje bez elektrické energie. 

Pro práci na jednom pasovém dopravníku bude zapotřebí 4 zaměstnanců,  

1 buldozeru Komatsu 65EX a hydraulického rýpadla Komatsu PC 160. 
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Komatsu 65EX: 

 cena za hodinu práce 1 088 Kč  

 cena celkem - za 17 h práce 18 496 Kč  

Komatsu PC160: 

 cena za hodinu práce 1 025 Kč  

 cena celkem - za 17 h práce 17 425 Kč  

Demontáž a následná montáž vedení vysokého napětí bude zajištěna externí 

firmou, která si za tuto práci bude účtovat přibližně 20 000 Kč. 

Spotřeba elektrické energie během transportu bude oproti těžbě zanedbatelná. Zde 

je výpočet odběru elektrické energie na velkostroji za jeden pracovní den.  

Velkostroj KU 300/22 průměrně za 24 h těží 12,26 h. 

P  - činný výkon [W] 

Q - jalový výkon [var] 

φ - účiník 

U - napětí [V] 

I  - proud [A] 

Při těžbě za 24 h: 

t  - čas – ø 12,26 h/24 h 
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Při transportu: 

t  - čas – 20 h 

                                                

                                              

Z výpočtu vyplývá, že velkostroj během celého transportu spotřebuje elektrickou 

energii jako za 16,3 h těžby. 

Do nákladů také musíme započítat spotřebu tukového maziva, které musí být 

doplňováno během transportu do housenicových podvozků všech strojů. Na celý transport 

do všech strojů bude potřeba přibližně 70 ks následujícího maziva. 

MOL Alubia AK 2G: 

 cena za kus 860 Kč 

 spotřeba cca. 70 ks 60 200 Kč  

Transport velkostroje bude probíhat v rámci dobývacího území. Občas jsou 

velkostroje transportovány i přes zemědělskou půdu. Při tomto transportu nedojde 

k žádnému takovému přejetí. Proto do nákladů nemusíme započítávat ušlý zisk na 

zemědělské půdě. 

Pokud by transport byl proveden za 8 dní, během transportu nedošlo k nějaké 

nečekané události a přejezd pasových dopravníků se uskutečnil v den státního svátku, byly 

by náklady takovéto:  

Tabulka č. 9 – Celkové ekonomické zhodnocení transportu 

ušlý zisk za den odstavení velkostroje KU 300/22 8 x 3 556 000 Kč  

příplatek za práci v den státního svátku 61 600 Kč  

příprava transportní trasy 458 700 Kč  

doprovodný buldozer zanedbávám – odůvodněno v textu 

demontáž a následná montáž PD 252 10 565 Kč  
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demontáž a následná montáž PD 259 zanedbávám – odůvodněno v textu 

demontáž a následná montáž PD 524, 124 a 283 23 356 Kč  

ušlý zisk za odstavení velkostroje KU 300/29 zanedbávám – odůvodněno v textu 

ušlý zisk za odstavení velkostroje KU 300/27 
zanedbávám – odůvodněno v textu 

demontáž a následná montáž vedení vysokého napětí 20 000 Kč  

spotřeba el. energie během transportu zanedbávám – odůvodněno v textu 

mazivo do pojezdů 70 ks 60 200 Kč 
 

úhrada za přejetí zemědělské půdy zanedbávám – odůvodněno v textu 

celkem: 29 082 421 Kč 
 

 

Graf č. 2 – Celkové náklady na transport 
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5  Závěr 

Během transportu všechny stroje překonají vzdálenost 7 000 m a výškové 

převýšení cca. 70 m. Transport velkostroje KU 300/22 se všemi stroji PVZ 2500 bude 

vyžadovat spolupráci všech zúčastněných na transportu, tak aby byl transport proveden bez 

neočekávaných událostí. 

Velkostroj se během transportu dostane na montážní místo. Velkostroje jsou 

během těžby silně namáhány a na některých částech velkostroje dochází k nadměrnému 

opotřebení. Na montážním místě bych doporučil udělat roční prohlídku (dále jen revizi) 

velkostroje i všech transportovaných strojů. Předešlá revize se konala na začátku  

června 2011. Na velkostroji bude potřeba překontrolovat strojní a elektro zařízení. Důležité 

bude zkontrolovat špatně přístupná místa, hlavně na dopravní lince. 

Montážní místo je na pro provedení revize ideální. Celý prostor je dobře přístupný 

a má zpevněnou podložku tak, aby nedocházelo k propadům potřebné mechanizace jeřábů, 

plošin atd. Prostor je dostatečně velký pro manipulaci všech strojů, osvětlen a hlídán 

kamerovým systémem. 

Po bližším seznámení s velkostrojem jsem dospěl k názoru, že na velkostroji bude 

potřebná výměna některých kabelů. V nejvíce namáhaných spojích jsou kabely důsledkem 

stáří popraskané, a proto je tato výměna důležitá. Na vadných kabelech dochází ke zkratům 

a zemnímu spojení, což je doprovázeno poruchovostí velkostroje. Po strojní stránce bych 

doporučil kontrolu ocelové konstrukce. Největší pozornost vyžaduje rám pohonu kolesa. 

Během těžby v tvrdých polohách je výrazně namáhán a vznikají na něm praskliny. 

Revize provedená na velkostroji KU 300/22 bude trvat 10 – 14 dní. Bude to dáno 

náročností případných oprav. Většinou se při rozebírání velkostroje najdou další poruchová 

místa. Náklady na transport vzrostou o dny navíc, kdy bude velkostroj mimo těžbu, ale 

mělo by se tím předejít jeho poruchovosti. Velkostroj tak bude připraven na těžbu.   
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