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           Příloha č.1-  Pokyny pro obsluhu a údržbu stroje kolový nakladač CAT 988H 

 
1. Povinnosti obsluhy před zahájením provozu stroje ve směně 

 
Před zahájením provozu provede obsluha prohlídku záznamů v Provozní knize stroje po předchozí 
směně, potom provede vlastní prohlídku stroje. 

 
             1.1 Denní prohlídka 

- viz strana č.33 Příručky 

 
              1.2 Prohlídka před spuštěním motoru 

                  -     viz strana  č.21 Příručky 
                        -     zkontrolování neporušenosti plomby hasicího přístroje 

 
              1.3 Prohlídka po spuštění motoru 
                  -     test funkce indikátorů a přístrojů str.56 Příručky 

 
              1.4 Záznam o výsledku prohlídky ( s výčtem zjištěných závad, provedených úkonech v rámci  
                     drobných oprav – dotažení spojů nebo výměny žárovek, a celkovým zhodnocením  stavu  
                     stroje – schopen nebo neschopen provozu ) zapsat ihned po prohlídce do Provozní knihy  
                     stroje. 

 
             1.5 Pokud v rámci  prohlídky stroje dojde k aktivaci některého ze stupňů výstražné signalizace              
                   postupovat dle str. 58 a str.59 Příručky a událost poznačit do Provozní knihy stroje. 

 
             1.6 Pokud se aktivuje 2 nebo 3 stupeň výstražné signalizace stroj ihned vypnout a událost ohlásit  
                         směnovému  technikovi, který stanoví další postup. 

 
2. Povinnosti obsluhy při provozu stroje ve směně 

            2.1 Obsluha je povinna dodržovat ustanovení tohoto Pokynu, příslušných technologických postupů,  
                        dopravního řádu, a souvisejících interních předpisů se kterými byla seznámena. 
  
            2.2 Obsluha je povinna provozovat stroj tak, aby nemohlo dojít k žádnému ohrožení osob a dalších 
                        technických zařízení. 
  
            2.3 Obsluha je povinna  nastupovat na stroj a vystupovat dle určených zásad – viz strana 33  
                  Příručky a věnovat  zvýšenou  pozornost  na prvním pružném článku schodů. 
  
             2.4 Obsluha musí věnovat řízení stroje řádnou pozornost a při obsluhování stroje dodržovat zásady  
                   pro jeho provoz – viz str.36 až 76 Příručky, spouštění motoru – viz str.65 Příručky a zastavení  
                   motoru – viz str. 66 Příručky. 
  
             2.5 Obsluha je povinna  dodržovat zásady bezpečné práce, které jsou stanoveny  
                   Příručkou–viz str.6 až  26. 
  
             2.6 Obsluha je povinna neprodleně ohlásit směnovému veškeré nebezpečné provozní  
                         stavy, které zjistí ( např.zátrh na lomové stěně, výskyt selhávky apod.), a přítomnost  
                   nepovolaných osob nebo cizích vozidel v lomu. 
  
              2.7 Za snížené viditelnosti musí být stroj dostatečně osvětlen. 
 
              2.8 Obsluha smí používat stroj pouze k účelům, ke kterým je stroj určen, tj. k nakládce rubaniny  
                          a ostatních sypkých materiálů. 
 
              2.9 Obsluha je povinna používat tyto osobní ochranné pracovní prostředky: 
                     - při tankování a základní prohlídce stroje před směnou ochranné prstové rukavice; 
                     - při řízení vozidla obuv s pevnou  patou; 
                     - používání ochrany sluchu proti hluku ( minimálně ušní plastické chrániče po dobu řízení stroje)  
                       je ponecháno na vlastní rozhodnutí obsluhy. 
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              2.10 Pokud se aktivuje 2 nebo 3 stupeň výstražné signalizace během provozu, stroj ihned vypnout 
                      a událost ohlásit směnovému  technikovi, který stanoví další postup. 
  
              2.11 Obsluha je povinna používat bezpečnostní pás. 
 
 
 

3.  Způsob zajištění stroje při jeho provozu, přemísťování, odstavování z provozu a proti nežádoucímu 
uvedení do chodu 

 
             3.1  Za stroj od jeho převzetí ve směně až do ukončení provozu ve směně odpovídá obsluha. 
  
             3.2  Během provozních přestávek musí být stroj zabržděn. Je zakázáno odstavovat stroj ve svahu  
                          s výjimkou  poruch. V takovém případě je nutné stroj zabezpečit proti nežádoucímu pohybu  
                     2 klíny. 
 
  
             3.3 Obsluha je při odstávce povinna zabezpečit stroj tak, aby nemohlo dojít k jeho nežádoucímu     
                   uvedení do pohybu, tj. zabrzdění stroje parkovací brzdou. 
  
             3.4 Pokud obsluha opustí stroj z dohledu, musí být všechny pohony vypnuty, jeho kabina a další  
                        uzamykatelné součásti (nádrž, schránky na nářadí apod.) uzamčeny. 
 
             3.5 Při provozu nebo odstávce stroje musí obsluha dodržovat  příslušná ustanovení Dopravního 
                   řádu. 
  

            3.6 Odtažení nepojízdného stroje k opravě je prováděno pouze ve spolupráci se zástupci odborného   
                        servisu dle zásad Příručky – viz str.71 až 73. 
 
 

4. Způsob dorozumívání a dávání návěští 
 

4.1 Způsob, význam a použití návěští je určen Dopravním řádem. Kromě těchto návěští je 
v odůvodněných případech možné použít i návěští jiná (např. pro rozlišení současné nakládky pro 
drtírnu, vyvážky či odhliňovač). Návěští určuje předák pracoviště (obsluha nakladače), před zahájením 
nakládky. 
 

5. Umístění a zajištění stroje po ukončení provozu 
 

5.1 Stroj po směně se odstavuje na odstavném parkovišti dle Dopravního řádu, v případě  
poruchy v prostoru před dílnou. V době střídání směn a pracovních přestávek je povoleno odstavovat 
stroj na nádvoří před  správní budovou nebo drtírnou tak, aby nebylo zabráněno průjezdu vozidel. 
 
5.2 Po ukončení směny obsluha doplní záznamy do Provozního knihy  stroje ( stav motohodin a 
případné další závady), provede úklid kabiny a uzamkne kabinu a další uzamykatelné součásti (nádrž, 
schránky na nářadí apod.).  Klíče a Provozní knihu stroje předá směnovému technikovi. 
 

6. Zakázané úkony a činnosti 
 

6.1 Jsou zakázány veškeré manipulace, při kterých by mohlo dojít k ohrožení osob, ostatních 
technických  
                    zařízení nebo objektů, nacházejících se v pracovním dosahu stroje. 
6.2 Dále je zakázáno: 
-    veškeré manipulace, při kterých by mohlo dojít k ohrožení osob, strojů nebo objektů, nacházejících  
      se v pracovním dosahu stroje, 
-     přepravovat  osoby na schůdcích nebo plošinách nakladače, 
-     přepravovat v lopatě osoby, 
-     přepravovat v kabině pro obsluhu další osoby, s výjimkou zácviku obsluhy, 
-     manipulovat lopatou nad kabinou řidiče nakládaného vozidla, 
-     nakládat vozidla bez ochranného krytu nad kabinou, pokud se v nich zdržuje řidič, 
-     překládat vozidla a nakládat materiál na ochranné kryty vozidla, 
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-     manipulovat s lopatou v blízkosti elektrických nebo plynových zařízení, 
-     pracovat se strojem na místech, kde nelze zaručit stabilitu stroje, 
-     odstavovat stroj v blízkosti paty stěny nebo rozvalu, kde by mohl být ohrožen padajícími kameny, 
-    kouření a používání otevřeného ohně při čerpání pohonných hmot a maziv, při manipulaci s nimi, 
       v blízkosti čerpací stanice, v blízkosti automobilu pro tankování pohonných hmot, v blízkosti  
      motorového prostoru, v blízkosti akumulátorů a všeobecně v blízkosti jakékoliv hořlaviny a objektů  
      se zvýšeným požárním nebezpečím, 
-     kouření v kabině obsluhy, 
-     telefonování mobilem při nakládání nebo při jízdě. 
 

7. Způsob a rozsah záznamů o provozu stroje 
 

7.1 Obsluha zařízení provádí záznamy o provozu a doplňování provozních náplní do Provozního 
knihy stroje  v rozsahu tohoto pokynu. 

 
7.2 Provozní knihu stroje kontroluje  každou směnu směnový technik, 1x za týden V/TZV  a 1x 
měsíčně 
                   mechanik mobilní techniky. 
7.3 Pověřené osoby značkového servisu zaznamenají veškerou svoji činnost ( kontroly, opravy a 
údržbu ) do Provozní knihy stroje. 
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Příloha č.2 -  Pokyny pro obsluhu a údržbu stroje dumpru CAT 775F 

 
 
3. Povinnosti obsluhy před zahájením provozu stroje ve směně 

 
Před zahájením provozu provede obsluha prohlídku záznamů v Provozní knize stroje po předchozí 
směně, potom provede vlastní prohlídku stroje. 

 
       1.1 Denní prohlídka  

- viz strana č.39 Příručky 

 
       1.2 Prohlídka před spuštěním motoru  

            -     viz strana  č.40 Příručky 
- zkontrolování neporušenosti plomby hasicího přístroje  

 
       1.3 Prohlídka po spuštění motoru – viz str.40 Příručky 

 
       1.4 Záznam o výsledku prohlídky ( s výčtem zjištěných závad, provedených úkonech v rámci  
             drobných oprav – dotažení spojů nebo výměny žárovek, a celkovým zhodnocením  stavu  
             stroje –  schopen nebo neschopen provozu ) zapsat ihned po prohlídce do Provozní 
             knihy stroje.  
    
       1.5 Pokud v rámci  prohlídky stroje dojde k aktivaci některého ze stupňů výstražné signalizace  
             postupovat dle str. 68 Příručky a událost poznačit do Provozní knihy stroje. 

 
       1.6 Pokud se aktivuje 2 nebo 3 stupeň výstražné signalizace stroj ihned vypnout a událost ohlásit  
                  směnovému  technikovi VČS, který stanoví další postup.        

 
4. Povinnosti obsluhy při provozu stroje ve směně 

 
       2.1 Obsluha je povinna dodržovat ustanovení tohoto Pokynu, příslušných technologických  
             postupů,dopravního řádu, a souvisejících interních předpisů VČS a VLČS, se kterými byla  
             seznámena. 
  
       2.2 Obsluha je povinna provozovat stroj tak, aby nemohlo dojít k žádnému ohrožení osob a      
            dalších technických zařízení. 
  
       2.3 Obsluha je povinna  nastupovat na stroj a vystupovat dle určených zásad – viz strana 39   
             Příručky věnovat  zvýšenou  pozornost  na prvním pružném článku schodů. 
  
       2.4 Obsluha musí věnovat řízení stroje řádnou pozornost a při obsluhování stroje dodržovat     
             zásady pro jeho provoz – viz str.42 až 87 Příručky, spouštění motoru – viz str.88 Příručky a    
             zastavení motoru viz str. 92 Příručky. 
  
       2.5 Obsluha je povinna  dodržovat zásady bezpečné práce, které jsou stanoveny Příručkou–viz  
             str.7 až  33.  
       2.6 Obsluha je povinna neprodleně ohlásit směnovému technikovi VČS veškeré nebezpečné                    
              provozní stavy, které zjistí ( např.výskyt rubaniny na dopravní cestě, poškozené dopravní  
              nebo výstražné značení apod.), a přítomnost nepovolaných osob nebo cizích vozidel v lomu. 
  
       2.7 Za snížené viditelnosti musí být stroj dostatečně osvětlen. 
 
       2.8 Obsluha smí používat stroj pouze k účelům, ke kterým je stroj určen, tj. ve VČS a.s. k dopravě  
             rubaniny a ostatních sypkých materiálů. 
  
       2.9 Obsluha je povinna používat tyto osobní ochranné pracovní prostředky: 
             - bezpečnostní pás;  
            - při tankování a základní prohlídce stroje před směnou ochranné prstové rukavice; 
            - při řízení vozidla obuv s pevnou  patou; 
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            - používání ochrany sluchu proti hluku ( minimálně ušní plastické chrániče po dobu řízení  
 
 
               stroje)je ponecháno na vlastní rozhodnutí obsluhy. 
  
      2.10 Pokud se aktivuje 2 nebo 3 stupeň výstražné signalizace během provozu, stroj ihned vypnout  
              a událost ohlásit směnovému  technikovi VČS, který stanoví další postup.        

 

 
5. Rozsah, lhůty a způsob provádění údržby 

 
3.1 Rozsah údržby se řídí Příručkou – viz str.110 až 202.  
 
3.2 Lhůty údržby - viz  str.116 až 117 Přiručky  

                 
3.3 Způsob provádění údržby 
      
      3.3.1 Údržba prováděná obsluhou   
 
               3.3.1.1 Po každých 10 provozních hodinách nebo denně 
 
 
                3.3.1.3 Mytí stroje tlakovou vodou na mycí rampě průběžně dle potřeby, vždy před servisní  

                                        prohlídkou značkového servisu nebo před přistavením na opravu.  
       
  3.3.2 Údržba prováděná odborným servisem   
 
      3.3.2.1 Údržba nad rámec bodů 4.3.1.1 a 4.3.1.3  je prováděna pouze přes značkový  servis. Rovněž  

                               veškeré opravy jsou prováděny pouze značkovým servisem.     
             3.3.2.2 Za zařízení, které bylo předáno do opravy nebo pravidelnou údržbu odpovídá po dobu opravy  
                              nebo údržby odpovědná osoba  značkového servisu, která rovněž odpovídá za dodržování  
                              předepsaných postupů – viz Příručka 110 až 202 . 
  
 

6. Způsob zajištění stroje při jeho provozu, přemísťování, odstavování z provozu a proti nežádoucímu 
uvedení do chodu 

 
       4.1  Za stroj od jeho převzetí ve směně až do ukončení provozu ve směně odpovídá obsluha. 
       4.2  Během provozních přestávek musí být stroj zabržděn. Je zakázáno odstavovat stroj ve svahu  
                   s výjimkou  poruch. V takovém případě je nutné stroj zabezpečit proti nežádoucímu pohybu 2 klíny. 
       4.3 Obsluha je při odstávce povinna zabezpečit stroj tak, aby nemohlo dojít k jeho nežádoucímu uvedení do  
                   pohybu, tj. zabrzdění stroje parkovací brzdou.  
      4.4 Pokud obsluha opustí stroj z dohledu, musí být všechny pohony vypnuty, jeho kabina a další  
                   uzamykatelné součásti (nádrž, schránky na nářadí apod.) uzamčeny. 
       4.5 Při provozu nebo odstávce stroje musí obsluha dodržovat  příslušná ustanovení Dopravního řádu  
                  VLČS. 
      4.6  Odtažení nepojízdného stroje k opravě je prováděno pouze ve spolupráci se zástupci odborného   
                   servisu dle zásad Příručky – viz str.100 až 106.  
 
 

7. Způsob dorozumívání a dávání návěští 
 

       5.1 Způsob, význam a použití návěští je určen Dopravním řádu. Kromě těchto návěští je v odůvodněných  
                   případech možné použít i návěští jiná (např. pro rozlišení současné nakládky pro drtírnu, vyvážky či  
                   odhliňovač). Návěští určuje předák pracoviště (obsluha nakladače), před zahájením nakládky. 
 
  

8. Umístění a zajištění stroje po ukončení provozu 
 

       6.1 Stroj po směně se odstavuje na odstavném parkovišti dle dopravního řádu, v případě poruchy v prostoru 
                  před dílnou. V době střídání směn a pracovních přestávek je povoleno odstavovat stroj na nádvoří před  
                  správní budovou nebo drtírnou, tak aby nebylo zabráněno průjezdu vozidel. 
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       6.2 Po ukončení směny obsluha doplní záznamy do Provozního knihy  stroje ( stav motohodin a případné  
                  další závady), provede úklid kabiny a uzamkne kabinu a další uzamykatelné součásti (nádrž, schránky  
                  na nářadí apod.).  Klíče a Provozní knihu stroje předá směnovému technikovi. 
  
 

9. Zakázané úkony a činnosti 
 

        7.1 Jsou zakázány veškeré manipulace, při kterých by mohlo dojít k ohrožení osob, ostatních technických  
                    zařízení nebo objektů, nacházejících se v pracovním dosahu stroje. 
        7.2 Dále je zakázáno: 

- sjíždět s naloženým strojem do klesání 16 
o
 a více;  

-   zvedání korby v blízkosti elektrických a plynových vedení, nebo jiných zařízení instalovaných ve  
      výšce menší než 9 m nad úrovní vozovky; 
- uvést stroj do pohybu, který nemá dosedlou korbu k rámu vozidla, vyjma případů při vyklápění na  
      výsypkách; 
- je zakázáno odstavovat stroj v blízkosti paty stěny nebo rozvalu, kde by mohlo být ohroženo  
      padajícími kameny; 
- vstupovat pod nezajištěnou korbu stroje; 
-     provádět odtažení stroje k opravě bez přítomnosti pověřených osob značkového servisu; 
- přecházení přes kapotu z jedné strany na druhou a pohybovat se kolem stroje  v době jeho 
      nakládání; 
- kouření při čerpání PHM a v desetimetrovém bezpečnostním okruhu požárně nebezpečných míst  
      (sklad olejů, sklad technických plynů); 
- kouření při manipulaci s mazivy a ropnými produkty v blízkosti motorového prostoru, v blízkosti 
      akumulátorů a všeobecně v blízkosti jakékoliv hořlaviny a všeobecně v blízkosti jakékoliv    
      hořlaviny a objektů se zvýšeným požárním nebezpečím; 
-     kouření v kabině stroje; 
-     telefonování mobilem za jízdy. 
 
 

10. Způsob a rozsah záznamů o provozu stroje 
 

       8.1 Obsluha zařízení provádí záznamy o provozu a doplňování provozních náplní do Provozního knihy  
                   stroje  v rozsahu tohoto pokynu.  
       8.2 Provozní knihu stroje kontroluje  každou směnu směnový technik, 1x za týden V/TZV  a 1x měsíčně 
                   mechanik mobilní techniky. 
      8.3 Pověřené osoby značkového servisu zaznamenají veškerou svoji činnost ( kontroly, opravy a údržbu )        
                   do Provozní knihy stroje. 
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Příloha č.3 - Informativní geologická mapa širšího okolí VLČS (výřez-Základní geologická mapa ČSSR,  

                           list 12 – 413 Králův Dvůr, I. Chlupáč,1989 
 

 
Legenda k Informativní geologická mapa širšího okolí VLČS (výřez-Základní geologická mapa ČSSR,  

                           list 12 – 413 Králův Dvůr, I. Chlupáč,1989 
 

 

Křižatky

Li
ta
vk
a

dá
lni
ce

PRA
HA

PL
ZE
Ň

Bítov

B
erounka

Tobolka

Koněprusy

Tmaň

Suchomasty

Měňany

Vinařice

Bykoš

Borek



Jiří Blatský : Modernizace a outsorcing dopravní a nakládací techniky v lomu VLČS a.s. 

 

 2 2012   

  

 

  
 

  

Holocén Pleistocén

KVARTÉR

TERCIÉR

PALEOZOIKUM
Devon

Silur

Ordovik

zlomy

antropogenní uloženiny

deluviofluviální hlinitopísčité
jílovité a štěrkovité sedimenty

deluviální, hlinité
a písčitohlinité sedimenty

spraše a sprašové hlíny

fluviální písčité štěrky

naváté písky

fluviální písčité štěrky

srbské souvrství - černošedé vápnité
pelity, nahoře šedé prachovce a pískovce
- givet

chotečské vápence - šedé, místy s rohovci
- eifel

chotečské souvrství - akantopygové vápence,
světle šedé organodetritické 
- eifel

suchomastské vápence - šedé a červenavé
vápence, výše šedé hlíznaté vápence
- zlíchov-eifel

dalejsko-třebotovské vápence - níže červenavé,
výše šedé hlíznaté vápence
- dalej

dalejské břidlice - zelenavé a šedé, výše
červenavé vápnité pelity
- dalej

zlíchovské souvrství - šedé vápence
s hojnými rohovci
- zlíchov

dvorecko-prokopské, řeporyjské a loděnické
vápence šedé, červenavé a pestře skvrnité
- prag

koněpruské a slivenecké vápence - bělavé 
a načervenalé, krinoidové
- prag

lochkovské souvrství - tmavě šedé vápence
s vložkami vápnitých pelitů, výše světle šedé,
místy s rohovci
- lochkov

přídolské souvrství - šedočerné vápence
s vložkami vápnitých břidlic
- přídol

kopaninské souvrství - vápnité břidlice s tufitickou
příměsí, šedé vápence, dolomity
- ludlow

kopaninské souvrství - bazaltové (diabasové ) 
tufy a tufity
- ludlow

liteňské souvrství - jílovité a prachové břidlice,
výše vápnité břidlice s tufitickou příměsí
- wenlock-llandover

liteňské souvrství - bazaltové ( diabasové )
tufy a tufity
- wenlock-llandover

bazaltické horniny ( diabasy ), 
místy s vulkanoklastiky

kosovské souvrství - střídání pískovců, prachovců
a drob, naspodu hrubozrnný pískovec s valounky
- kosov

králodvorské souvrství - šedé a zelené
jílovité břidlice
- králodvor

bohdalecké souvrství - černošedé jílovité,
jemně slídnaté břidlice
- beroun

zahořanské souvrství - tmavošedé prachovce
- beroun
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Příloha č.4

 


