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Summary 

             In this Bachelor´s thesis I occupy myself with a modernisation suggestion                 

of transport and loading mobile equipments in the Quarry Certovy schody, a.s (=VLCS). 

First part of this thesis deals with a history of the Quarry Certovy schody, a.s. and with the 

beginning of mining in this area. Present mining and transport technology is described            

in the Chapter No. 2. In the Chapter No. 3 there are solved suggestions for a modernisation 

of the quarry mobile equipments. Other sub-headings of this thesis concern calculation           

of productivity of existing engine machinery, comparison of calculation results with           

the mining experience and then particular suggestions for the modernisation. Chosen 

suggestions are solved from the point of characteristics view and from the point of their 

advantages and disadvantages view as well. In the conclusion thesis deals with                      

the technical-economical benefits of the suggested variants.  

 

Key words: transport, loading, dumper, loader, modernisation  

Anotace  

V této bakalářské práci je řešen návrh na modernizaci dopravní a nakládací 

techniky ve Velkolomu Čertovy schody a.s..V první části se práce zabývá historií VLČS 

a.s. a začátky těžby v této lokalitě. Stávající technologie těžby a dopravy je popsána v 

kapitole č. 2. V kapitole č. 3 jsou řešeny návrhy na modernizaci lomové techniky a v 

dalších podkapitolách této části práce zabývá výpočty výkonnosti stávajícího strojního 

zařízení, porovnání výsledků výpočtů s těžební praxí a dále již jednotlivými návrhy na 

modernizaci. Vybranými návrhy se zabývá jak z hlediska charakteristiky, tak z hlediska 

jejich výhod a nevýhod. V závěru se práce zmiňuje o technicko – ekonomickém přínosu 

navržených variant. 

 

Klíčová slova: doprava, nakládka, dumpr, nakladač, modernizace . 
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Úvod 

Velkolom Čertovy schody a.s. leží přibližně 6 km na jih od Berouna v trojúhelníku 

mezi obcemi Koněprusy, Tmaň a Suchomasty. Těženou surovinou jsou v něm kvalitní 

koněpruské vápence devonského stáří.  

Založení a rozvoj Velkolomu Čertovy schody a.s. nalézá kořeny v roce 1958, kdy 

se zde začalo těžit. Jeho historie je bohatá. Vápenec je surovina, která má v našem 

hospodářství důležitou úlohu. Jeho využití můžeme najít v těžkém průmyslu, stavebním, 

chemickém, potravinářském, energetickém průmyslu a úpravnictví vody. V energetickém 

odvětví nachází stále větší uplatnění, protože s nástupem dnešní doby a jejími požadavky 

na ekologii dochází ke zpřísňování emisních limitů a zde je hojně využíván vápenec jako 

surovina pro čištění spalin v tepelných elektrárnách a ostatních spalovnách. Jeho těžba má 

svá specifika, která jsou postavena na ekonomických a kvalitativních základech. Jedním 

z nejdůležitějších prvků jsou náklady na vyrobenou tunu. Výše nákladů se promítá do ceny 

výrobku a cena výrobku je jedním z nejdůležitějších ukazatelů pro spotřebitele. 

Ekonomické studie uvádějí, že až 30% z ceny výrobku tvoří právě náklady na manipulaci 

s materiálem. V dnešní době, kterou trápí celosvětová krize a spotřebitelé ztrácí svojí kupní 

sílu, je důležité mít dobře zkalkulované náklady, aby byl výrobek prodejný. Kvalita 

vápence je dána kvalitou ložiska a jeho využíváním a úpravou pro spotřebitele. 

Ve své práci jsem se snažil nalézt vhodný návrh na modernizaci dopravních                   

a nakládacích prostředků ve Velkolomu Čertovy schody a.s.. Budu se zde zabývat 

stávajícím stavem a pokusím se najít možný návrh na zlepšení pomocí zakoupení nových 

strojů, které by měly přinést snížení nákladů, zlepšení pracovních podmínek a bezpečnosti 

při práci. 
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1. Historie těžby na VLČS, dobývaná surovina 

Do roku 1970 byla těžba vápence a pálení vápna prováděna vápeníky. Vápeníci              

si sami lámali kámen ze skalních výchozů a v malých lomech pálili vápno v malých 

primitivních milířích či pecích. Vápno, které vypálili, se potom rozváželo v  povozech 

krytých plachtou po širokém okolí. [1] 

V 70. letech 19. století kupuje několik menších lomů na Koněprusku podnikatel 

Adam Tomášek, následován později Maxem Hergetem - Akciovou společností pro výrobu 

vápna a cementu v Praze. Tyto firmy následně staví přímo v Berouně a Králově Dvoře 

velké pece a vápno se pálí zde. Někteří vápeníci lámali kámen na skalních výchozech,       

či někdy ve větším množství malinkých i větších lomech. Noví podnikatelé začínají zčásti 

centralizovat těžbu do několika větších lomů. Část vápeníků nadále provozuje původní 

živnost, ovšem většina z nich činnost pálení vápna ruší a začíná se živit dopravou vápence 

z lomů v okolí do berounských pecí. Na přelomu 19. a 20. století se setkáváme se zlomem, 

kdy se začíná rozvíjet činnost velkých firem a souběžně s nimi přežívají drobní živnostníci. 

[1], [3] 

Mezi 19. a 20. stoletím začíná fungovat úzkorozchodná dráha, která spojuje 

koněpruské lomy a malinké lomy na Damilu u Tetína. Následujících 50 let dochází            

k výraznému vývoji technologie těžby a dopravy. Mění se provádění trhacích pracích, 

které se pomalu přesunuje od komorových a clonových až k do dneška používaným 

odstřelům clonovým. Pneumatická vrtačka a následně vrtné soupravy nahrazují ruční 

vrtání pro trhací práce. Strojní nakládka nahrazuje ruční apod. [1], [2] 

Po skončení  2. světové války jsou berounské vápenky, cementárny a lomy 

znárodněny a vzniká jediný podnik, Králodvorská cementárna n.p. Současně s vznikem 

tohoto podniku se rodí myšlenka centrální těžby. Koncem 50. a začátkem 60. let 20. století, 

tak začíná poslední, dosud trvající etapa těžby a úprava vytěženého vápence. [1] 
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1. 1. Počátek VLČS 

Určit skutečný počátek velkolomu Čertovy schody je obtížné. Neboť dat, které   se 

dají považovat za počátek VLČS, je mnoho a jen úhel pohledu každého z nás                         

je měřítkem pro jeho určení. Počátkem Čertových schodů můžeme považovat rok 1954, 

kdy byl připraven a Ministerstvem stavebnictví schválen investiční úkol velkolom Čertovy 

schody. Dalším může být rok 1956, v tomto roce byl tehdejší vládou schválen nově 

vypracovaný projekt výstavby velkolomu Čertovy schody. Lom jako takový již existoval 

na papíře, ale za pravý počátek by se měla považovat vlastní otvírka lomu, to znamená 

skutečný fyzický počátek těžby. V tomto případě můžeme uvažovat o roce 1957, kdy byla 

postavena  provizorní - dočasná drtírna a byla spuštěna krátká zkušební těžba, nebo rok 

1958, kdy byl projekt nového investičního úkolu oficiálně spuštěn. [1], [3] 

Projekt nového Investiční úkol Čertovy schody byl rozdělen na tři části: 

- vlečka – seřazovací nádraží v Berouně, vlastní vlečka s vlečkovištěm v závodě 

a doprovodné objekty 

- lom a zpracování vápence – vlastní velkolom včetně skládek, úprava                       

a expedice vápence 

- výroba a zpracování vápna – třídění, výroba a expedice kusového a mletého 

vápna a hydrátu 

Otevření velkolomu započalo v březnu roku 1958. Toto datum považují někteří         

za vznik velkolomu. [1], [3] 
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1. 2. Surovinová základna v 50. letech 20. století 

Po skončení  2. světové války se začala výrazně rozvíjet stavební aktivita, která            

se v 50. letech ještě zvyšovala. Rozvojem stavebnictví došlo ke zvýšení poptávky                      

po stavebních surovinách, a to včetně vápna a cementu. [1] 

V období po 2. světové v Berouně působí dvě velké firmy: Králodvorská 

cementárna  a Ing. Veselý a pan Husák, v národní správě KDC. Cement se pálí v Králově 

Dvoře a v Berouně pálilo vápno v kruhových pecích, tzv. kruhovkách. Dříve stály kruhové 

pece v Cementárně, na Zavadilce a dole u Berounského nádraží.  [1] 

Práce v kruhových pecích byla velmi náročná. Kruhová pec stále hořela, jakmile             

se z ní vyvezlo vypálené vápno, ihned se zase zavážela vápencem. Tato činnost patřila 

mezi velmi těžké práce. Vápno se vyváželo v kolečkách tzv. bantamech, která po naložení 

vážila i několik metráků. Dělníci běhali v dešti i ve sněhu bez košil, pořád při těch 

vysokých teplotách v peci a v mrazu a to bylo velmi náročné na zdraví. Dělníci neměli 

pevnou pracovní dobu. Jejich úkolem bylo vyvézt vápno, naložit jej do vagónů a poté opět 

zavézt pec. [1]  

V roce 1945 byl vápenec těžen pouze v Císařském lomu u Koněprus a v Modrém 

lomu na Damilu. Korekční surovina pro cementárnu v Královém dvoře byla těžena v lomu 

Břidla. Postupným snižováním potřebného množství vápence došlo k tomu, že se v roce 

1947 v koněpruské oblasti znovuotevřel Husákův lom, který byl opuštěn v roce 1942. 

Naneštěstí zde těžená surovina nedosahovala předpokládané kvality, z tohoto důvodu byl  

v roce 1948 opět otevřen blízký lom Zlatý koník a těžba se přesunula tam. [1] 

Lom Zlatý koník rovněž neměl dlouhou životnost, neboť po odstřelu 14. 9. 1950                

se objevil ve stěně otvor, kterým následně jistý pan Mareš se svými kolegy vstoupil             

do dodnes pro veřejnost udržovaných Koněpruských jeskyň. Tímto nálezem skončila těžba 

v lomu Zlatý koník.  [1] 

V průběhu roku 1952 je na Damilu nedaleko Modrého lomu otevřen nový lom 

Nový Bílý. V roce 1956 dochází k zásobování Králodvorské cementárny Císařským 

lomem (31% potřebné suroviny), Modrým lomem (dodává 28 %), Nový Bílý lom (27 %)  
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a lom Břidla (14 %). Veškerý vápenec z Císařského lomu a z lomů na Damilu                         

je dopravován do Berouna po nové úzkorozchodné dráze Koněprusy-Beroun-Králův    

Dvůr.  [3] 

S přihlédnutím k neustále rostoucím potřebám vápna a cementu v 50. letech byl 

tento stav dlouhodoběji neudržitelný. Císařský lom byl otevřen na vrcholové partii Zlatého 

koně a později, což bylo zejména z důvodu ochrany Koněpruských jeskyní,  byl zastaven 

postup východní stěny a dále se zde netěžilo. Kapacitní možnosti malodráhy přestávaly 

pomalu dostačovat a na Damilu se zhoršovala geologická situace a souběžně s ní i kvalita 

těžené suroviny. Těžba v dalších třech malých lomech představovala velkou zátěž, a to jak 

personální, tak i mechanizační. Z těchto důvodů se již v roce 1952 poprvé objevil nápad  

na vytvoření jednoho velkolomu a soustředění veškeré těžby v něm. Se stejnou myšlenkou 

měly být technicky staré kruhové pece nahrazeny moderními šachtovými pecemi. [1], [2] 

Počáteční plány se zabývaly i celkovou rekonstrukcí úzkorozchodné malodráhy             

a pro budoucí velkolom se rozhodovalo mezi oblastí Koněpruskou a Damilem.                             

Z ekonomického hlediska se jevil jasným favoritem Damil. Při podrobnějším rozboru 

přepravní vzdálenosti se zjistilo, že přepravní vzdálenost z lomů na Damilu byla 5,5 km               

a z Koněprus 10 km. Výpočtem dostaneme při tehdejší ceně za tkm 0,823 Kč úsporu při 

dopravě jedné tuny 3,70 Kč. Pokud by tedy došlo k této variantě, byly by Modrý a Nový 

Bílý lom postupně propojeny v jeden a těžba by pokračovala severním směrem                        

až k vrcholové partii Damilu. [1], [2] 

Na Damilu a v okolí Koněprusy byl v letech 1952-1954 proveden důkladný 

geologický průzkum, kterým bylo zjištěno, že surovina na Damilu není tak kvalitní,                 

jak se předpokládalo. Naopak v okolí Koněprus na Zlatém koni byla kvalita dle očekávání 

dobrá. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o otevření velkolomu v této oblasti. V roce 1954 

byl nakonec vypracován a schválen projekt Investiční úkol Čertovy schody a o dva roky 

později došlo k jeho schválení vládou. [1], [3] 
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1. 3. Otvírka velkolomu 

Otevření nového lomu bylo ovšem velmi dlouhodobou záležitostí a problém 

nedostatku surovin se jevil jako velký problém blízké budoucnosti. Proto bylo nutné 

překlenout toto období mezi otvírkou velkolomu a současným stavem. Z tohoto důvodu 

byl opětovně zprovozněn lom Kosov na Jarově. Těžba v tomto lomu byla obnovena 

opravdu v poslední čas, neboť během téhož roku došlo v Modrém lomu k selhání 

komorového odstřelu, které mělo za následek ukončení těžby v lomu a další těžba se zde              

se neprováděla. [1] 

Otvírka plánovaného velkolomu začala v roce 1958 v březnu (pozn. Velkolom 

Čertovy schody se dnes skládá ze dvou lomů – lomu VČS-západ a lomu VČS-východ. 

Pokud se v práci hovoří o velkolomu Čertovy schody, je myšlen lom VČS-západ. Lom 

VČS-východ byl otevřen až v roce 1987). Výška nejvyšší etáže byla 405 m n.m.                            

v Císařském lomu. Nejníže položenou etáží pak byla etáž ve starém obecním lomu                       

na silniční štěrk v nadmořské výšce 338 m n.m. Na spojnici mezi nimi byly ve svahu 

Čertových schodů otvírány další etáže v nadmořských výškách 362 a 380 m. Tím                        

došlo ke zvýšení těžby v koněpruské oblasti. Na konci roku 1957 bylo v Císařském lomu 

vytěženo cca 357 000 tun vápence, v roce 1958 došlo k navýšení na cca 547 000 tun. 

Vápenec byl do Králova Dvora a Berouna nadále dopravován po úzkokolejné malodráze, 

ale vzhledem k výstavbě nové vlečky, se do malodráhy již moc investovalo a byla už jen 

udržována pouze v provozuschopném stavu. [1], [4] 

Korekční surovina, která se těžila v lomu Břidla pro výrobu cementu, se také 

výrazně zhoršila a geologické podmínky napovídaly, že povrchově zde již brzo nebude 

možné těžit. I přesto, že byla vypracována studie pro případné komorové dobývání,                  

už  ale začínalo být zřejmé, že bude lom Břidla opuštěn. [4] 

Investiční úkol na vybudování VLČS byl dopracován 15.3.1954 a schválen 

Ministerstvem stavebnictví 15.11.1954. [1] 
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V březnu roku 1958 byla zahájena výstavba a dokončení bylo plánováno na rok 

1966. Staré lomy na Zlatém koni byly otvírány kolem báze 400 m.n.m. a tudíž je již nebylo 

možné rozšiřovat. Otvírka nového velkolomu byla volena převážně do partií, které byly 

níže na návrší. Nově otvírané etáže byly vedeny bází dna Císařského lomu (405 m.n.m.) 

jako nejvyšší a na druhé straně starým okresním lomem na silniční štěrk v nadmořské 

výšce 338 m jako nejnižší etáží. V této fázi tedy byly otvírány etáže na bázích 338, 350 

(plánovaná mezietáž), 360, 382 a 405 m.n.m. [1], [3] 

Odstřely a následná těžba byly prováděny clonovými odstřely s milisekundovým 

odpalováním. Vrty se prováděly pomocí elektrických vrtacích souprav Wirth a Salzinger 

M-60, které měly výplach vzduchem s průměrem vrtací korunky 95 mm a středním 

výkonem za směnu 30-35 bm vrtu. [1] 

Odtěžování a nakládka vápence byla prováděna elektrickými lanovými nakladači 

E25, které měly obsah lžíce 2,5 m
3
. Dopravu materiálu z lomu do drtírny zajišťovaly 

terénní sklápěcí vozy se zadním sklápěním Tatra 138 s nosností 10 t.  Ty odvážely 

rubaninu ke dvěma primárním drtírnám. Vápenec byl sklopen do násypky, odkud byl 

článkovými podavači podáván přes vibrační roštový třídící podavač s propadem 50-80 mm 

do velkodrtiče V-10-2. Nadrcený materiál z velkodrtiče byl podáván řetězovými podavači 

na pasové dopravníky, které dopravovaly vápenec  ke zpracování dále do sekundární 

drtírny a třídírny. Sekundární drcení probíhalo na čelisťových drtičích 2-8-2N. [1] 

Na etáži 405 byl v roce 1962 zbudován nový sklad trhavin, který měl kapacitu 

25 000 kg průmyslových trhavin, který je v provozu dodnes. Jednalo o jeden z největších 

skladů trhavin v kraji, a to dodnes, byl proto využit v roce 1969 i ministerstvem 

zahraničního obchodu. To si projednalo u OBÚ Kladno povolení na dočasné navýšení 

kapacity skladu na 50 000 kg průmyslových trhavin a v srpnu 1969 zde uskladnilo              

na 14 dní 8 vagonů TNT ze Sovětského svazu. Z tohoto důvodu byla zvýšena bezpečnostní 

opatření a sklad byl každý den od 18. do 6. hodiny střežen jedním hlídačem a jedním 

milicionářem, kdy oba byli ozbrojeni pistolí a samopalem. Po 14 dnech byl TNT odvezen 

k dalšímu zpracování a navýšení kapacity pozbylo platnosti. [1] 
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Teprve v roce 1964 započaly práce na otevření nejvyšší etáže na bázi 435 m.n.m. 

Další otvírkové a těžební práce probíhaly i na ostatních etážích. V tomto roce byla poprvé 

překročena roční těžba 1 mil. tun, přesně 1 142 tis. tun. V dalších letech těžba ještě 

dokonce vzrostla (1965 – 1 560 tis. tun, 1966 – 1 894 tis. tun). To bylo příčinou výrazného 

rozšíření vozového parku v lomu. Strojní vybavení, které bylo ve vlastnictví lomu v roce : 

 

Vrtací kladiva         EDLK – 60    12 ks 

                     VK-17-2-C       6 ks 

 

Vrtné soupravy        H-60                  2 ks 

                     SG-750          1 ks 

                     HS-51           1 ks 

                     Wagondrill       2 ks 

 

Rypadla              E 25 (elektrické)    9 ks 

                     RY 1 (diesel)       1 ks 

Nákladní automobily   T 111 DC-5        9 ks 

                     T 111 S            7 ks 

                     T 138 S          10 ks 

 

Ve stejném roce pracovalo ve velkolomu a na vápence  679 lidí, z toho 272 žen. [1] 
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Následně je v roce 1962 v lomu vytěženo 684 000 tun vápence a těžební fronty jsou 

zcela rozvinuté. Ve stejném roce ještě probíhá těžba na Kosově a v Novém Bílém lomu. 

Podle schváleného plánu je však k 31. 12. 1962 zastavena těžba v Novém Bílém lomu           

a následně i v Modrém lomu, a i přestože se v něm již netěží, tak nadále slouží jako 

skladiště poškozených vozíků malodráhy. [1] 

Na sklonku roku 1962 se uskutečnila poslední jízda malodráhy. Lokomotivy byly 

prodány a pracovníci, kteří tam pracovali, byli postupně převedeni do jiných provozoven 

nebo odešli na dráhu. Demontáž tělesa malodráhy probíhala pozvolna. Likvidace probíhala 

vždy v čase, kdy na to byla volná kapacita. Z tohoto důvodu trvalo dva roky, než byly 

koleje rozřezány, pražce vytrhány a těleso malodráhy rozebráno či rozhrnuto. Koleje byly 

prodány do Kovošrotu a pražce byly odváženy na zavážku nebo dle zájmu lidí z okolí, 

rozdány na topení. [1], [2] 

Rok 1962 byl ve znamení ukončení těžby v lomu Břidla. Nedaleko vápencového 

lomu na Kosově byl otevřen nový lom na korekční surovinu. Těžba ve velkolomu činila 

v roce 1963 cca 873 000 t a v roce 1964 těžba překračuje poprvé 1 milión tun, přesně  

1 145 000 t. Na Kosově byla ukončena  těžba ve stejném roce a těžba zde dále probíhala 

pouze v části na korekční surovinu. Roční těžba poprvé překročila 2 mil. tun                             

(2 030 000 tun) v roce 1968. [1] 

V průběhu roku 1970 byla zakoupena nová vrtací souprava Salzgitter LB 24. 

Následně byl přikoupen nakladač CAT 988 C a automobily Tatra T 180 a Belaz 540. 

V roce 1975 tedy tvořilo strojní vybavení: 

Vrtné soupravy            Salzgitter LB  24      1ks 

                         Wirth HS 51 4        1ks  

                         Salzgitter H 60        1ks 

                         Zimmermann HFZ 2   1ks 

Rypadla                  E 25                 8ks 

                         CAT 988 C           1ks 
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Nákladní automobily       Tatra T 138 S         4ks 

                         Tatra T 180          4ks 

                         Belaz 540            4ks 

Začátkem 70. let byla dotěžena etáž 435 a další těžba se soustředila na etáže 405, 

382 a 360. Od roku 1975 se započalo s plnou těžbou i na etáži 338. [1] 

V průběhu těžby se projevila větší existence nejvyššího zahlinění, které bylo 

vázáno na severojižní dislokace. Postup těžby na jednotlivých etážích byl volen tak, aby 

byla zachována možnost co nejúplnějšího výklizu krasových výplní,  kolmo na jejich směr. 

[1]  

Roční těžba vápenců už byla pravidelně překračována, tzn. těžba překračovala 

hranici  2 mil. tun. Nejvyšší těžby bylo dosaženo už jen v 70. letech, v roce 1975 bylo 

dosaženo  2 555 000 t., což bylo historické maximum. [1]  

Mezi roky 1970 a 1980 se doptěžila etáž 405 a v roce 1982 etáž 382. Těžba se dále 

soustředila na etáže 338, 350 a 360. Názvy etáží se té době odvozovaly od jejich 

nadmořských výšek. Během postupu těžby se ale nadmořské výšky změnily. [1]  

V 90. letech 20. století začíná východně od dosavadního lomu otvírka nového 

lomu. Pro jednodušší identifikaci byl starý lom pojmenován VČS západ a nový lom VČS 

východ. Lom byl otevřen ve velmi mírném svahu návrší Voskop, a proto nebylo nutné pro 

otvírky spodních etáží čekat na další předstih vyšší etáže. Roční těžba dále přesahovala              

2 mil. tun. Tento stav pokračoval až do roku 1986. V průběhu roku 1987 již probíhala 

těžba i v novém lomu VČS východ a roční těžba poklesla ve VČS západ na cca 1,5 mil. 

tun, naproti tomu nový lom VČS východ zajišťuje 500 tisíc tun. Následující dva roky             

je těžba rovnoměrně rozdělena mezi oba lomy. [1]  

Strojní vybavení lomu je postupně obnoveno novými stroji jako vrtné soupravy 

Hausherr HBM 15 Ky/H (r.v. 1976), HBM 120 K (r.v. 1981) a HBM 120 p (r.v. 1984) 

nebo čtyřmi elektrickými lanovými nakladači E-303 a diesel hydraulickým rypadlem DH 

621. [1]  
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V roce 1986 tvoří strojní vybavení: 

Vrtné soupravy           Hausherr HBM 15 Ky/H     1ks 

                        Hausherr HBM 120 K        1ks 

                        Hausherr HBM 120 p         1ks 

                        Zimmermann HFZ 2         2ks 

Rypadla                 E 25                       1ks 

                        E 302                     1ks 

                        E 303                     4ks 

                        DH 621                    1ks 

                        CAT 988 C                 1ks 

Nákladní automobily      Tatra T 138 S               5ks 

                        Tatra T 180                5ks 

                        Belaz 540                  4ks 

 

V roce 1990 dochází pomalu k dotěžení etáží 360, 350 a 338. a až na úroveň 338               

je zrekultivována západní a jižní stěna. Otvírá se etáž 320. Těžba se postupně přesouvá, 

zejména do právě otevřeného lomu VČS východ. V průběhu roku 1990 se v lomu VČS 

západ vytěžilo více než 800 000 t vápence, v následujících letech tato čísla radikálně 

klesají až na pouhých 53 000 t vytěžených v roce 1996. I přesto, že v následujících letech 

začíná těžba znovu stoupat, byl v roce 1999 lom díky projednávání nového POPD dočasně 

uzavřen. Těžba byla opět obnovena až koncem roku 2001. Těžba je prováděna z etáže 320 

na severní stěně. V tomto období lom VČS západ stagnuje, ale naproti tomu lom VČS 

východ se začíná rozvíjet. V dalších letech po roce 1990 byla provedena skrývka pro etáže 

5, 6 a 7  a v následujících letech dochází k jejich otvírce. S rokem 2006 pak dochází                     

k intenzivní otvírce 8. etáže. Těžba ve velkolomu se během 90. let pohybovala mezi 1,2           

a 1,6 mil. tun. [1]  

Na přelomu tisíciletí tvořilo strojní vybavení lomu: 

Vrtné soupravy:     Hausherr HBM 80 a Hausherr HBM 120 
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Obrázek č.  1: Vrtná souprava Hausherr HBM 80 

(foto autor) 

Rypadla a nakladače      E303 

                                 CAT 5080 

                     CAT 988 F II 

                     CAT 988 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.  2: Nakladač CAT 5080 
(foto autor) 
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Obrázek č.  3: Elektrický lanový nakladač E303 

(foto autor) 

 

Dumpry         Belaz 548 A      4ks 

                Belaz 75481      3ks 

                Belaz 7548D       2ks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.  4: Přepravní prostředek dumper Belaz 7548D 
(foto autor) 
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Těžba je prováděna ve dvou lomech – lom východ a lom západ. [1] 

Clonové odstřely 

Clonové odstřely mají podle platné legislativy omezení použít maximálně 5 000 kg 

výbušnin na každý prováděný CO a maximálně 400 kg výbušnin. Dále byla uzavřena 

dohoda se Správou Koněpruských jeskyní, že seismické zatížení, tj. rychlost šíření 

seismické vlny uvnitř jeskynního systému, nepřesáhne hodnotu  4 mm.s
-1

. [1]  

V současné době se pro vrtání clonových odstřelů používá vrtací souprava 

PANTERA 900 s vrchním kladivem, která je opatřena vrtným nářadím pro vrty o průměru 

102 mm. Tato souprava je schopna vrtat v průměru kolem 50 km vrtů ročně, při 

průměrném výkonu 180 m za směnu. 33 t.m
-1

.
  
[1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.  5: Mapa Velkolomu Čertovy schody (archív VLČS a.s.) 

 

 

Lom Východ 

     Lom Západ 

     Lom Východ 
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Nakládání rubaniny 

Nakládání rubaniny je prováděno nakládacími prostředky s pohonem zajišťovaným 

vznětovými motory. Jedná o kolový nakladač CAT 988 FII s nakládací lopatou o objemu 

6,1 m
3
. Dále pak o hydraulický bagr CAT 5080 s výškovou lopatou, jehož nakládací lopata 

má objem 5,2 m
3
, a který je vybaven 6-ti tunovou demoliční koulí určenou                                  

na rozrušování nadměrných kusů, které vznikají při trhacích pracích. Maximální nakládací 

kapacita obou uvedených nakladačů je 450 t.hod
-1

.
  
[1] 

Transport rubaniny 

Doprava rubaniny od lomových stěn k násypce primární drtírny nebo k násypce 

odhliňovacího zařízení je zajišťován pomocí lomových dumprů. Jedná se o 6 vozů Belaz             

o užitné hmotnosti 42 a 65 tun (viz tabulka č. 3). Kapacita primární drtírny je 650 t.hod
-1

. 

Provoz je zajišťován  ze dvou nakládacích míst na 3 – 4 dumpry. Průměrná přepravní 

vzdálenost je v současnosti zhruba 850 m. S postupným rozšiřováním lomů dojde 

postupem času k prodloužení této vzdálenosti cca o 50m. [1] 

Pomocné operace 

Pro terénní úpravy na řezech etáží a výsypek nebo na přihrnování rubaniny                      

po trhací práci velkého a malého rozsahu a na ostatní práce netěžebního charakteru                   

se používá buldozer a kolový nakladač. [1] 
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2. Stávající stav dopravní a nakládací techniky  

2. 1. Nakladače 

Tabulka č. 1: Nakladače používané ve VLČS 

 

 

 

 

 

 

2. 2. Dumpry    

Tabulka č. 2: Dumpry Belaz používané ve VLČS 

 

ev. č. typ užitná hmotnost v t  rok výroby 

45 75481 42 1996 

46 75481 42 1997 

47 75481 42 1997 

49 7548D 42 2002 

50 7548D 42 2002 

51 7555 65 2006 

2. 3. Technicko – ekonomický stav 

Stávající stav techniky již neodpovídá dnešním požadavkům výroby a prodeje. 

Bohužel po stránce provozně ekonomické je tento stav drahý. Nákladovost je vysoká.             

Do provozních nákladů se promítají náklady na spotřebu energií, náklady na údržbu                     

a náklady na opravy.  

 

Stroj 

Datum 

pořízení  

CAT 988 F II 1.4.1997 

CAT 5080 24.9.2001 

VEB  1.11.1989 
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Všechny tyto prvky nákladů jsou zohledněním stářím strojů a motohodin, které 

přímo úměrně ovlivňují nákladovost dopravy a nakládky. Dopravní prostředky Belaz jsou 

poruchové a provozně drahé. Výčet nedostatků podtrhuje stáří strojů a jejich technické 

možnosti a vybavení. Zajišťování náhradních dílů přímo od výrobce přes servisní 

organizaci je problémové a časově náročné. I přesto, že VLČS a.s. disponuje 6 ks tohoto 

typu dopravních prostředků, se dá říci, že zajištění bezproblémové dopravy je složité. 

Veškeré výpadky při dopravě rubaniny jsou řešeny buď přesouváním těžby do prostorů 

s kratší přepravní vzdáleností nebo zvýšením počtu směn, což znamená provoz                           

o víkendech, který je drahý. 

Nakládací prostředky jsou složeny z jednoho čelního kolového nakladače CAT 988 

F II zakoupeného v roce 1997, pasového čelního nakladače CAT 5080 zakoupeného v roce  

2001 a elektrický lanový nakladač s výškovou lopatou VEB pořízeného v roce 1989. 

Vzhledem k těžbě, která probíhá na dvou lomech, a to lom východ a lom západ, je zřejmé,                     

že vzhledem ke kvalitativním požadavkům je nutné přesouvat těžební stroje dle potřeby 

těžby. K tomuto účelu byl zakoupen kolový nakladač CAT 988 F II, kterým je 

manipulováno na místa těžby. V menším rozsahu je přesunováno s pasovým nakladačem 

CAT 5080,ale vzhledem k jeho časově náročným přesunům je toto opatření 

minimalizováno. Elektrický nakladač s výškovou lopatou VEB (E303 UNEX) je 

soustředěn na jedné těžební etáži, která je roztěžena na velké ploše. K přesunům tohoto 

nakládacího prostředku dochází pouze v rámci etáže. Z pohledu personálního, který má 

vliv na náklady provozu, je nutné podotknout, že jedna směna je zajišťována 5 pracovníky 

na dopravních prostředcích a 2 pracovníky na nakládacích prostředcích. Při dvousměnném 

provozu jde o 14 pracovníků celkem. 
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Park mobilních prostředků přestal vyhovovat provozním požadavkům VLČS a.s.                       

z  pohledu : 

- zajištění potřebného nakládacího a přepravního výkonu 

- snižování přímých nákladů na naloženou a přepravenou tunu 

- neúměrný nárůst nákladů na údržbu 

- velký počet mobilních prostředků 

- problematika personálního obsazení strojů. 

Pro upřesnění jednotlivých položek bylo nutné provést rozbor nákladů, z nichž 

nejdůležitějším argumentem pro řešení situace byl stoupající trend nákladů na údržbu  

techniky. 

Náklady na provoz techniky jsou vzhledem ke stáří techniky vzestupné,                         

ale pravidelnou preventivní údržbou, což jsou pravidelné odstávky pro plánované opravy                

a údržby, se podařilo udržet náklady na stejné úrovni, ale i tak jsou nadále vysoké. 

Životnost stěžejních repasovaných dílů má menší intervaly a jejich pořizovací cena                     

se neustále zvyšuje. 

Analýza dopravní techniky : 

Tabulka č. 3: Stav dopravní techniky 

Dumpery               

Stroj Datum pořízení Pořizovací 30.6.2009 31.12.2009 30.06.09 31.12. 09 

       Cena v kč 

Zůstatková hodnota 

v kč   Motohodiny 

Belaz 45 1.6.1996   3 125 000 0 0 24 600 25 708 

Belaz 46 1.6.1997   4 800 000 0 0 23 584 24 633 

Belaz 47 1.3.1998   5 030 433 0 0 24 726 25 747 

Belaz 49 12.9.2002   5 550 112 1 031 836 630 510 11 000 12 415 

Belaz 50 8.10.2002   5 549 177 1 098 982 697 573 13 270 14 310 

Belaz 51 2.5.2006  10 606 560 0 0 5 692 7 140 
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Náklady na údržbu : 

Tabulka č. 4: Náklady na údržbu u dumprů Belaz 

Dumpery             

Stroj Datum  Náklady na údržbu (v tis. Kč) 

  pořízení 2005 2006 2007 2008  2009 

B 45 1.6.1996 2 008 1 378 940 582 1 213 

B 46 1.6.1997 1 056 1 222 623 1 047 1 252 

B 47 1.3.1998 1 343 1 378 984 694 955 

B 49 12.9.2002 402 567 970 941 1 093 

B 50 8.10.2002 557 934 1 625 453 1 011 

B 51 2.5.2006 x 226 354 810 960 

Σ  5 366 5 705 5 496 4 527 6 484 

 

Intervaly velkých oprav těžebních strojů dle doporučení servisních organizací              

po segmentech: 

Tabulka č. 5: Ceny jednotlivých dílů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval 

Druh Počet Segment velké opravy Cena roku 2009

(v Mth) (v Kč)

kolový 1 motor 15 000 1 500 000

nakladač převodovka 12 000 1 500 000

nápravy,boční převody,brzdy 20 000 3 500 000

lopata 25 000 1 100 000

výložník 30 000 1 500 000

injektory 7 000 250 000

hydraulické 1 motor 14 000 1 500 000

rypadlo podvozek 17 000 1 700 000

výložník 25 000 2 000 000

lopata 25 000 1 200 000

dumper 2 motor 15 000 1 000 000

převodovka 10 000 400 000

dumper 3 motor 15 000 1 500 000

převodovka 10 000 400 000

dumper 1 motor 15 000 1 500 000

převodovka 10 000 450 000

brzdové systémy 10 000 400 000

Belaz 42 t J 

Belaz 60 t

Typové označení stroje

CAT 988 F II

CAT 5080

Belaz 42 t D 
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Jestliže náklady na dopravní techniku jsou velké, potom náklady na nakládací 

techniku znamenají nemalý podíl na nákladech. Je to dáno složitostí nakládacího 

prostředku jako celku. V roce 2010 budou mít najeto CAT 5080 a CAT 988 F II  30 tis. 

motohodin, což je hranice pro velkou generálku obou strojů.  

 

Pro udržení elektrického lanového nakladače by bylo potřeba : 

- nová rozvodna 5kW 

- 3x nově osazená kobka 

- nová kabeláž 5kW 

- celková obnova elektrického vystrojení bagrů. 

Celkové náklady na provedenou rekonstrukci jsou 5 000 000 Kč. Z tohoto důvodu 

není vhodné peníze investovat a v případě modernizace doporučuji elektrický lanový 

nakladač prodat. 

 

Náklady na ůdržbu nakládací techniky : 

Tabulka č. 6: Náklady na nakladače 

Nakladače           

Stroj Datum  Náklady na údržbu CZK (v tis. Kč) 

  pořízení 2005 2006 2007 2008 2009 

CAT 988 F II 1.4.1997 1 891 1 101 1 867 1 393 3 500 

CAT 5080 24.9.2001 1 549 2 586 2 467 931 2 200 

VEB  1.11.1989 857 861 836 174 619 

Σ   4 297 4 548 5 170 2 498 6 319 

 

Při sečtení nákladů na údržbu nakládací a dopravní techniku je zřejmé, že náklady 

jsou výrazně vyšší. 
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Předpoklad nasazení strojů včetně navrhované modernizace: 

 

Tabulka č. 7: Předpoklad skladby strojů 

  2008 2009 2012 

R.O.T 1 700 kt 1 700 kt 2 100 kt 

Nakladače CAT 5080; CAT 988 F II CAT 5080; CAT 988 H CAT 990 H 

Dumpery 5xB42; 1xB60 1xB60; 2x?60 3x?60 

 

 

 

 

Graf č.  1: Celkové náklady na nakladače a přepravní techniku 
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Graf č.  2: Náklady na údržbu a opravy těžebních strojů a přehled jejich vývoje za 

období 2005 – 2014  pokud by nedošlo k modernizaci strojového parku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřená spotřeba paliva u dumprů provozovaných na VLČS a.s.                               

(provoz VLČS a.s.) : 

BELAZ   (42 t)                                      0,2 l/t 

BELAZ s motorem Kaminsk   (42 t)   0,16 l/t 

Belaz s motorem Doitz   (62 t)             0,13 l/t 
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Tabulka č. 8: Propočet spotřeby paliva nakladačů 

Rok  2008 2009 2010 2011 

Nakladače  1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1 

2x CAT Naložené t 1 880 000 1 950 000 2 000 000 2 000 000 

0,137 l/t Spotřeba l 257 560 267 150 274 000 294 550 

25,- Kč/l Kč za naftu 6 439 000 6 678 750 6 850 000 7 363 750 

 

 

 

Tabulka č. 9: Propočet spotřeby paliva dumprů 

Rok  2008 2009 2010 2011 

Dumpry  1x60 + 3x40 1x60 +  3x40 1x60 + 3x40 1x60 + 3x40 

Těžba (t)  1 880 000 1 950 000 2 000 000 2 000 000 

Belaz 40t odvezené t 1 259 600 240 000 240 000 240 000 

0,161 l/t Spotřeba  

nafty l 

202 796 38 640 38 640 38 640 

25,- kč/l kč za naftu 5 069 890 966 000 966 000 966 000 

Belaz 60t odvezené t 620 400 1 710 000 1 760 000 1 760 000 

0,113 l/t Spotřeba  

nafty l 

70 105 193 230 198 880 198 880 

25,- Kč/l kč za naftu 1 752 630 4 830 750 4 972 000 4 972 000 

Total Kč  6 822 520 5 769 750 5 938 000 5 938 000 

Kč/t  3,629 2,972 2,969 2,969 
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3. Návrh na modernizaci  

Můj navrhovaný cíl modernizace, spočívá ve snížení nákladů na provoz a údržbu.             

Dalším přínosem bude možnost zvýšení mobility a výkonu, vyšší bezpečnost provozu 

dopravní a nakládací techniky. 

Filozofie modernizace strojového parku spočívá ve vyhledání vhodné náhrady             

za dopravní techniku a nového nakládacího prostředku, který bude vhodným prvkem            

pro nakládku rubaniny. V souvislosti s modernizací strojů je potřeba zvážit možnosti           

ve zvýšení tonáže, což s sebou přinese úsporu pracovníků. Další z možností při řešení 

modernizace strojového parku je zvážení alternativy operativního leasingu, který začíná 

být běžný i ve světě těžké techniky a má své výhody. Určitým vodítkem při výběru                  

je využití zkušeností z okolních provozů, které již zakoupily nové stroje a provozují je, 

protože tabulkové hodnoty od výrobce jsou jen orientační a jen provozní zkušenost dává 

přesnější informace.  

3. 1. Parametry výběru 

Parametry výběru:  

- cena / cena operativního leasingu 

- provozní náklady 

- tonáž 

- provozní zkušenosti 

- vybavenost 

- servis (zkušenosti se servisní sítí) 

- servisní balíček. 
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3. 2. Technické možnosti výběru 

V České republice fungují ve světě lomové techniky tyto firmy BELAZ, 

CATERPILAR, KOMATSU, LIEBHERR a HITACHI EUCLID.   

Z těchto firem pro nás není vhodná fa. BELAZ, od které jsme v roce 2006 

odkoupily dumper s tonáží 65t (viz. údaje výrobce) Tento dumper splňoval ve své době 

požadavky, které jsme jeho koupí chtěli naplnit, ale jeho poruchovost a přístup výrobního 

závodu nás v další spolupráci odradil. 

Firma LIEBHER v současné době nevyrábí nakladač ani dumper v tonáži pro nás 

potřebné. Kloubové dumpry nejsou do našich podmínek vhodné, což vyplynulo 

z provozních zkoušek u zapůjčených strojů od fa. CAT a VOLVO.  Ve světě však jejich 

nakladače s hydrostatickým pohonem patří mezi top mezi nakladači. 

 Nejrozšířenější lomovou technikou v ČR jsou firmy CATERPILAR, KOMATSU            

a v menší míře HITACHI EUCLID. 

3. 3. Hodnocení možností podle praxe 

Lomy, které používají lomovou techniku od těchto firem, jsou Lom Mokrá, Lom 

Luleč a Lom Želešice. 

Technické vybavení lomů: 

Lom Mokrá 

- nakladače CAT, Komatu 

- dumpery CAT, Komatu 

Lom Luleč  

- nakladač CAT, elektrobagr 

- dumpery Komatsu, Euclid 

Lom Želešice   

- nakladač CAT 

- dumpery CAT   
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Obrázek č.  6: dumper KOMATSU lom Mokrá  

(foto autor) 

 

 

 

Obrázek č.  7: nakladač CATERPILAR lom Mokrá 

(foto autor) 

 

V těchto lomech se osvědčila lomová technika firem CAT, Komatsu a Euclid. 
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Porovnání vybavenosti vozidel Belaz s vozidly CAT, Komatu a Euclid  : 

Palubní počítač – nemají palubní počítač. Obsluha nemá aktuální přesné informace o stavu 

vozidla. 

Sklápění – při dosedání korby nedojde k jejímu zpomalení a vysoké rázy se přenášejí             

do rámu. 

Odpružení vozidel – v porovnání s ostatními vozy této kategorie je tlumení rázu do kabiny 

obsluhy horší. 

Úniky oleje – úniky oleje ve spojích, z poloos, z posilovačů. 

Poruchy – VBE 51 je z pracovního fondu ročně odstaveno 16 % času pouze na 

neplánované poruchy. Pravidelná údržba není do tohoto času započítaná.  

Brzdy – při jízdě z kopce, převážně lom Východ, dochází k přehřátí brzd a ke snížení jejich 

účinnosti. Zařazený rychlostní stupeň nedokáže udržet vozidlo v rovnoměrném 

chodu.  

Automatická převodovka – nemají automatickou převodovku, která zajišťuje optimální 

přísun paliva a přenos výkonu. [5], [6]  

Nedostatky vozidel Euclid: 

- nejsou zkušenosti s provozem dumperů 

- není autorizovaný servis 

- dlouhé dodací podmínky – až 12 měsíců 

Porovnání technické vybavenosti strojů Belaz  se stroji CAT a Komatu: 
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Tabulka č. 10: Porovnání technické vybavenosti strojů BELAZ se stroji CAT a 

KOMATSU 

 

 

Automatická 

převodovka 

 

Retardér 

 

Palubní počítač 

Dálkový přenos 

dat (váha, 

vzdálenost, 

spotřeba atd.) 

Belaz NE NE ANO *  mimo provoz NE 

CAT ANO ANO ANO ANO 

Komatsu ANO ANO ANO ANO 

* po dvou měsících došlo na palubním počítači k poruše, popis poruch byl psán azbukou, servisní technik 

nebyl schopen opravit 

 

 

3. 4. Navrhovaná řešení 

Můj návrh modernizace se opírá o zkušenosti z jiných provozoven a zmíněných 

firem. Na základě získaných zkušeností a informací jsem navrhl sestavu flotily dopravních 

strojů a nakládacího stroje. 

Návrh č. 1: 

3x Dumper KOMATSU HD605-7 + 1x  nakladač CAT 990H 

Návrh č. 2 : 

3x Dumper KOMATSU HD605-7 + nakladač KOMATSU WA600-6 

Návrh č.3 : 

3x Dumper CAT 775F + nakladač CAT 990H 

CAT nabízí rezidenčního technika, sklad ND a náhradní stroj do 72h 
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Katalogové údaje : 

 

CATERPILAR 

CAT 990H       výkon                      512 kW/ 696k 

                       objem lopat              8,4 až 9,2 m
3 

                        provozní hmotnost  77 840 kg 

                       užitečné zatížení      15 000 kg 

                       udávaná spotřeba      0,116 l/t 

 

CATERPILAR 

CAT 775F    výkon                        552kW/740k 

                      objem korby               42,5m
3
 / 65t suroviny 

                      udávaná spotřeba       0,115 l/t 

 

KOMATSU 

WA600-6        výkon                      396 kW/ 531 HP 

                        objem lopat              6,4 až 7,0 m
3 

                        provozní hmotnost  56 890 kg 

                        užitečné zatížení      11 000 kg 

                       udávaná spotřeba       0,120 l/t 

 

KOMATSU 

HD605-7         výkon                      552 kW/ 740 HP 

                       objem korby               40,0m
3
/63 t suroviny 

                       udávaná spotřeba       0,118 l/t 

 

Současná spotřeba dumprů je 0,161 l/t a nakladačů je 0,137 l/t. [5], [6] 
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4. Přínos navrhovaného řešení 

Na základě provedených návštěv v Lomu Mokrá, Lomu Luleč a Lomu Želešice 

jsem navrhl  tato řešení : 

- navrhuji pro modernizaci je dumper Komatu nebo CAT a nakladač CAT       

(po vyhodnocení všech zkušeností, konzultací a praktických zkoušek 

mobilních prostředků je nejoptimálnější skladbou mobilní techniky) 

- navrhuji operativní leasing s full servisem. 

4. 1. Full servis 

 Full servis obsahuje:  

- pojištění stroje 

- preventivní údržbu včetně analýz olejů, které dokáží specifikovat opotřebení 

částí stroje 

- servisní prohlídky včetně materiálu dle předepsaných cyklů 

- výměny opotřebitelných dílů (zubů a břitů u lopaty, běžné opravy koreb 

dumprů) 

- náklady na pneumatiky, nebo řetězy (zde není zahrnuta oprava jejich průrazů) 

- opravy, které nejsou způsobeny použitím v rozporu s Návodem pro obsluhu                  

a údržbu mobilní techniky. [5], [6] 

 

4. 2. Výhody operativního leasingu 

 Výhody operativního leasingu: 

- garance smluvního výkonu mobilní techniky, v případě dlouhodobější 

odstávky stroje dodání náhradního (není potřeba držet rezervní techniku) 

- pravidelná obnova mobilní techniky, která bude splňovat emisní předpisy EU 
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- odpadá riziko zastaralé a nespolehlivé mobilní techniky. 

4. 3. Technicko – ekonomický přínos řešení 

Výsledkem hledání vhodné lomové techniky od fa. CAT a Komatu je moje 

doporučení nakoupit stroje od jedné značky, což může přinést výhodnější podmínky nejen 

při vyjednávání o koupi, ale také při zajišťování servisu. Firma PHOENIX ZEPPELIN 

CAT nabízí vytvoření servisní pobočky na VLČS a.s. v případě, že dojde k nakoupení 

nakládací a dopravní techniky od ní. Zároveň nabízí smluvní cenu. 

Ceny které jsem zjišťoval jsou cenami katalogovými, které jsou jen orientační. 

Skutečné ceny nemohou být uvedeny, protože jsou cenami pouze mezi VLČS a.s.                        

a smluvním partnerem, na což se vztahuje obchodní tajemství. 

Navrhovaná modernizace přinese úsporu ve spotřebě paliva o 20% - tabulkové 

hodnoty spotřeby navrhovaných strojů a nulové náklady na údržbu, která se však promítne 

do měsíčního nájmu strojů.  

Dalším pozitivem mnou navrhovaných variant je snížení nákladů na pracovníky           

o 42%. Při současném počtu pracovníků 14 dojde ke snížení stavu na 8. Tři obsluhy 

dumprů a jedna obsluha nakladače ve dvou směnách při zajištění plánované těžby 

2 000 000t až 2 350 000t. 
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Závěr 

Mojí snahou a cílem této bakalářské práce bylo vypracovat návrh na modernizaci 

dopravní   a nakládací techniky ve Velkolomu Čertovy schody a.s.. Abych mohl tento úkol 

splnit, zabýval jsem se důkladně současným stavem lomové techniky na lomu. 

Podrobným rozborem nákladových položek současného stavu v lomu jsem se snažil 

ukázat, že stávající stav je ekonomicky velmi náročný a že existuje možnost jak jej zlepšit, 

aby došlo ke snížení nákladů. V současné době, kdy ve světě probíhá krize, je potřeba 

snižovat náklady, neboť konkurence na trhu vápenců je velká a každá vyrobená tuna 

kusového, mletého vápence a páleného vápna je přímo závislá na vstupních nákladech.            

Ty se začínají počítat už na začátku řetězce výroby. Zde v lomu se plánuje těžba                      

až 2 500 000 t ročně, což je objem, u kterého je znát každý vynaložený finanční 

prostředek. Rozbor  stávajícího stavu dává tušit, že zachování současného stavu s sebou 

přinese postupné zvyšování nákladů, což je dáno potřebnou údržbou pro zachování 

mobility strojního parku. Navrhovaná modernizace přinese zlepšení pracovních podmínek, 

snížení emisí nejen díky novým strojům ale i snížením počtu strojů, zároveň dojde                 

ke zlepšení bezpečnosti práce, pracovních podmínek a v neposlední řadě se tu otvírá 

možnost optimální výroby a navýšení výroby. Navrhované řešení je tvořeno dle 

dostupných informací o strojích a bylo konzultováno s pracovníky a firmami, kteří se stroji 

mají zkušenosti. Dovolil jsem si navrhnout řešení modernizace formou operativního 

leasingu uvedených strojů, ve kterém je zahrnut plný servis. Je to z toho důvodu, že tímto 

způsobem odpadnou negativní vlivy se zajišťováním oprav a povinné údržby, kterou 

budou provádět autorizovaní servisní technici. Nebude potřeba držet technický personál na 

údržbu a opravy, vše bude formou full servisu. Věřím, že poznatky z této bakalářské práce 

mohou být přínosem pro VLČS a.s.. 
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