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Anotace 

V předložené diplomové práci popisuji zhotovení montážního místa pro velkostroj 

KU 800/K92 v dobývacím poli Vršanské uhelné a.s. První část práce shrnuje historii 

oblasti z hlediska těžby hnědého uhlí, druhá část se věnuje popisu velkostroje, požadavkům 

na montážní místo a jeho celkovému vyhotovení. Ve třetí části je vypracován konkrétní 

návrh řešení montážního místa pro velkostroje typu KU800 ve vybrané lokalitě lomu 

Vršany. 

Klíčová slova: montážní místo, návrh řešení, velkostroj KU800, těžba uhlí, dobývací 

prostor 

 

Summary 

The thesis describes preparation of the assembling place for the giant machine 

KU 800/K92 in the mining area Vršanská uhelná. The first part summarizes history of the 

area in terms of brown coal mining, the second part is devoted to the description of the 

giant machines, the requirements for the assembling place and its overall processing. The 

third part involves a concrete proposal of solution for the assembling place for the giant 

machine KU 800 in the mining area Vršanská. 

Keywords: mounting location, proposal of solutions, giant machine KU800, coal mining, 

mining area 
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Seznam použitých zkratek 

ČSA – lom Československé armády 

ČSN – Česká státní norma  

GO – generální oprava 

KU800/14-K92 – kolesový velkostroj (typ, teoretický objem korečku l4 výrobní číslo –  

       závodové číslo) 

PHP – požární hasičské přístroje 

PVAŘ – pravidla vnitroakciového řízení  

SHD – Severočeské hnědouhelné doly 
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Úvod 

Montážní místa na lokalitách povrchových dolů jsou nedílnou součástí těžebního procesu. 

Výstavbou montážního místa v lokalitě dobývacího prostoru získáme potřebný prostor pro 

provedení opravy velkostrojů. Pravidelnou opravou velkostrojů zajistíme prodloužení 

jejich životnosti a tím snížení nákladů na výstavbu nových strojů. Umístění těchto prostorů 

vybíráme vždy na nejvhodnějším místě, respektive tak, aby měl velkostroj po dokončení 

opravy krátkou cestu do dobývacího řezu, kde bude nasazen. Montážní místo se vybírá 

s ohledem na plánovaný postup lomu.  

Zhotovení takového montážního místa má smysl pouze tehdy, pokud bude oprava na stroji 

většího rozsahu, s větším využitím mechanizace. Montážní místo velkostroje, pokud to 

je možné, se snažíme umístit na okraj dobývacího pole, kde můžeme získat potřebný 

prostor pro generální opravu, a současně v blízkosti komunikace, aby se minimalizovali 

dojezdové časy všech subjektů podílejících se na opravě. 

Diplomová práce se věnuje návrhu konkrétního montážního místa pro velkostroje typu 

KU 800 v dobývacím prostoru Vršanské uhelné a.s.. Tato lokalita byla vybrána z důvodu 

reálné potřeby generální opravy rýpadla KU800/K92, které je v současné době odstaveno 

a v budoucnu by mělo být nasazeno k těžbě skrývky na Slatinické výsypce. Údaje 

nashromážděné v této diplomové práci vychází z reálných dat a budou moci být využity 

v praxi. 

Montážní místa na lokalitách povrchových dolů jsou nedílnou součástí těžebního procesu. 

Výstavbou montážního místa v lokalitě dobývacího prostoru získáme potřebný prostor 

pro provedení opravy velkostrojů. Umístění těchto prostorů vybíráme vždy 

na nejvhodnějším místě, respektive tak, aby měl velkostroj po dokončení opravy krátkou 

cestu zpět do dobývacího řezu, kde bude nasazen. Montážní místo se vybírá s ohledem na 

plánovaný postup lomu.  

Pravidelnou opravou velkostrojů zajistíme prodloužení jejich životnosti a tím snížení 

nákladů na výstavbu nových strojů. Zhotovení takového montážního místa má smysl pouze 

tehdy, pokud bude oprava na stroji většího rozsahu, s větším využitím mechanizace 

pro jeho opravu a zázemím pro zaměstnance společností, které budou opravu provádět. 

Montážní místo velkostroje, pokud to je možné, se snažíme umístit na okraj dobývacího 
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pole, kde můžeme získat potřebný prostor pro následnou opravu a zkracujeme tím 

dojezdové časy všech subjektů podílejících se na opravě. 

V diplomové práci se věnuji návrhu konkrétního montážního místa v dobývacím prostoru 

Vršanské uhelné a.s. pro velkostroje typu KU 800. 
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1 Rešerše dané problematiky z oblasti historie zájmové oblasti  

1.1 Vznik uhlí a počátky uhelného dolování  

Mostecká pánev je geomorfologický celek, který se utvořil v období třetihor. V době před 

22 až 17 miliony let se při úpatí Krušných hor vytvořila příkopová propadlina plná jezer 

a močálů, která se vyplňovala sedimenty. Nahromadila se zde až 500 m silná vrstva jílů 

a písků a také organické hmoty, která dala vznik uhelným slojím o mocnosti 25-45 m. 

První nálezy hnědého uhlí v oblasti severozápadních Čech sahají do období pozdního 

středověku. Nejstarší písemná zmínka je zapsána v městské knize Duchcova z roku 1403, 

další zmínky o dolování pocházejí z Jirkova, Hrobu a Pětipeska z druhé poloviny 16. 

století. Na Mostecku se o rozvoj dobývání uhlí velkou měrou zasloužil Osecký klášter, 

kterému patřil např. uhelný důl ve Střimicích u Mostu. Kromě toho bylo i obyvatelstvu 

dáno právo dobývat uhlí pro topné účely. Těžba do počátku 19. století probíhala jen 

primitivním způsobem, nevyužívalo se prakticky žádné technické vybavení a těžba nebyla 

nijak dozorována ze strany báňských úřadů. Teprve v roce 1783 byl pro uhelné hornictví 

zřízen báňský úřad v Jáchymově, který propůjčoval dolovací právo. 

V první polovině 19. století se uhlí dobývalo nejčastěji hlubinně, později také povrchově. 

Od druhé poloviny 19. století zde probíhá soustavná důlní činnost, která začala přeměňovat 

celý ráz krajiny. Rozmachu těžby napomohlo vybudování železnice, která zajistila odbyt 

uhlí jak v českých zemích, tak také v Německu [12]. 

Těžba je čím dál více mechanizovaná a organizovaná. Oblast Mostecka se stává centrem 

revíru, vzniká zde řada významných uhelných společností, předchůdců budoucích 

Severočeských hnědouhelných dolů v čele s nejvýznamnější Mosteckou společností 

pro dobývání uhlí. Dále k nim patřily Severočeská uhelná společnost, Státní doly 

a Těžařstvo Lomské uhelné doly [4]. 

1.2 Těžba uhlí v současnosti 

Od druhé poloviny 20. století se v Severočeském hnědouhelném revíru postupně ustupuje 

od těžby hnědého uhlí hlubinnými doly a tento způsob těžby nahrazují povrchové doly, 

z nichž některé jsou následně přestavěny na výkonné velkolomy, jak je známe dnes.  
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Na Mostecku těžba probíhá (probíhala) v několika velkolomech: 

Lom Vršany (Vršanská uhelná a.s.) - Lom Vršany leží západně od města Most 

v jihovýchodní části mostecko-chomutovské pánve, dobývá hnědouhelné ložisko vyvinuté 

ve slatinicko - bylanské oblasti SHD. Uhelné souvrství klesající pod zemský povrch 

od kopce Ressl do hloubky 90 metrů je zde rozděleno do čtyř uhelných slojí. Lom Vršany 

navazuje na těžbu uhlí, která v minulosti probíhala na jihozápad od Mostu v lomu Hrabák, 

Šmeral. Otvírka lomu Vršany byla zahájena v roce 1978 prvotní otvírkou [10]. 

Lokalita Československá armáda (Severní energetická a.s.) - ČSA je hnědouhelný 

povrchový lom nacházející se v severočeské hnědouhelné pánvi pod úpatím Krušných hor, 

na jehož okraji se nachází obce Vysoká Pec, Černice a bývalé Komořany. Těží zde 

společnost Severní energetická a.s. První skrývka povrchového dobývání začínala poblíž 

severního okraje dnes již zaniklé obce Nové Sedlo nad Bílinou. Dále těžba postupovala 

severovýchodním směrem k zámku Jezeří a stáčela se pod patou Krušných hor až 

k dnešním Černicím, od kterých se lom nachází asi 0,5 km. Těžba je zde omezena 

územními ekologickými limity těžby vzniklé nařízením vlády ČR č. 444/1991 Sb. V rámci 

stanovených limitů jsou zde k dispozici zásoby do roku 2021 [9]. 

Doly Ležáky – Důl Ležáky vznikl v roce 1945 z bývalého dolu Richard přejmenováním ke 

dni 12. července 1945. Nebyl samostatnou hospodářskou jednotkou, byl ve svazku 

„Ředitelství SHD” se sídlem v Mostě. Od 1. 1. 1952 byl k Dolu Ležáky přičleněn Důl 

Evžen, který byl přejmenován na Důl Ležáky II a zřizovací listinou ministerstva paliv 

ze dne 15. 7. 1952 byl vytvořen samostatný státní podnik Důl Ležáky v Mostě. Důl ukončil 

činnost v roce 1999 a na jeho místě od té doby probíhají rekultivace, velká část území byla 

zaplavena vodou z nově vznikajícího jezera Most [14].  

Lom Šverma – V roce 1946 byla zahájena otvírka tzv. jižního pole, které leželo 

v katastrálním území obce Holešice. V těchto místech totiž vybíhala uhelná sloj nejvýše 

k povrchu. Na skrývkové práce bylo nasazeno parní lopatové rýpadlo. Od roku 1949 

dochází k nasazení nových strojů, mezi prvními bylo dodáno lopatové rýpadlo E7 

o objemu lopaty 7 m
3
. Od roku 1958 byly za velmi krátké období dodány i zakladače, 

korečkové rypadlo a tři velkostroje typu K 1000. Od přelomu tisíciletí se postupně lom Jan 

Šverma utlumuje z důvodu ekonomické náročnosti provozu kolejové dopravy, která 

souvisí především s údržbou a opravou kolejí, lokomotiv a vozů a výroby uhlí v Úpravně 
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uhlí Komořany. Důl Šverma zanikl v roce 1999 převedením dobývacího prostoru pod 

závod Hrabák (Vršany) [14]. 

 

Obrázek 1: Velkolomy na Mostecku (zdroj: http://mapy.cz) 

 

1.3 Potřeba montážního místa 

Ve velkolomech se postupně zaváděla stále výkonnější technika těžby, dopravy 

a zakládání, docházelo, zejména na skrývce, k nasazování korečkových a lopatových 

rýpadel. 

Doprava celých velkostrojů z výrobních závodů je pro svou velikost a náročnost 

vyloučená, proto vždy na každé těžební lokalitě bylo zapotřebí vybudovat montážní místo. 

Pro výstavbu nových velkostrojů se většinou používala stabilní montážní místa, která měla 

potřebný prostor pro výstavbu a zpevněnou plochu pro lepší manipulaci. Někdy byla 

montážní místa umístěna mimo dobývací prostor a nová rýpadla tak mnohdy musela 

provádět transport i několik km, aby se dostala na svou pracovní pozici.  

Staré montážní místo v lokalitě Vršany se již dlouhodobě nevyužívá a bylo přistoupeno 

k variantě využití těchto ploch jako skladovacích. Důvodem byla velká transportní 

vzdálenost od řezu, dále vysoké napětí a nově zbudované Gravitační odvodnění předpolí 

výsypky Malé Březno, které stojí velkostrojům v cestě na montážní místo. Překlenutí 

Vršany 

ČSA 

Šverma 

Ležáky 

http://seznam.cz/
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těchto problémů je velice finančně nákladné. Levnější variantou je vybudování mobilního 

montážního místa. 

 

Obrázek 2: Bývalé pevné montážní místo Vršany (zdroj: http://mapy.cz ) 

 

http://seznam.cz/
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2 Ideový a technický návrh řešení 

Hlavními požadavky při výstavbě montážního místa je vzdálenost od dobývacího řezu, 

obslužnost komunikacemi, přívod a rozmístění elektrické soustavy. V diplomové práci se 

budu zabývat výstavbou montážního místa pro velkostroj typu KU 800. 

2.1 Velkostroj KU 800 

Kolesové rýpadlo KU 800 je stroj určený k povrchové těžbě velkých objemů zeminy 

a nerostných surovin, především skrývky a hnědého uhlí v povrchových dolech. 

2.1.1 Technický popis rýpadla 

Kráčivý podvozek 

Hydraulický kráčivý podvozek je originální konstrukce. Tvoří ho dvě obdélníková 

chodidla se společným téměř čtvercovým půdorysem, která jsou spojena hydraulickými 

válci se spodní stavbou. Vedení chodidel vůči spodní stavbě je zajištěno soustavou 

kloubově uchycených táhel. Při kráčení rýpadlo střídavě spočívá na chodidlech nebo 

na opěrné desce spodní stavby. Při práci může být stroj usazen na všech opěrných 

plochách, čímž se tlak na půdu výrazně zmenší. Změna směru pojezdu rýpadla se 

uskutečňuje natočením celého stroje do požadovaného směru protisměrným kráčením 

chodidel [7]. 

Spodní stavba 

Spodní stavba rýpadla je prostorová konstrukce, ve které je umístěna umývárna, agregáty 

hydrauliky kráčení, kroužkový sběrač a elektrické rozvody spodní části stroje. Na zadní 

straně spodní stavby ve směru kráčení je zavěšen přemístitelný kabelový vůz, na jehož 

bubnu je navinut vysokonapěťový přívodní kabel 35 kV. Délka závisí na průměru 

a hmotnosti použitého kabelu. Buben je automaticky ovládán v závislosti na kráčení 

rýpadla. Při přemisťování kabelu je kabelový vůz odpoután od rýpadla a pohybuje se na 

vlastním podvozku, tažen traktorem. Pro pohon bubnu včetně brzdy dodává elektrickou 

energii v případě potřeby dieselelektrický agregát o napětí 500 V. 
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Otočná deska 

Na spodní stavbě je prostřednictvím kulové dráhy uložena otočná deska kruhového tvaru, 

do které je vetknut vyvažovací výložník. Ve středu otočné desky je otočně uložen 

předávací výložník, jehož druhý konec se opírá o jedno ze šesti možných míst na spodní 

stavbě. Uvnitř otočné desky jsou umístěny čtyři pohony otoče horní stavby 

se stejnosměrnými motory. Ve vnitřních prostorách otočné desky jsou umístěny dílny, 

sklady, jídelna a část elektrozařízení. Také je v otočné desce umístěno hydraulické zařízení 

ovládané řidičem pro nadzvednutí předávacího výložníku. Při nadzvednutém předávacím 

výložníku je možno otáčet svršek rýpadla o 360°, při zakotveném předávacím výložníku 

je možno otáčet o ±75° vzhledem k ose předávacího pásu, který je vždy uložen v ose 

pracovního úhlu rýpadla. 

Vyvažovací výložník 

Vyvažovací výložník nese strojovnu, ve které je umístěna další část elektrického zařízení 

stroje. Strojovna je jako celek pohyblivá a vyvažuje tak přední část kolesového výložníku. 

Dále je na vyvažovacím výložníku umístěn mechanismus výsuvu a zdvihu kolesového 

výložníku a dva otočné jeřáby o nosnosti 15 t pro demontáž zařízení ve strojovně. 

Kolesový výložník 

Kolesový výložník je rozdělen na dvě části uspořádané do teleskopu. Délka výsuvu je 

16,2 m. Na přední straně kolesového výložníku je uloženo bezkomorové koleso osazené 

15 korečky. Osa kolesa je uložena v hlavních podélnících ocelové konstrukce předního 

kolesového výložníku ve dvou ložiskách, třetí ložisko je uloženo v rámu dopravního pásu. 

Převodová skříň pohonu kolesa je nasazena na levé straně mezi výložníkem a tělesem 

kolesa a je poháněná dvěma pohony o celkovém výkonu 2 x 800kW přes dva vstupní 

pastorkové hřídele s kuželočelním ozubením. Otáčky kolesa jsou měnitelné. Transportní 

gumotextilní pásy na přední i zadní části kolesového výložníku jsou vedeny 

na girlandových válečcích a jsou poháněny motory o výkonu 630kW a napětí 6 kV přes 

planetové převodovky nasunuté na letmo uložených koncích hřídelů poháněcích bubnů. 

Všechny transportní pásy na rýpadle jsou automaticky napínány a jejich chod je 
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automaticky regulován elektrohydraulickým systémem regulace, což zvyšuje životnost 

pásu. 

Předávací výložník 

Předávací výložník je otočně uložen jedním koncem na středovém čepu a dvouřadém 

soudečkovém ložisku na horní otočné desce, druhý konec je položen na jedné ze šesti 

vymezených poloh na spodní stavbě (vlaštovky). Na výložníku je předávací dopravní pás 

s pohonem (pas č. 3) a pod ním prašný pás. Na tomto stroji je provedena úprava spodní 

části ocelové konstrukce výložníku pro použití na strojích KU 800 s patní výztuhou sloupů 

horní stavby. 

Nakládací výložník 

Nakládací výložník dlouhého provedení je uložen na kulovém čepu na konci předávacího 

výložníku mimo střed rýpadla a je podepřen podpěrným vozem vybaveným pro změnu 

výšky lanovým kladkostrojem. Otoč výložníku je v rozmezí ±115° vzhledem k ose 

předávacího výložníku. Transportní pás uložený v nakládacím výložníku je obdobné 

konstrukce jako pásy kolesového výložníku a je vybaven stejným pohonem. Výsypka 

umístěná na konci nakládacího výložníku je otočná v horizontální rovině a umožňuje 

nasměrování proudu materiálu na dálkový pásový dopravník [7]. 

Držící výložník 

Držící výložník je zhotoven v podobě pohyblivé vzpěry sestavené ze čtyř hlavních plných 

podélníků propojených příhradovou ocelovou konstrukcí. Na hlavě výložníku jsou uloženy 

lanové kladky, kladkostroje zdvihu kolesového výložníku a lanové kladky pevného 

lanového závěsu kolesového výložníku (tzv. přední závěs). 
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Obrázek 3: Popis velkostroje KU 800 (zdroj: http://hornictvi.info) 
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Obrázek 4: Rozměry velkostroje KU 800 (zdroj: http://hornictvi.info) 

 

2.1.2 Využití rýpadla KU 800 

Kolesové rýpadlo KU 800 je určeno k rýpání a nakládání všech hornin do 3. třídy 

rozpojitelnosti. V lepivých materiálech se výkonnost úměrně snižuje. Rovněž se snižuje 

výkonnost při těžbě materiálů s velkými kameny a současně neúměrně rychle klesá 

životnost stroje. Rýpání takových materiálů se proto nedoporučuje. Rýpadlo není 

dimenzováno na těžbu ani nakládání hornin 4. třídy rozpojitelnosti a výše. 

Horniny se zatřiďují podle charakteristických vlastností a podle obtížnosti rozpojování 

do 7 tříd. V následujícím třídění jsou nejprve uvedeny charakteristické vlastností hornin 

a pak jednotlivé příklady. Uvedeny jsou pouze první 3 třídy hornin, pro které je kolesové 

rýpadlo KU 800 určeno. 

1. třída  

Horniny: rypné soudržné, měkké konzistence, s výjimkou jílu; neuhelné, nesoudržné, 

popř. se štěrkovými zrny do 5 cm. 

Patří sem např.: ornice, hlína, písčitá hlína, hlinitý písek, písek, štěrkovitý písek, písčitý 

štěrk a drobný štěrk se zrny do 2 cm bez omezení a se štěrkovými zrny od 2 do 5 cm 



 

12 

2014 

Bc. Jan Šrédl: Studie zhotovení montážního místa v dobývacím prostoru pro velkostroje typu KU 800 

v objemu do 10 % celkového objemu rozpojované horniny 1. třídy, stavební odpad 

(rumiště) a navážka obdobného charakteru jako štěrkovitý písek zařazený do 1. třídy. 

2. třída 

Horniny: lehce rozpojitelné soudržné, většinou tuhé konzistence, s výjimkou jílu; 

nesoudržné, středně ulehlé, popř. se štěrkovými zrny do 10 cm. 

Patří se např.: ornice, hlína, prachovitá hlína (spraš), písčitá hlína, hlinitý písek, písčitý 

štěrk a střední štěrk se zrny do 5 cm bez omezení a se štěrkovými zrny od 5 do 10 cm 

v objemu do 10 % celkového objemu rozpojené horniny 2. třídy, stavební odpad (rumiště) 

a navážka obdobného charakteru jako písčitý štěrk zařazený do 2. třídy. 

3. třída 

Horniny: středně rozpojitelné soudržné, většinou pevné konzistence; nesoudržné, ulehlé, 

popř. s kameny největšího rozměru do 26 cm a zvětraliny některých skalních hornin, 

pokud mají obdobné vlastnosti. 

Patří sem např.: hlína, prachovitá hlína (spraš), jílovitá hlína, jílovitá hlína písčitá, písčitý 

jíl, jíl, písčitý štěrk hrubý a hrubý štěrk se zrny do 10 cm bez omezení a s kameny 

největšího rozměru od 10 cm do 25 cm v objemu do 10 % celkového objemu rozpojované 

horniny 3. třídy, stavební odpad (rumiště) a navážka obdobného charakteru jako písčitý 

hrubý štěrk zařazený do 3. třídy, jílovitá břidlice silně zvětralá, rozložené skalní horniny 

(např. zcela zvětralá žula, rula, pískovec apod.) [2]. 
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2.1.3 Technologie provozního nasazení kolesového rýpadla KU 800  

Obrázek 5: Způsoby použití rýpadla (zdroj: http://hornictvi.info)  
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Tabulka 1: Parametry rýpadla KU800 

Průměr kolesa s korečky 13 m 

Objem korečku 1300 1 

Otáčky kolesa 2,7 - 6,5 min
-1

 

Jmenovitá rypná síla  430 kN 

Max povolená rypná síla 718 kN 

Hnací výkon pohonu kolesa  2 x 800 = 1600 kW 

Druh vynášecího zařízení rotační kuželový skluz 

Drtič s protistěnou a kruhadlem 

Výška řezu 32 m 

Výsuv 16,2 m 

Rozsah otáčení horní stavby omezena optokabelem, cca 360° 

Úhel svahu vytvořený výsuvem při výšce řezu  32 m 

Dosah nakládacího výložníku od osy rýpadla do osy 

porubního dopravníku: 

- max.: cca 89 m 

- min.: cca 29 m 

Výškové úrovně důlní pásové dopravy a roviny pojezdu 

rýpadla: 

- nahoru: do 15 m 

- dolů: do 15 m 

Rychlost dopravních pásů 4 m s
-1
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Tabulka 2: Parametry podvozkové části 

Podvozek kráčivý, délka kroku cca 3 m 

Rychlost pohybu stroje nebo ližin 0,05 m s
-1

 

Průměrná teoretická rychlost pohybu stroje je poloviční. Praktická závisí na terénu a vlivem 

prokluzu se snižuje. Velikost prokluzu závisí na vlastnostech zeminy. V kluzných materiálech, 

zvláště při pohybu rýpadla ve sklonu, je nutno povrch terénu vhodně upravit. 

Pro běžný nekluzký terén je možno informativně uvažovat tyto průměrné rychlosti: 

vodorovně 0,02 m s
-1

 (délka kroku 2 m) 

klesání do 7 % 0,0233 m s
-1

(délka kroku 2,3 m) 

stoupání do 7 %  0,0166 m s
-1

(délka kroku 1,7 m) 

Dovolený sklon při rýpání 4° (7 %) 

Dovolený sklon ve směru jízdy při transportu s 

předepsanou polohou výložníku a zkráceném 

kroku 

6° (10,5 %) 

Hmotnost stroje 4362 t 

Střední měrný tlak na podložku:  

Při uvažování jen chodidel do 0,135 MPa 

Při uvažování jen spodní stavby do 0,125 MPa 

Při práci je možno tlak snížit přitlačením chodidel. Rýpadlo je dimenzováno jak pro rýpání 

lávkováním, tak i pro rýpání při spouštění kolesa, které se doporučuje při tvrdém materiálu 

bez horizontálních proplástků. 
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2.2 Podložní stabilita pod montážním místem 

Regionálně je širší zájmové území řazeno k severnímu okraji chomutovské části 

Chomutovsko-mostecko-teplické terciérní pánve na styku s jednotkou vulkanitů Českého 

středohoří. Limnické sedimenty pánve jsou miocénního stáří a patří k II. sedimentační 

etapě, k souvrství hnědouhelných slojí, uhelné facii. Okolí patří k jedné z drobných 

izolovaných pánviček, které vznikaly v době silnější vulkanické činnosti a byly občas 

zaplavovány vodou. Střídavě se zde tvořily normální sladkovodní sedimenty a sedimenty 

vulkanogenní. Vznikaly uloženiny jílů a jílovců s polohami písků, místy zpevněnými 

křemitým tmelem do prachovců až pískovců. V údobí tektonického klidu, vyznačujícím se 

mohutným rozvojem vegetace v mělkovodním a bažinném prostředí, zde dochází k vývoji 

svrchního uhelného souvrství. Vznikají plošně čočkovité polohy rozpadavého 

oxyhumolitu, které přecházejí do jílů s proměnlivým uhelným obsahem. Povrchové vrstvy 

jsou přemístěné a přeplavené, místy s obsahem písku, takže mají charakter jílovitých 

a jílovitopísčitých hlín. Podzemní vodu zde tvoří mělký horizont podpovrchové vody 

v hloubce 3-4 m v místech terénních elevací, resp. 1-2 m v místech níže položených. Dá se 

zevšeobecnit, že hladina podzemní vody je spojitá, téměř vodorovná, s mírným sklonem 

k terénním depresím, které za vyšších stavů zavodňuje. Vzhledem k minimálnímu pohybu 

vody a jejímu styku s uhelnými sedimenty, je její chemizmus charakteristický vysokou 

mineralizací, přítomností organických látek a síranových iontů.  

Podložní stabilita se musí řešit před započetím prací na montážním místě. Vhodným 

výběrem plochy se můžeme vyvarovat případných komplikací, které by mohlo přinést 

propadnutí nebo sesutí tělesa montážního místa. Dle zjištěných vrtů v ploše montážního 

místa zjistíme, že v daném podloží se nacházejí pevné polohy, které by nám měly umožnit 

vystavět montážní místo [1]. 

2.3 Povětrnostní vlivy, odstavení stroje na montážním místě 

Území ČR spadá do mírně teplé oblasti. Podnebí je zde mírně teplé, mírně suché, převážně 

s mírnou zimou. Průměrná roční teplota vzduchu je 7,6°C. Srážky v oblasti Mostecké 

pánve jsou ovlivněny působením dešťového stínu pásma Krušných hor a nedosahují 

hranice 500 mm (stanice Ervěnice – 463 mm/rok; stanice Hněvín – 474 mm/rok; stanice 

Skyřice – 431 mm/rok). Roční chod srážek je významnější v letních měsících, kdy je 
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dosahováno 59-69% celoročního úhrnu. Větry jsou v pánevní kotlině výrazně ovlivněny 

tvarem reliéfu a místní expozicí. Převážně vanou od jihozápadu a západu, v zimním období 

vanou i větry východních směrů. 

Velkostroj je nutno odstavit na montážním místě tak, aby co nejvhodněji odolával 

povětrnostním vlivů. Dle zjištěných povětrnostních vlivů je potřeba odstavit stroj tak, aby 

protizávaží směřovalo směrem na jižní stranu montážní plochy [4]. 

2.4 Požadavky na montážní místo 

Montážní místo pro opravu velkostroje KU800 by mělo splňovat několik důležitých 

kritérií. Mezi hlavní patří dostupnost montážního místa pro osoby, které se na opravě 

budou podílet, a také pro techniku, která bude při opravě zapotřebí. Vzdálenost 

montážního místo od plánovaného nasazení v řezu by měla být co nejkratší. Únosnost 

montážní plochy by měla být taková, aby se při manipulaci s velkostrojem nebo při pohybu 

strojů neponičila a nedošlo k terénním propadům. Dále je třeba zohlednit rozměry 

velkostroje a potřebnost vybudování zázemí pro opravu. 

2.4.1 Dostupnost montážního místa 

Dostupnost plochy montážního místa je důležitá z hlediska snadného příjezdu jak 

pro stroje, které se budou na opravě velkostroje podílet, tak i o pro osoby, které budou 

zajišťovat jeho samotnou opravu. Celkový pohled na umístění montážního místa je 

v příloze č. 2. 

2.4.2 Únosnost plochy 

Statická zatěžovací zkouška deskou je normovaný postup zkoušení a měření únosnosti 

zemin a kameniva nestmelených nebo stmelených, uložených v zemních tělesech, podloží 

nebo podkladních vrstvách pozemních komunikací, letištních ploch a jiných zemních 

stavebních objektů. Podmínky pro provádění zkoušky jsou obsaženy v základních normách 

ČSN 73 6190 „Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek“ 

(10/1989) a ČSN 72 1006 „Kontrola zhutnění zemin a sypanin“ (12/1998) vč. její změny 

Z1 (09/2013). 
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Zkouška se používá: 

 k nepřímému stanovení míry zhutnění sypanin, u nichž je stanovení objemové 

hmotnosti a z ní požadované hodnoty míry zhutnění značně obtížné (kamenitá 

a balvanitá sypanina apod.). V těchto případech lze použít poměr modulů 

přetvárnosti Edef2/Edef1 určených z druhého a prvního zatěžovacího cyklu, 

 k ověření modulů podle specifikací jednotlivých předpisů, 

 ke stanovení modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu Edef, 

 k určení dalších vlastností požadovaných dokumentací na základě zhutňovací 

zkoušky. 

V ČSN 72 1006 jsou uvedeny tři základní typy zkoušení podle druhu pozemní stavby, 

podle kterých se statická zatěžovací zkouška provádí: 

 pro stavby pozemních komunikací podle přílohy A, 

 pro stavby železničního spodku podle přílohy B, 

 pro ostatní druhy staveb podle přílohy D. 

Postup provádění zkoušky: 

Pro provedení statické zatěžovací zkoušky je třeba toto zkušební zařízení: 

 kruhová zatěžovací deska. Používá se deska o průměru 0,30 m, v závislosti 

na zrnitosti zkoušené sypaniny je možno použít i desku o průměru 0,60 m nebo 

0,762 m. Konstrukce desky musí zabezpečovat její dostatečnou tuhost podle 

ČSN 73 6190, 

 hydraulický lis schopný vyvodit sílu nejméně o 20 % vyšší než je největší 

požadované zatížení desky. Lis musí umožňovat stupňovité zvyšování a snižování 

síly a její udržování bez kolísání po dobu několika minut, 

 kulový kloub umístěný v sestavě měřicího zařízení a zajišťující centrické zatížení 

zatěžovací desky i při nerovnoměrném zatlačení desky, 

 zařízení pro měření síly vyvozené hydraulickým lisem s přesností 1% nejvyššího 

zatížení při zkoušce, 
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 snímač posuvu nebo číselníkový úchylkoměr pro měření zatlačení desky s přesností 

0,01 mm. Zatlačení desky se měří buď ve středu desky, nebo ve třech bodech 

rozmístěných rovnoměrně po obvodu desky, 

 měřicí nosník nebo rám s držáky snímačů posuvu. Podpěry měřicího nosníku nebo 

rámu musí být od okraje zatěžovací desky umístěny ve vzdálenosti nejméně 1,25 m 

v případě desky o průměru 0,30 m a nejméně 1,65 m v případě desky o průměru 

0,60 m a větším, 

 protizátěž (např. naložený nákladní automobil). Podpěry protizátěže (např. kola 

vozidla) musí být vzdáleny od okrajů zatěžovací desky nejméně 0,75 m v případě 

desky o průměru 0,30 m, nejméně 1,10 m u desky o průměru 0,60 m a nejméně 

1,30 m u desky o průměru 0,762 m, 

 pomůcky pro přípravu povrchu zkoušené vrstvy (vodováha, smetáček na očištění 

povrchu, olovnice, metr a nástavce různých délek pro opření lisu o rám protizátěž. 

Postup zkoušky na stavbě montážního místa: 

Doporučuje se používat tuhou zatěžovací desku kruhovou, odpovídající svým průměrem 

zrnitosti zkoušeného materiálu. Pro jemnozrnné a písčité zeminy má zpravidla plochu 

0,1 m
2
, pro štěrkovité zeminy 0,2 m

2
 a pro kamenité a balvanité zeminy nejméně 0,5 m

2
. 

Zatěžovací deska může mít popř. čtvercový tvar (např. až 1m x 1m). Konstrukce desky 

musí zabezpečovat její dostatečnou tuhost podle ČSN 73 6190. Okraj desky (popř. 

kružnice opsaná čtvercové desce) má být vzdálen od podpěr protizátěže nejméně 

2,5 násobek průměru desky. 

Zatlačení desky a tím i deformace prostředí se měří ve středu desky, anebo nejméně 

ve třech bodech rozmístěných rovnoměrně po obvodu kruhové desky, popř. na každé 

straně čtvercové desky. Deformace se pokládá za ustálenou, když její změna v průběhu 

3 minut je menší nebo rovna 0,05 mm.  

Největší kontaktní napětí pod deskou je zpravidla 300 kPa. Zatížení probíhá ve dvou 

cyklech po zatěžovacích stupních 50, 100, 200 a 300 kPa a odlehčovací stupně 100, 50 

a 0 kPa [6]. 
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Z prvního zatěžovacího cyklu obvykle v rozmezí 100 kPa až 200 kPa se určí modul 

přetvárnosti Edef1, z druhého zatěžovacího cyklu modul přetvárnosti Edef2. Pro zvolené 

rozmezí napětí (obvykle 100 kPa až 200 kPa) se vyhodnocuje modul přetvárnosti podle 

vzorce: 

 

     
 

 
                

  

  
 

kde  Edef  je modul přetvárnosti v kPa nebo MPa 

 ν Poissonovo číslo (odhaduje se podle složení sypaniny, viz tabulka níže) 

 r poloměr desky v m 

 Δp změna kontaktního napětí v kPa nebo MPa 

 Δy změna zatlačení desky při změně napětí v m 

 

Tabulka 3: Doporučené hodnoty Poissonova čísla dle ČSN 73 6190 

kamenitá sypanina a hrubozrnný štěrk 0,15 

střednězrnný štěrk, písčitý štěrk 0,20 

písek 0,20 

písek hlinitý 0,25 

hlína písčitá a prachovitá 0,30 až 0,35 

jíl s nízkou a střední plasticitou 0,35 až 0,37 

jíl s vysokou plasticitou 0,40 
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2.4.3 Hygiena a ekologie na montážním místě  

Při zhotovení a provozu montážního místa je třeba dodržovat celou řadu právních předpisů. 

Nejdůležitější z nich se týkají dodržování pravidel hygieny a ekologie. Konkrétně jde 

o níže uvedené zákony. 

 Vodní zákon 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů  

Pravidla ochrany povrchové a podzemní vody stanovují podmínky pro hospodárné 

využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních 

vod. Snahou je vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha 

a zajistit bezpečnost vodních děl v souladu s právem Evropských společenství. Účelem 

tohoto zákona je též přispívat k zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou a k ochraně 

vodních ekosystémů a na nich přímo závisejících suchozemských ekosystémů. 

Zákon upravuje právní vztahy k povrchovým a podzemním vodám, vztahy fyzických 

a právnických osob k využívání povrchových a podzemních vod, jakož i vztahy 

k pozemkům a stavbám, s nimiž výskyt těchto vod přímo souvisí, a to v zájmu zajištění 

trvale udržitelného užívání těchto vod, bezpečnosti vodních děl a ochrany před účinky 

povodní a sucha. V rámci vztahů upravených tímto zákonem se bere v úvahu zásada 

návratnosti nákladů na vodohospodářské služby, včetně nákladů na související ochranu 

životního prostředí a nákladů na využívané zdroje, v souladu se zásadou, že znečišťovatel 

platí [12].  

 Zákon o ochraně přírody a krajiny 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

Účelem zákona je za účasti příslušných krajů, obcí, vlastníků a správců pozemků přispět 

k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitosti forem života, 

přírodních hodnot a krás, k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji a vytvořit v souladu 

s právem Evropských společenství v České republice soustavu Natura 2000. Přitom 

je nutno zohlednit hospodářské, sociální a kulturní potřeby obyvatel a regionální a místní 

poměry [12]. 

 Zákon o odpadech 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje: 
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a) pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování ochrany 

životního prostředí, ochrany lidského zdraví a trvale udržitelného rozvoje a při omezování 

nepříznivých dopadů využívání přírodních zdrojů a zlepšování účinnosti tohoto využívání, 

b) práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství, 

c) působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství [12]. 

 Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.  

Ochranou ovzduší se rozumí předcházení znečišťování ovzduší a snižování úrovně 

znečišťování tak, aby byla omezena rizika pro lidské zdraví způsobená znečištěním 

ovzduší, snížení zátěže životního prostředí látkami vnášenými do ovzduší a poškozujícími 

ekosystémy a vytvoření předpokladů pro regeneraci složek životního prostředí postižených 

v důsledku znečištění ovzduší [12]. 

 Zákon o chemických látkách 350/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, navazuje na přímo použitelné 

předpisy Evropské unie
 
a upravuje je, konkrétně: 

a) práva a povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob (dále jen „osoba“): 

i. při výrobě, klasifikaci, zkoušení nebezpečných vlastností, balení, označování, 

uvádění na trh, používání, vývozu a dovozu chemických látek (dále jen „látka“) 

nebo látek obsažených ve směsích nebo předmětech, 

ii. při klasifikaci, zkoušení nebezpečných vlastností, balení, označování a uvádění na 

trh chemických směsí  (dále jen „směs“) na území České republiky, 

b) správnou laboratorní praxi, 

c) působnost správních orgánů při zajišťování ochrany před škodlivými účinky látek 

a směsí [12]. 
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 Zákon o ochraně veřejného zdraví 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje: 

a) práva a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti ochrany a podpory veřejného 

zdraví, 

b) soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví, jejich působnost a pravomoc, 

c) úkoly dalších orgánů veřejné správy v oblasti hodnocení a snižování hluku z hlediska 

dlouhodobého průměrného hlukového zatížení životního prostředí [4]. 

2.5 Zhotovení tělesa montážního místa 

Zemní práce - Před výstavbou montážního místa a navážením hmot pro samotné těleso je 

zapotřebí plochu montážního místa urovnat do roviny. V dotčeném prostoru, mimo 

retenční nádrže, byly provedeny vrty VRS 427, VRS 431 a VRS 433. Dle nadmořských 

výšek těchto vrtů zjistíme, že terén se směrem jihozápadu svažuje o cca 2,5 m. K úkonu 

srovnání použijeme dozer. Vyrovnáním tohoto prostoru se dostaneme do výšky retenčních 

nádrží. Tento úkon je vhodnější z hlediska snížení terénu. Tuto plochu je poté nutno 

uválcovat. Na takto upravený terén je možno postupně navážet štěrkové lože montážního 

místa. 

Odvodnění - Těleso montážního místa je zapotřebí odvodnit tak, aby se na jeho plochu 

nedostávala srážková voda z okolního terénu, který bude po dokončení tělesa vyrovnán, 

aby montážní místo bylo lépe ohraničeno a nedocházelo k jeho deformaci. Odvodnění 

provedeme vyhotovením ochranného příkopu dle přílohy č. 3. Srážková voda poté bude 

jímána do Dosazovacího rybníka, který leží v těsné blízkosti. U této vodní plochy je rovněž 

umístěna čerpací stanice pro zkrápění na lomu Vršany. 
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Obrázek 6: Letecký pohled na Dosazovací rybník (zdroj: http://mapy.cz) 

 

2.6 Elektrický rozvod 

Instalovaný výkon: 400 kW + 250 kW 

Ochrana před nebezpečným dotykem: dle ČSN 332000-4-41 ed.2 a ČSN EN 61140 ad. 

Ochranná opatření budou řešena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a Článek dle ČSN EN 61 140 

ed.2.  

Mezi tato opatření patří: 

 automatické odpojení od zdroje v síti TN – C, 

 dvojitá nebo zesílená izolace. 

Při použitém ochranném opatření uvést použité prostředky základní ochrany. Ty budou 

řešeny dle článků ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a dle ČSN EN 61 140 ed.2. 

http://seznam.cz/


 

25 

2014 

Bc. Jan Šrédl: Studie zhotovení montážního místa v dobývacím prostoru pro velkostroje typu KU 800 

Základní ochrany: 

 základní izolace živých částí, 

 přepážky nebo kryty, 

 zábrany a ochrana polohou, 

 zábrany a ochrana polohou. 

Ochrana při poruše: 

 přídavná izolace, 

 ochranné pospojování, 

 ochranné stínění, 

 automatické odpojení od zdroje . 

 

Doplňková ochrana: 

 proudový chránič, 

 doplňující ochranné pospojování [5]. 
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Stanovení prostředí: 

Tabulka 4: Předpokládané vnější vlivy a prostor dle ČSN 33 2000 - 3 

čl. Charakteristiky označení třída označení 

321.1 teplota okolí AA7  -25
0
 C až +55

0
 C,  

321.2 atmosférická vlhkost AB 8 15% až 100% 

321.3 nadmořská výška AC 1 do  2000m 

321.4 výskyt vody AD 2 volně padající kapky 

321.5 cizí tělesa AE 4 lehká prašnost 

321.6 koroze AF 2 atmosférická 

321.7.1 otřesy, rázy AG 1 mírné 

321.7.2 vibrace AH 1 mírné 

321.8 výskyt plísní AK 1 bez nebezpečí 

321.9 výskyt živočichů AL 1 bez nebezpečí 

321.10 elmag. působení AM 1 zanedbatelné 

321.11 sluneční záření AN 1 nízká 

321.12 seizmické účinky AP 1 zanedbatelné 

321.13 bouřková činnost AQ 1 slabá 

321.14 pohyb vzduchu AR 1 pomalý 

321.15 vítr AS 2 střední 

322.1 schopnost osob BA 4 poučené osoby 

322.3 dotyk se zemí BC 2 výjimečný 

322.4 únik osob BD 1 snadný 

322.5 skladované látky BE 1 bez nebezpečí 

323.1 stavební materiály CA 1 nehořlavé 

 

2.7 Kovový, nebezpečný a komunální odpad 

Odpady se na montážním místě budou řešit, dle platných vyhlášek lomu. Pro uložení 

kovového odpadu nebo elektrického odpadu budou na ploše umístěny kontejnery, které se 

mohou kdykoliv odvézt.  

Olejové náplně jsou uloženy v přetažném skladu. Ten je řešen tak, že má pod podlahou 

záchytnou vanu, která má dvojnásobný objem než je povolený objem skladovaného oleje.  
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2.8 Skladování lahví s technickými plyny 

Vybavení PHP vychází z Požárního řádu stroje a aplikují na ochranu stroje v případě 

požáru. 

PVAŘ 27.4 z obecně závazného právního předpisu, kterým je vyhláška Ministerstva vnitra 

č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání 

živic v tavných nádobách a dále z ČSN 05 0600, 05 0601, 05 0610, 05 0630, 05 0650, 05 

0661, 05 0671, 05 0672. V tom jsou řešeny PHP pro svařování. 

Pokud se předpokládá skladování hořlavých kapalin (v přetažném „příručním skladu HK“ 

s kapacitou max. 7 m
3
), pak musí být sklad postaven a jeho provoz realizován dle 

ČSN 65 0201. 

Pokud se předpokládá, že svařování a realizace bude z více svářecích autogenních souprav, 

tak lze předpokládat skladování náhradních lahví s plynem. To bude jistě realizováno 

v nějakém „malém otevřeném skladu technických plynů“, který musí být postaven 

a provozován v souladu s ČSN 07 8304. 

2.9 Havarijní plán a první pomoc 

Havarijní plán je organizace povinna vypracovat před započetím hornické činnosti, 

v operativní části jsou uvedeny předpokládané druhy havárií. Část pohotovostní obsahuje 

seznam osob a orgánů, které se budou na likvidaci havárie podílet. Havarijní plán by měl 

být uložen na montážním místě.  

První pomoc na montážním místě bude řešena pomocí lékáren, jež jsou umístěny na stroji.  
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3 Návrh konkrétního řešení a obecné metodiky řešení dané 

problematiky 

Tato část práce se věnuje konkrétnímu řešení montážního místa pro velkostroj typu 

KU 800 v dobývacím prostoru Vršany. Lokalita Vršany byla zvolena na základě vlastních 

pracovních zkušeností jako ilustrativní příklad a návrh je možné s přihlédnutím k místním 

specifikům aplikovat i v jiných lokalitách. 

3.1 Výběr lokality 

Vzhledem k problematice starého montážního místa v lokalitě Vršany je zapotřebí 

vybudovat montážní místo nové. Umístění navrhovaného nového montážního místa bylo 

vybráno s ohledem na plánovaný postup těžby v oblasti Slatinické výsypky. Těžba v této 

lokalitě byla zahájena v roce 2012, kdy sem bylo nasazeno skrývkové rýpadlo K800 

(závodní označení K54), které připravuje prostor pro přeložení produktovodů vedoucích 

v současné době podél asfaltové komunikace. Rýpadlo KU800/K92 je nyní odstaveno 

na zakládací straně dobývacího prostoru lokality Vršany. Před opětovným nasazením 

do provozu se počítá s jeho generální opravou, pro kterou se využije nové montážní místo. 

Navržené umístění montážního místa (viz obrázek č. 7) se tak nachází na okraji 

dobývacího prostoru, aby velkostroj po generální opravě musel urazit co nejmenší 

vzdálenost do řezu. 
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Obrázek 7: Umístění velkostroje po GO a postup těžby (zdroj: http://mapy.cz) 

 

Při výběru prostoru byly zohledněny také další parametry. V prostoru navrhovaného 

montážního místa byly provedeny vrty (viz příloha č. 1), díky nimž je zřejmé, že je zde 

pevné podloží a nenachází se zde stará důlní díla, která by hrozila propadem. Dále je 

zajištěn odvod srážkové vody do Dosazovacího rybníka a je zde také nízká hladina 

podzemních vod. 

Velikost plochy je navržena na 230 x 100 m a zohledňuje jak velikost rýpadla, tak 

požadavky na vybudování potřebného zázemí. V prostoru montážního místa bude umístěna 

potřebná mechanizace na opravu, přetažné sklady, vany na kovový odpad, cisterna s pitnou 

vodou a také zázemí pro dodavatelské firmy. 

 

 

http://seznam.cz/
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Obrázek 8: Plocha navrhovaného nového montážního místa (zdroj: http://mapy.cz )  

 

V těsné blízkosti montážního místa vede asfaltová cesta, které spojuje povrchovou část 

závodu se samotným lomem. Díky tomu bude zajištěna dopravní obslužnost jak pro osoby, 

tak stroje, které se budou na opravě podílet. 

 

Obrázek 9: Příjezdová cesta k montážnímu místu (zdroj: http://mapy.cz) 

 

http://seznam.cz/
http://seznam.cz/
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3.2 Příprava montážního místa 

Na základě vrtů VRS427, VRS431 a VRS433 byla zjištěna stávající nadmořská výška 

na kótách 239,13 m, 242,05 m, resp. 239,51 m (viz příloha č. 5, č. 6 a č. 7). V západní části 

prostoru se nachází staré betonové retenční nádrže, a tak se terén vyrovná dozery na jejich 

kótu. Zbylý materiál se nemusí odvážet a použije se na ohraničení plochy montážního 

místa. 

Po zarovnání terénu bude následovat navážka materiálu na výstavbu. Navážku provedeme 

ve třech vrstvách, které budou vždy zhutněny. První vrstvu tvoří spraše, které po zhutnění 

dosáhnou mocnosti 0,7 m (vždy je třeba navést o cca 0,1 m více horniny). Do této vrstvy se 

umístí chránička kabelu (pro přívod 6 kV). Druhou vrstvu tvoří štěrk frakce 32-64 mm 

a po zhutnění bude mít mocnost 0,9 m. Poslední vrstvu tvoří štěrk do 23 mm s mocností 

0,3 m po zhutnění. 

Kolem celého obvodu prostoru montážního místa bude zhotoveno odvodnění zespádované 

do JV rohu, odkud bude voda odváděna do Dosazovacího rybníka. 

3.3 Instalace napájení montážního místa pro generální opravu rýpadla 

Napájení montážního místa pro generální opravu rýpadla KU 800 bude řešeno přívodem 

6 kV z rozvodny Šverma – lom k napojení trafokiosku TSB-TR254-400kVA a trafokiosku 

TSB-TR366-250kW.  

Z TR254 jsou napájeny rozvaděče R5, R6 a R7, které jsou napojeny na pojistkový 

odpojovač 100 A. Tyto rozvaděče slouží pro napájení maringotek a strojů montážníků. 

Z rozvaděče R7 je vyvedeno napájení jeřábu Takraf. Tento vývod je napojen na pojistkový 

odpojovač 160 A. Z TR254 je napájeno venkovní osvětlení 3 kusů šestimetrových sloupů 

A4, A5 a A6. Tyto sloupy jsou osazeny reflektory 1000 W. Přívod k jednotlivým sloupům 

je kabelem 5x4 mm do krabice, ze které je kabelem 3x1,5 mm vyveden ke svítidlům. 

Osvětlení se spíná automaticky s možností ručního přepnutí. 

Z TR366 jsou napájeny rozvaděče R1, R2, R3 a R4, které jsou napojeny na pojistkový 

odpojovač 100 A. Tento rozvaděč slouží pro napájení maringotek a strojů montážníků. 

Z rozvaděče R4 je vyvedeno napájení jeřábu Takraf. Tento vývod je napojen na pojistkový 



 

32 

2014 

Bc. Jan Šrédl: Studie zhotovení montážního místa v dobývacím prostoru pro velkostroje typu KU 800 

odpojovač 160 A. Z TR366 je napájeno venkovní osvětlení 3 kusů šestimetrových sloupů 

A1, A2 a A3. Tyto sloupy jsou osazeny reflektory 1000 W. Přívod k jednotlivým sloupům 

je kabelem 5x4 mm do krabice z které je kabelem 3x1,5 mm vyveden ke svítidlům. 

Osvětlení se spíná automaticky z možností ručního přepnutí. 

Přívodní kabely pro rozvaděče R1 - R4 a R5 – R7 budou vedeny ve výkopu dle výkresové 

dokumentace. Kabely budou uloženy v ochranné trubce Kopos, která musí být uložena 

v pískovém lóži a zakryta ochrannou fólií. Do výkopu se uloží zemnící pásovina FeZn 

30x4 mm, kdy rýpadlo po nakráčení na montážní místo bude spojeno s tímto uzemněním. 

Kabely pro napájení maringotek, dílen, osvětlení a ostatních sociálních zařízení budou 

vedeny na povrchu dle nákresu, a to zavěšeny na hácích.  

Na trafokiosku TR254 a TR366 jsou umístěna bezpečnostní tlačítka, kterými se vypnou 

oba trafokisky současně, a tím se vypne napájení celého montážního místa.  

Bezpečnostní opatření: Rozvaděče budou označeny bezpečnostní tabulkou POZOR 

ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ [5].  

3.4 Odhad finanční náročnosti 

Finanční náročnost vybudování montážního místa se bude odvíjet od ceny, za kterou bude 

pořízen materiál na výstavbu, a také ceny za mechanizaci potřebné pro jeho výstavbu. 

3.4.1 Urovnání původního terénu 

Původní terén má lehce svažující se charakter, v celém prostoru a jeho těsném okolí je 

zapotřebí srovnat původní terén tak, aby dosahoval kóty 239 m. n m. Na této výšce se 

začne s postupným navážením materiálu, viz příloha č. 3. 

K úkonu vyrovnání na potřebnou výšku bude zapotřebí dozer CAT – odhad časové 

náročnosti: 5 pracovních směn. 

3.4.2 Příprava jednotlivých vrstev montážního místa 

Na připravený terén je nejprve zapotřebí navézt podkladový materiál. K tomuto účelu 

postačí vhodný materiál z lomu, který bude mít takové vlastnosti, aby nezadržoval vodu, 
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která by mohla montážní místo zničit, a měl takovou pevnost, aby byl pod tíhou 

následného postupu stabilní. Nejvhodnější je použití proplástků z uhelných a skrývkových 

řezů lokality Vršany. 

Rozdrcený materiál z proplástků navezený na plochu 230 x 100 m bude mít mocnost 0,7 m 

po hutnění, budeme tedy předpokládat, že je třeba navézt o minimálně 15 % více 

materiálu. Vzhledem k tomu, že materiál bude použit přímo z lokality Vršany, cena za 

materiál nebude počítána. 

Vrstva č. 2 bude navezena do výšky 0,9 m. Použijeme štěrk frakce 32-64 mm, který dle 

ČSN EN 50086-2-4 má hmotnost 55 300 t v celé ploše. Cena jedné tuny štěrku je 125 Kč. 

Cena tohoto materiálu činí zaokrouhleně 7 000 000 Kč.  

Vrstva č. 1 bude navezena do výsledné výšky 0,3 m. Použijeme štěrk frakce do 23 mm. 

Při jeho celkové hmotnosti 18 500 t a ceně za jednu tunu 125 Kč vychází celková cena 

2 312 000 Kč. 

Cenu za dovoz tohoto materiálu nebudeme uvažovat z důvodu její proměnlivosti 

v závislosti na vybraném dodavateli. Mechanizace potřebná k převozu a urovnávání 

materiálu na montážním místě a na lokalitě Vršany bude počítána dle cen pro společnost 

Vršanská uhelná a.s. 
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Tabulka 5: Výpočet ceny materiálu 

Druh materiálu Množství Cena za jednotku Cena za materiál 

Proplástky z uhelných a 

skrývkových řezů 

40 250 t 0 Kč 0 Kč 

Štěrk frakce 32-64mm 55 300 t 125 Kč 6 912 500 Kč 

Štěrk frakce do 32mm 18 500 t 125 Kč 2 312 500 Kč 

Celkem   9 225 000 Kč 

 

Odvodnění plochy montážního místa bude provedeno na konci těchto terénních úprav. 

K tomuto úkonu bude použit pasový nakladač CAT. Ceny mechanizace, by měly být 

začleněny do rozpočtu cenového návrhu, ale ceny některých strojů jsou těžko zjistitelné a 

některé až příliš orientační. Proto by bylo nejlepší tuto cenovou položku zakomponovat do 

výsledné sumy až před nebo v průběhu stavebních prací.  

3.4.3 Elektrický rozvod 

Napájení montážního místa a rozvod elektrického vedení musí probíhat v součinnosti 

s terénními úpravami. Příprava a položení chráničky kabelu pro přívod 6kV pod vrstvu č. 2 

nám zajistí dostatečnou ochranu kabelu. Hlavní přívodní kabel 6kV bude použit stávající. 

Elektrický rozvod bude projektován dle přílohy č. 4. Cenová kalkulace jednotlivých 

položek je znázorněna v následující tabulce.  

  



 

35 

2014 

Bc. Jan Šrédl: Studie zhotovení montážního místa v dobývacím prostoru pro velkostroje typu KU 800 

Tabulka 6: Cena elektrického rozvodu montážního místa 

Materiál  Množství Cena za jednotku Cena celkem 

Kabel H07 RN-F 

4Gx35 
810 m 370 Kč 299 700 Kč 

Pásek FeZn 30x4 810 m 40 Kč 32 400 Kč 

Celkem    332 100 Kč 

 

3.4.4 Celková cena 

Pro výpočet celkové ceny zhotovení montážního místa jsme uvažovali hlavní vstupy, které 

tvoří podstatnou část celkové ceny a jejichž cena je poměrně stabilní a snadno zjistitelná. 

Pro stanovení konečné ceny je třeba zahrnout cenu za dopravu materiálu, která je ale 

proměnlivá v čase a liší se také v závislosti na vybraném dodavateli. Dále musíme 

uvažovat cenu za mechanizaci, která je ale obtížně zjistitelná a může se rovněž značně lišit 

u jednotlivých dodavatelů. Tyto položky zde tedy nejsou vyčísleny záměrně, odhadem 

mohou tvořit 20 – 30 % celkové ceny. 

Tabulka 7: Výpočet celkové ceny 

 Cena 

Materiál 9 225 000 Kč 

Elektrický rozvod 332 100 Kč 

Celkem 9 557 100 Kč 
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Závěr 

Zhotovení montážního místa je nedílnou součástí těžebního procesu. Dříve se zde 

montovaly celé velkostroje z jednotlivých součástí. V současnosti se již v severočeském 

revíru nepočítá s výrobou nových velkostrojů, ale montážní místa jsou využívána pro 

generální opravy stávajících strojů, čímž se prodlužuje jejich životnost. 

Navržené řešení slouží jako metodika výstavby montážního místa pro velkostroje KU 800. 

Jedná se o největší těžební stroj v tomto regionu a montážní místo se tak dá využít ke 

generálním opravám i ostatních menších strojů. 

Montážní místo je navrženo jako stabilní těleso s dostatečnou plochou, která zajistí 

potřebné zázemí pro generální opravu. Náklady na výstavbu montážního místa se pohybují 

kolem 13 mil. Kč. V praxi činí cena zhotovení montážního místa zhruba 10-15 % nákladů 

na generální opravu. 
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