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Anotace 

Obsahem diplomové práce je zpracovat technologický postup pro povrchovou těžbu 

vysoko procentních vápenců v lomu Plešivec. 

V úvodní části práce je základní popis charakteristiky ložiska, které má být povrchově 

dobýváno, seznámení s historií těžby a perspektivou pro další dobývání v této lokalitě. 

V další části práce se zaobírám samotným zpracováním technologického postupu a jeho 

zhodnocením. 

Cílem je zpracování takového technologického postupu, který bude odpovídat požadavkům 

v současnosti platné legislativě a používané technologii pro dobývání ve Velkolomu 

Čertovy shody a.s.. 

Klíčová slova: ložisko, dobývání, lom, damper, těžba, doprava 

 

 

 

Summary 

The subject of the diploma thesis is to prepare a technological plan for an surface mining of 

high quality limestones in the quarry of Plešivec. 

In the introductory part of the diploma thesis, there is a basic description of the deposit 

characteristics where the surface mining should be applied, an introduction to the history of 

the mining and a perspective for a future mining in this locality. 

In the next part of the diploma thesis, there is a thorough elaboration of the technological 

mining procedure and its evaluation. 

The goal of the diploma thesis is to prepare such a technological procedure which will 

comply with the reguirements of the valid legislation and the currenly used technology in 

the company Velkolom Čertovy schody a.s. 
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ÚVOD 

Tématem mé diplomové práce je zpracování technologického postupu pro 

povrchové dobývání v lomu Plešivec. Zpracovaný technologický postup bude do budoucna 

sloužit jako příloha POPD lomu Plešivec, o jehož schválení bude těžební organizace žádat 

Obvodní báňský úřad Kladno v roce 2015.  

Lom Plešivec se nachází v SV okraji DP Suchomasty I cca. 6 km od města Beroun 

v katastru obcí Vinařice, Měňany a Suchomasty. Vlastníkem lomu je těžební organizace 

Velkolom Čertovy schody a.s., jíž byl stanoven dobývací prostor Suchomasty I, za účelem 

vydobytí výhradního ložiska vysokoprocentních vápenců Koněprusy.  

V roce 1994 byl zpracován a schválen pro lom plán zajištění a v současnosti je lom 

zakonzervován. VLČS a.s. v současné době těží vysokoprocentní vápence na ložisku 

Koněprusy v dalších dvou lomech.  

Vzhledem ke kvalitativním a kvantitativním požadavkům na plánovanou těžbu 

v budoucích letech dle ukazatelů dlouhodobého plánování, je třeba v příštích několika 

letech znovu zahájit těžbu v lomu Plešivec. 
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1 HISTORIE A STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA LOŽISKA 

1.1 Historie lomu Plešivec 

Na začátku 80. let 20. století bylo díky nedostačující těžbě a úbytku zásob 

v tehdejším lomu Západ rozhodnuto o otvírce dvou lomů a to lomu Východ a lomu 

Plešivec. Otvírka lomu Východ byla plánována na rok 1987 po dobu 5 let, s tím že 

počáteční těžba se bude pohybovat v přípovrchových silně zkrasovatělých a tím pro další 

zpracování méně kvalitních surovin. Úlohou lomu Plešivec mělo být překlenutí doby 

otvírky lomu Východ.  

Plešivec byl vybrán díky své malé vzdálenosti od již dotěženého lomu Homolák a 

malé mocnosti skrývek. Právě lom Homolák posloužil jako deponie odklizového materiálu 

z otvírky lomu Plešivec. Zároveň bylo převedeno strojní zařízení z lomu Homolák jenž 

tvořily vrtné soupravy Hausherr HBM 120 a Zimmerman HFZ-2, dvě rypadla DH 611 ( po 

roce 1986 nahrazeny el. rypadlem E 25 a DH 621) a automobily Belaz 540. 

Jelikož bylo rozhodnuto, že lom Plešivec i plánovaný lom Východ budou těženy 

jednou organizací, byly Plešivci přiděleny stejné nadmořské výšky etáží, jako lomu 

Východ. Díky konfiguraci terénu, kdy je návrší Voskopu ve větší nadmořské výšce než 

Plešivec, se na Plešivci nevyskytují etáže 1 a 2 a nejvyšší etáží je zde etáž 3 (425 m). 

Otvírka lomu Plešivec byla zahájena v roce 1984 a v první etapě byly otvírány etáž 

3. (425 m) a 4. (410 m). Otvírka byla prováděna v počáteční fázi plošnými odstřely, 

později se přešlo na clonové. V roce 1988 byla již plně rozvinuta těžební fronta obou etáží, 

čímž skončila první etapa otvírky. Hned v následujícím roce byla otvírkovými  pracemi  na        

5. etáži (395 m) započata druhá etapa. 5. etáž měla být plně rozvinuta po roce 1993, kdy 

byla také plánována otvírka 6. etáže (380 m). Po roce 1990 ovšem těžba na Plešivci 

výrazně klesá. Otvírka 5. etáže je ukončena ve fázi vybudování zářezu, těžba na 3. etáži je 

zastavena a probíhá pouze občasná těžba na 4. etáži. V roce 1994 je těžba na Plešivci 

definitivně utlumena a lom je zakonzervován. 
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1.2 Charakteristika ložiska a nerostu 

Ložisko Koněprusy je ložiskem vysokoprocentních vápenců a vápenců ne 

vysokoprocentních. Celé ložisko leží v CHKO Český kras. [1]  

Oblast tzv. koněpruského devonu představuje jihozápadní uzávěr Barrandienu, 

regionálně-geologické jednotky táhnoucí od Prahy k Plzni. Jde o území se složitou 

synklinální stavbou a výplní stáří kambrium až devon. Sedimenty pražského souvrství tvoří 

podstatnou část ložiska Koněprusy, patří spodnímu devonu, stupni prag. V této oblasti mají 

v naprosté většině karbonátový charakter. [1] 

Koněpruské vápence tvořící hlavní část ložiska, byly dříve označovány jako 

vápence svrchní koněpruské. Převážně jsou biodetritické, hrubě zrnité, málo vytříděné, ve 

vlastním útesovém jádru pak s organogenními (biolitickými) vápenci. Barvu mají většinou 

světle šedou až bělavou, místy velmi slabě nahnědlou. Většinou jsou hrubě lavicovité až 

masivní. Celková mocnost s vápenci vinařickými přesahuje 200 metrů. Vinařické vápence 

jako facie vápenců koněpruských jsou biodetritické, masivní, až hrubě vrstevnaté, 

načervenalé barvy. Tvoří četné přechody a přechodní facie s vápenci koněpruskými. 

Vzhledem k vysokému obsahu karbonátů a obdobnému chemickému složení není důsledné 

rozlišování pro náš účel hodnocení rozhodující. V ložiskovém hodnocení jsou hodnoceny 

společně s vápenci koněpruskými. [1]  

Podloží a částečně i nejnižší partie ložiska náleží do stupně lochkov zastoupené 

vápenci kotýskými (biodetritické, sparitické s kolísavou zrnitostí, výrazně vrstevnaté, s 

uzlovitým povrchem vrstevních ploch). Jednotlivé desky vrstev jsou obvykle děleny 

mezivrstevními mázdrami a laminami šedých vápnitých jílovců až prachovců. Běžně zde 

bývají přítomny tmavě šedé rohovce, které silně zvyšují obsah SiO2 v hornině. [1] 

Svrchní partie kotýských vápenců, dříve označované jako spodní koněpruské vápence, jsou 

obvykle jemnozrnné, bez rohovců a s vyšším obsahem karbonátů. Celková mocnost 

vápenců kotýských je pro tuto oblast udávána 60 m. [1].  

Koněpruské vápence tvořící hlavní část ložiska. Převážně jsou biodetritické, hrubě 

zrnité, málo vytříděné, ve vlastním útesovém jádru pak s organogenními vápenci. Barvu 

mají většinou světle šedou až bělavou, místy velmi slabě nahnědlou. Většinou jsou hrubě 

lavicovité až masivní. Celková mocnost s vápenci vinařickými přesahuje až 200 metrů. 



Ivo Macourek: Zpracování technologického postupu pro povrchové dobývání v lomu Plešivec 

 

 

 2014  4 

Vinařické vápence jako facie vápenců koněpruských jsou biodetritické, masivní, až hrubě 

vrstevnaté, načervenalé barvy. Tvoří četné přechody a přechodní facie s vápenci 

koněpruskými. Vzhledem k vysokému obsahu karbonátů a obdobnému chemickému 

složení není důsledné rozlišování pro náš účel hodnocení rozhodující. V ložiskovém 

hodnocení jsou hodnoceny společně s vápenci koněpruskými. [1] 

Silurské a devonské vápence tvoří z hlediska propustnosti velmi nehomogenní 

prostředí. Specifická vydatnost q kolísá mezi 0,0001 až 0,029 l.s
-1

.m
-1

. Index průtočnosti Y 

se ve vápencovém komplexu pohybuje okolo 2,0 až 4,5 v závislosti na porušení vápenců, 

s odhadnutým koeficientem filtrace v řádu 10
-8

 až 10
-5

 m.s
-1

. [2] 

Neporušené a velmi málo porušené vápence mají velmi nízkou specifickou 

vydatnost, která se odráží i v celkově velmi nízké průtočnosti vápenců. Vápence 

představují silně nehomogenní prostředí, ve kterém infiltrovaná voda ze srážek proudí po 

plochách tektonických liniích, vrstevních plochách a litologických rozhraních k oblastem 

drenáže. Ve větších hloubkách převládá jen porózita puklinová, neboť míra krasovění 

s hloubkou velmi rychle klesá. V prostoru dobývacího prostoru je přípovrchová zóna 

dokumentována od okolo 5 m až do 60 m hloubek. V oblasti ložiska se koeficient 

průtočnosti v koněpruských vápencích pohyboval v intervalu 10
-8

 až 10
-4

 m
2
.s

-1
. Velmi 

málo porušené vápence mají velmi nízkou průtočnost a i velmi nízkou specifickou 

vydatnost. Vyšší průtočnost až o 4 řády vykazují poruchová pásma. Z hlediska proudění 

podzemní vody je tedy dominantní puklinová propustnost a v menší míře propustnost 

krasová. [2] 

Dokumentované rozpukání vápenců je v oblasti ložiska nerovnoměrné s různým 

objemem zkrasovělých dutin v jednotlivých částech. Spojitost krasově puklinových zvodní 

je neurčitá, více méně fiktivní, a proto i hladina podzemních vod je převážně nespojitá. [3] 

Na ložisku Koněprusy a v jeho okolí je sledována řada objektů dokládající 

hydrogeologický režim území. Jedná se o 20 vrtů. Z monitoringu hladin podzemní vody 

v hydrogeologických objektech v prostoru lomu v průběhu  těžby vyplynulo, že vrty 

situované do málo porušené horniny a mimo významné propojené puklinové systémy 

nejsou ovlivněny těžbou ani v nejbližším okolí, neboť u nich není pozorováno snížení 

hladiny podzemní vody. [2] 
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Dále probíhá sledování jednoho pramenu: Měňany na v. straně synklinály – pramen 

Stříbrného potoka v údolní nivě Suchomastského potoka.  

Období maximálních vydatností pramenů se shoduje i s maximální úrovní hladin 

podzemní vody ve sledovaných monitorovacích objektech. Trend hlavního doplňování 

zásob podzemních vod probíhá v jarních měsících a je dominantní z hlediska 

dlouhodobého měření. [4] 

Vápence na ložisku Koněprusy jsou významné především vysokou kvalitou 

v obsahu CaCO3 a množstvím zásob. Převážná část ložiska je tvořena vápenci 

koněpruskými, hodnocenými podle ČSN 72 1217 převážně do III., částečně i II. třídy. Dále 

se zde vyskytují i vápence nižší kvality znečištěné zkrasověním a dolomitizací. [5] 

Množství organodetritického materiálu v hornině převažuje (až 98 %). Mezerní 

hmota je tvořena drobnou drtí schránek nebo karbonátovým kalem. Velikost krystalů 

ovlivňuje vznik jednotlivých frakcí v procesu drcení a třídění. Ovlivňuje ale i rozpadavost 

a další vlastnosti při výpalu. Obdobně lze hodnotit i vápence vinařické, které jsou růžové 

až šedé a tvoří řadu přechodů do vápenců koněpruských, a proto je hodnotíme společně. [6] 

I přes velmi vysoký obsah karbonátů obsahují vápence škodliviny, které snižují 

kvalitu a využitelnost v některých průmyslových oborech náročných na vysokou čistotu 

vápenců (sklářství, keramika, chemie, potravinářství, ale i ve výrobě vysoce kvalitních 

vápen). Jedná se nejčastěji o obsah Fe2O3, Al2O3, MnO, SiO2 a MgO, případně další 

sledované příměsi dle požadavků příslušných oborů spotřeby. [5] 

Vápence primárně znečištěné, nebo vápence svým charakterem méně kvalitní mají 

vyšší obsah SiO2 a dalších oxidů Fe, Al, Mg, Mn. Sekundárně znečištěné vápence převážně 

zkrasověním jsou směsí různě velké zrnitosti  fragmentů vápence a jílových hornin, 

křemene a dalších nečistot ve smyslu technologického zpracování. Oddělení krasových 

výplní jako jsou hlíny, jíli, písky je možné pouze v omezených případech přímo při těžbě, 

či na třídícím zařízení, které bylo zbudováno pro zpracovávání takto sekundárně 

znečištěných partií ložiska. Významnou roli hrají i mechanické vlastnosti, např. přirozená 

vlhkost, plasticita, lepivost, ale i charakter povrchu vápencových fragmentů. Přirozeně 

nelze u zkrasovělých vápenců dosáhnout vysoké kvality a čistoty vápencové suroviny a 
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díky značné variabilitě je u smluvních dodávek nutno dodržovat dostatečnou rezervu 

v chemickém složení. [5] 

Mechanické vlastnosti vápenců (průměrné hodnoty) – objemová hmotnost 2 680 

kg.m
-3

, specifická hmotnost 2 700 kg.m
-3

, pevnost v tlaku 66 – 134 MPa, nasákavost 

objemová 0,49 – 1,10 %. [6] 

2 NÁVRH TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU POVRCHOVÉ TĚŽBY 

Technologický postup pro dobývání v lomu Plešivec jsem zpracoval v souladu s  

§ 32 vyhlášky ČBÚ č.26/1989 Sb., v platném znění. Stanovuje obecné zásady pro dílčí 

technologické operace, které v současnosti probíhají v činných lomech společnosti a které 

budou obdobně prováděny za použití stejné mechanizace a způsobu dobývání v lomu 

Plešivec.  

Technologickým postupem jsou dále stanoveny zásady pro vlastní organizaci a  

bezpečné provádění dílčích technologických operací a souvisejících činností                         

(např. ukládání o odebírání hmot, obtrhávání atd.). 

2.1 Způsob dobývání a rozměry řezů a šířek pracovních plošin 

2.1.1 Způsob dobývání 

Vlastní dobývání – metoda strojní při použití trhacích prací (malého nebo velkého 

rozsahu) pro rozpojení horniny. Nakládací stroje jsou zastoupeny kolovými nakladači a 

pasovými rýpadly. Přepravní stroje jsou zastoupeny speciálními vozidly (dampry) nebo 

nákladními silničními vozidly se speciální korbou na dopravu rubaniny. Vrtací stroje jsou 

zastoupeny samohybnými vrtacími soupravami. Sekundární rozpojování nadrozměrných 

kusů rubaniny se provádí zpravidla mechanickým způsobem. Výjimečně lze použít 

trhacích prací malého rozsahu v případech stanovených tímto technologickým postupem.  
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2.1.1.1 Skrývkové práce 

Na všech lomech jsou skrývkové práce, po odstranění dřevní hmoty, v rozsahu 

pouhého shrnutí cca 40 cm humusní vrstvy. Tyto práce provádět před vlastním zahájením 

dobývání pro vytvoření prostoru pro provádění vrtacích a trhacích prací. Minimální šířka, 

takto připravené plochy je stanovena na 15 m. Další skrývkové práce musí být nejpozději 

zahájeny, pokud se koruna lomové stěny přiblíží na minimální vzdálenost 5 m ke konci 

skryté plochy. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.1  Skrývkové práce 

 

Organizační zásady pro bezpečné provádění skrývkových prací: 

 Na skrývkové práce je povoleno používat tyto stroje -  dozery, kolové nakladače 

nebo rýpadla s podkopovou lopatou. Stroj může být obsluhována pouze osobou, 

u které je ověřena odborná způsobilost pro obsluhu strojního zařízení, prošla 

zácvikem na daný typ vrtací soupravy a je zdravotně způsobilá. Provozní 

dokumentace stroje musí být vedena dle vyhlášky ČBÚ č.392/2003 Sb., 

v platném znění 

 Při použití dozeru nebo kolového nakladače skrývkové práce provádět 

rovnoběžně s korunou lomové stěny do min. vzdálenosti 4 m od koruny spodní 

lomové stěny. Zodpovídá směnový technik a předák pracoviště (obsluha stroje). 

 Na úvodní 4 m skrývkové pásmo používat rýpadlo s podkopovou lopatou.  

   min 5 m 

min 

15 m 

Směr postupu lomové stěny 
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 Druh stroje volit dle konfigurace terénu, dozery a pasové rypadla – úklonné 

terény, kolové nakladače a rýpadla – rovinatější terény. Zodpovídá směnový 

technik.    

 Skrývkové práce provádět zkušenou obsluhou stroje. 

 Skrývkový materiál shromažďovat na takovém místě, aby ho bylo možno 

následně bezpečně naložit a odvézt.  

 Skrývkové práce v úklonném terénu jsou zakázány, pokud je skrývaný povrch 

kluzký.  

 Před zahájením skrývkových prací směnový předák a směnový technik společně 

vizuálně překontrolují stabilitu koruny spodní lomové stěny.  

 Dodavatelsky  zajišťované skrývkové práce mohou být  prováděny pouze 

organizací s oprávněním k hornické činnosti podle 2 písm.b) zákona ČNR 

č.61/1988 Sb., v platném znění. 

2.1.1.2 Vrtací práce 

Vrtací práce jsou prováděny samohybnými vrtacími soupravami na pasovém nebo 

kolovém podvozku. 

Organizační zásady pro bezpečné provádění vrtacích prací: 

 Vrtací souprava může být obsluhována pouze osobou, u které je ověřena 

odborná způsobilost pro obsluhu strojního zařízení, prošla zácvikem na daný 

typ vrtací soupravy a je zdravotně způsobilá. Provozní dokumentace stroje musí 

být vedena dle vyhlášky ČBÚ č.392/2003 Sb., v platném znění.  

 Bez zpracovaného projektu (vrtný deník) jsou vrtací práce zakázány. 

Zodpovídá technický vedoucí odstřelu nebo střelmistr.  

 Před zahájením vrtacích prací provede obsluha kontrolu na stabilitu lomové 

stěny v místě vrtání. Tato kontrola je součástí i každé kontroly technického 

dozoru. 

 Pokud se vrtací souprava přiblíží při vrtání na vzdálenost 10 m a menší 

k lomové stěně, je nutno před zahájením vrtání vizuálně překontrolovat stabilitu 
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10 m 

lomové stěny v  celém intervalu vrtání technickým vedoucím odstřelu. Tato 

kontrola je součástí i každé kontroly technického dozoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obr.2  Vzdálenost techniky od stěny                         

 Před nástupem směny se obsluha vrtací soupravy nahlásí směnovému 

technikovi, který stanoví způsob dorozumívání ve směně z pracoviště. 

 Obsluha vrtací soupravy se následně sama ohlašuje směnovému technikovi 1x 

ve stanovených intervalech: 

  Tabulka 1 : Stanovené intervaly ohlašování 

1. směna 9.00 – 9.30 hod 12.00 – 12.30 hod 

2. směna 17.00 – 17.30 hod 20.00 – 20.30 hod 

 

Pokud tak neučiní, je směnový technik povinen provést okamžitý kontakt 

s obsluhou (vysílačka nebo fyzická návštěva pracoviště).   

 Ukončení směny a odchod z pracoviště obsluha vrtací soupravy ohlásí 

směnovému technikovi. 

 Obsluha je při obsluze stroje povinna respektovat ustanovení Pokynů pro 

obsluhu a údržbu vrtací soupravy, vydané provozovatelem. 

 Dodavatelsky zajišťované vrtací práce mohou být prováděny pouze organizací 

s oprávněním k hornické činnosti podle §  2 písm.b)  zákona ČNR č.61/1988 

Sb., v platném znění.   
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2.1.1.3 Trhací práce 

Trhací práce (malého a velkého rozsahu) jsou prováděny dle provozní 

dokumentace, schválené obvodním báňským úřadem. Za jejich bezpečné provedení je 

odpovědný technický vedoucí odstřelu (velký rozsah) a střelmistr (malý rozsah). Schválená 

dokumentace a interní provozní dokumentace související (interní řídící akty organizací) 

jsou uloženy v kopiích u vedoucího trhacích prací a v originálech u závodního lomu.    

Organizační zásady pro bezpečné provádění trhacích prací: 

 Trhací práce provádět v souladu se schválenou dokumentací a interní provozní 

dokumentací související. Za dodržování zodpovídá střelmistr nebo technický 

vedoucí odstřelu.  

 Při manipulaci s výbušninami dodržovat zásady uvedených v jejich návodech 

pro používání. Za dodržování zodpovídá střelmistr nebo technický vedoucí 

odstřelu.  

 Respektovat zvukové signály pro bezpečný výkon trhacích prací: 

 

Tabulka 2 : Zvuková signalizace při trhacích pracích 

 

 Stupeň signálu Zvuk sirény Význam 

První 2 x dlouze příkaz k odchodu všech 

nezúčastněných osob z ohroženého 

území a k odchodu hlídek na 

určené stanoviště 

Druhý 1 x dlouze příkazk odpalu,zpravidlado1minuty 

je proveden  

Třetí 1 x krátce 

+ 

1 x dlouze 

příkaz k uvolnění bezpečnostního 

okruhu 

(ukončení trhacích prací ) 

 

 Koordinaci se směnovým technikem pro bezpečný výkon trhacích prací  provádí  

u trhacích prací velkého rozsahu technický vedoucí odstřelu, u trhacích prací 

malého rozsahu střelmistr. 
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 Při přípravě trhacích prací je zakázáno používat mobilní telefon nebo vysílačku 

ve vzdálenosti menší jak 4 m od elektrické roznětné sítě (nahrazuje příkazy). Za 

dodržování zodpovídá střelmistr nebo technický vedoucí odstřelu.        

 Při nabíjení se zúčastněné osoby nesmí přiblížit k hraně lomové stěny v  místě  

clonového  odstřelu na menší vzdálenost  jak  2 m, kromě případů kontroly  

prováděné technickým vedoucího odstřelu nebo střelmistrem za účelem 

bezpečného provedení trhací práce. Za dodržování zodpovídá střelmistr nebo 

technický vedoucí odstřelu.  

 Za snížené viditelnosti (mlha, hustý déšť nebo sněžení, tma)je příprava a vlastní 

provedení odstřelu zakázáno. Za dodržování zodpovídá střelmistr nebo 

technický vedoucí odstřelu.                

 Ve zhoršených geologických podmínkách (dutiny vyplněné jílem nebo pískem,   

prázdné   dutiny),  které  mají     předpokládaný vliv na snížení velikosti záběru 

je zakázáno používání emulzních trhavin volně čerpaných do vrtu.V těchto 

podmínkách používat pouze jednořadé clonové odstřely.Za dodržování 

zodpovídá střelmistr nebo technický vedoucí odstřelu.                   

 Prázdné obaly od výbušnin ihned likvidovat po ukončení nabíjení uložením do 

speciálního kontejneru (při realizaci vlastními zaměstnanci) nebo odvozem 

z areálu VLČS a.s. (při realizaci dodavatelskou organizací). Za dodržování 

zodpovídá střelmistr nebo technický vedoucí odstřelu.     

 Při použití trhavin, které obsahují delaborované trhaviny (bezdýmné prachy) se 

nesmí s rubaninou rozvalu manipulovat po dobu 12 hodin od doby provedení 

clonového odstřelu. Zodpovídá směnový technik. 

 Všechny osoby, které se podílejí ve venkovních prostorech na uzavření 

bezpečnostního okruhu, jsou povinny do doby ukončení trhacích prací používat 

ochrannou přilbu. 

 Prohlídku a zabezpečení pracoviště po odstřelu provádí střelmistr (malý rozsah), 

nebo technický vedoucí odstřelu (velký rozsah) spolu se směnovým mistrem.  

 Osoba, která nalezla selhávku nebo výbušniny v areálu organizace ohlásí 

neprodleně nález směnovému technikovi.  
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 Při selhávce u trhacích prací velkého rozsahu, technický vedoucí odstřelu určí 

postup pro její zneškodnění. V případě nutnosti vypracování dokumentace, 

vypracovanou dokumentaci předkládá ke schválení závodnímu lomu VLČS a.s..  

 Dodavatelsky zajišťované trhací práce mohou být prováděny pouze organizací 

s oprávněním k hornické činnosti podle § 2 písm.b) zákona ČNR č.61/1988 Sb., 

v platném znění. 

2.1.1.4 Nakládka rubaniny 

Nakládka rubaniny z rozvalu je prováděna kolovými nakladači s čelní lopatou. 

K datu zpracování je nakládka rubaniny zajišťována:     

 

Tabulka 3: Nakládací prostředky 

 

Typ nakládacího 

prostředku 

Typové označení Max dosah stroje Bezpečná 

výška rozvalu 

kolový nakladač CAT 988 F II  7,2 m 10,1 m 

kolový nakladač CAT 988 H  7,7 m 10,8 m 
 

Poznámka: Bezpečná výška rozvalu je součin max dosah stroje x koef.1,4  

 

 

Obsluha nakládacího mechanismu je při nakládání povinna: 

 sledovat v místě nakládky stabilitu rozvalu a lomové stěny. Při sledování 

stability rozvalu sledovat, zda výška rozvalu je standardní a zda se neprojevují 

příznaky případného neřízeného sesuvu hmot (drobné opadávání menších kusů). 

V případě zaregistrování začínajícího sesuvů většího množství rubaniny 

z vrchních částí rozvalu při nabírání lopaty zvedne obsluha proti rozvalu v 

pohybu lopatu a současně odjede od rozvalu. U nakládacích strojů s pasovým 

podvozkem musí obsluha nastavit před vlastním nakládáním pojezdové pasy do 

směru nakládání pro případ potřeby náhlého odjezdu z ohroženého prostoru. 

Pokud výška rozvalu přesáhne standardní výšku, postupuje se dle kapitoly 4.1.1. 

 Při sledování stability lomové stěny při dobírání rozvalu u stěny sledovat, zda 

nedochází k opadávání drobných kamenů. V případě tohoto zjištění přerušit 

práci, odjet se všemi stroji do bezpečné vzdálenosti a volat směnového mistra, 

který stanoví další postup. Do jeho příchodu směnový předák pracoviště 
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(obsluha nakládacího stroje) zamezí vstupu osob nebo vjezdu strojů do 

ohroženého prostoru.      

 sledovat v místě nakládky stabilitu pracovní plochy dobývacího řezu. Při 

sledování stability pracovní plochy dobývacího řezu sledovat, zda nedochází 

k příznakům propadu pracovní plochy do případných volných prostor (vytváření 

propadliny). V případě zjištění vytváření propadliny (vznikání trhlin, v zimním 

období doprovázené únikem vodních par) okamžitě zastaví práci, odvolá 

všechno ohrožené osoby a událost nahlásí směnovému technikovi. 

 volit bezpečné místo nakládacího místa. Obsluha nakládacího stroje musí volit 

místo nakládky tak, aby případným sesuvem rubaniny z rozvalu nedošlo 

k ohrožení přepravního stroje. Obsluha nakládacího stroje dohlíží na dodržování 

bezpečných vzdáleností od ostatních strojů jak svého stroje, tak přepravních 

prostředků, které nakládá. 

 nepřekládat přepravní prostředek. Rubanina na přepravní prostředek musí být 

obsluhou nakládacího stroje naložena tak, aby nedocházelo při jízdě k jejímu 

samovolnému vypadávání z korby svozového prostředku.   

 ukládat velké kusy rubaniny na místo pro jejich sekundární rozpojení. Velké 

kusy rubaniny (>960 mm x 960 mm) je zakázáno nakládat na přepravní 

prostředky. Na místo pro jejich sekundární rozpojení se ukládají vedle sebe tak, 

aby byl k nim zajištěn snadný přístup bouracího hydraulického kladiva.   

.   

Organizační zásady pro bezpečné provádění nakládky: 

 Nakládací stroj může být obsluhován pouze osobou, u které je ověřena odborná 

způsobilost pro obsluhu strojního zařízení, prošla zácvikem na daný typ 

nakládacího stroje a je zdravotně způsobilá. Provozní dokumentace stroje musí 

být vedena dle vyhlášky ČBÚ č.392/2003 Sb., v platném znění.  

 Obsluha nakládacího stroje vykonává funkci směnového předáka pracoviště, 

kterého může vykonávat pouze osoba, u která je ověřena odborná způsobilost na 

výkon této funkce. Směnový předák seznamuje obsluhy jím nakládaných 

svozových prostředků s pokyny směnového technika, případně je oprávněna 
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vydávat příkazy pro další zaměstnance a osoby, pokud se nachází v prostoru 

odtěžovaného rozval  

 Dodržování obsluhou stroje ustanovení Pokynů pro obsluhu a údržbu 

nakládacího stroje, vydané provozovatelem. 

 Vybavení obsluhy nakládacího stroje vysílačkou pro zajištění operativní 

komunikaci se směnovým technikem. 

 V okruhu pracovní činnosti při nakládání rozvalu na svozové dopravní 

prostředky se bez vědomí příslušné obsluhy nakládacího stroje nikdo nesmí 

zdržovat. Za určitých podmínek se stálý dozor, když je ustanoven pro bezpečné 

nakládání, může zdržovat jen v místech a za podmínek určených směnovým 

mistrem. Z určeného místa se může vzdálit jen se souhlasem obsluhy 

nakládacího stroje. 

 Ukončení směny a odchod z pracoviště obsluha nakládacího stroje ohlásí 

směnovému technikovi. 

 Dodavatelsky zajišťovaná nakládka rubaniny může být  prováděna pouze 

organizací s oprávněním k hornické činnosti podle § 2 písm.b) zákona ČNR 

č.61/1988 Sb.,v platném znění.   

2.1.1.5 Transport rubaniny od rozvalu  

Transport rubaniny od  rozvalu je prováděn zpravidla speciálními přepravními 

prostředky (dampry) nebo ve výjimečných případech nákladními silničními vozidly 

vybavené zesílenou korbou. 

Transport se provádí po dopravních cestách způsobem a za podmínek stanovených 

dopravním řádem.  

Transport rubaniny od rozvalu je prováděn za účelem: 

a) odvoz rubaniny do násypky primárního drcení, odvoz rubaniny do násypky 

hrubotřídiče ( odhliňovače ) 

 

Vyklápění rubaniny se provádí po nacouváním na pevné zarážky  dle světelné signalizace 

tohoto významu : 
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zákaz vyklápění 

 

 

můžeš vyklápět,pokyn od automatiky 

 

 

vyklápět,pokyn od obsluhy 

 

 

 

 

b) odvoz rubaniny na odval nebo výsypku.      

 

Vyklápění rubaniny na odval nebo výsypku se provádí některým ze způsobů, uvedených 

v kap. 12.1. 

Organizační zásady pro bezpečné provádění transportu: 

 Přepravní stroj může být obsluhována pouze osobou, u které je ověřena odborná 

způsobilost pro obsluhu strojního zařízení, prošla zácvikem na daný typ 

přepravního stroje a je zdravotně způsobilá. Provozní dokumentace stroje musí 

být vedena dle vyhlášky ČBÚ č.392/2003 Sb., v platném znění. 

 Dodržovat obsluhou stroje ustanovení Pokynů pro obsluhu a údržbu 

přepravního stroje, vydané provozovatelem. 

 Obsluha přepravního stroje je přímo podřízena obsluze nakládacího stroje. 

 Obsluha přepravního stroje hlásí neprodleně směnovému technikovi výskyt 

překážek na dopravních cestách (zejména velkých kamenů), poškozené 

dopravní značení nebo nefungující signalizaci směnovému mistru. 

 Ukončení směny a odchod z pracoviště obsluha přepravního stroje ohlásí 

směnovému technikovi. 

 Dodavatelsky zajišťovaná přeprava rubaniny může být prováděna pouze 

organizací s oprávněním k hornické činnosti podle § 2 písm. B) zákona ČNR 

č.61/1988 Sb., v platném znění. 

2.1.1.6 Mechanické sekundární rozpojování velkých kusů  

Mechanický způsob rozpojování je prováděn samohybným hydraulickým bouracím 

kladivem. 
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Organizační zásady pro bezpečné provádění sekundárního rozpojování 

hydraulickým bouracím kladivem: 

 Hydraulické bourací kladivo (dále jen „ stroj „) může být obsluhováno pouze 

osobou, u které je ověřena odborná způsobilost pro obsluhu strojního  zařízení, 

prošla zácvikem na daný typ stroje a je zdravotně způsobilá. Provozní 

dokumentace stroje musí být vedena dle vyhlášky ČBÚ č.392/2003 Sb., 

v platném znění.  

 Pokud se stroj při práci přiblíží na vzdálenost 10 m a menší k lomové stěně,je 

nutno před zahájením práce vizuálně překontrolovat  stabilitu lomové  stěny  v  

celém  předpokládaném intervalu  pracoviště. Tuto kontrolu provádí směnový 

technik spolu s obsluhou stroje. Tato kontrola je součástí i každé kontroly 

technického dozoru. 

 Před nástupem směny se obsluha stroje nahlásí směnovému technikovi, který 

stanoví způsob dorozumívání ve směně. 

 Obsluha stroje se následně sama ohlašuje 1 x směnovému technikovi ve 

stanovených intervalech: 

 

 Tabulka 2: Stanovené intervaly ohlašování 

1.směna 9.00 – 9.30 hod 12.00 – 12.30 hod 

2.směna 17.00 – 17.30 hod 20.00 – 20.30 hod 

 

Pokud tak neučiní, je směnový technik povinen provést okamžitý kontakt 

s obsluhou (vysílačka nebo fyzická návštěva pracoviště).   

 Ukončení směny a odchod z pracoviště obsluha stroje ohlásí směnovému 

technikovi. 

 Obsluha je při obsluze stroje povinna respektovat ustanovení Pokynů pro 

obsluhu a údržbu stroje, vydané provozovatelem. 

 Dodavatelsky zajišťované sekundární rozpojování může být prováděno pouze 

organizací s oprávněním k  hornické činnosti podle § 2 písm. b) zákona ČNR 

č.61/1988 Sb., v platném znění.  
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2.1.2 Rozměry řezů a šířek pracovních plošin 

Geometrické parametry těžebních řezů (výška, sklon stěny, šířka pracovních plošin) 

jsou určeny provozní dokumentací  - Plán otvírky, přípravy a dobývání (dále jen „POPD“) 

a dokumentací k trhacím pracím.  

Na obrázku 3. jsou graficky znázorněny výše uvedené základní parametry 

lomového řezu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3   Parametry lomové stěny 
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Geometrické parametry stávajících těžebních řezů jsou stanoveny následovně: 
 

Tabulka 4: Geometrické parametry řezů 

 

 

 

 

Název lomu 

 

 

Značení 

řezu/nad.výška 

 

 

Výška 

řezu 

( m ) 

 

Sklon 

lomové stěny 

( 
o
 ) 

Minimální 

šířka 

pracovní 

plošiny 

( m ) 

 

Plešivec 

 

 

 

 

 

etáž 3/425 

etáž 4/410 

etáž 5/395 

 

 

15 

15 

15 

 

 

75 

75 

75 

 

 

20 

20 

20 

 

 

V případě rozšiřování těžební fronty zátinkou může být šířka pracovní plošiny min 

5 m, ale těžební práce musí být vedeny tak, aby se těžební nakládací a přepravní prostředky 

nepřibližovaly k volnému okraji lomové stěna na vzdálenost menší než 3 m a na okraji 

lomové stěny musí být průběžně ponechávána provizorní bariéra z rubaniny nebo velkých 

kamenů (kladených co nejblíže k sobě) o min šířce v patě 2,0 m. 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Obr. 4  Postup při rozšiřování řezu  

 

Směr postupu zátinky   

Směr budování bariéry  

min  

2,0 m 

 
Budoucí směr postupu lomové 

stěny 
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2.2 Postup při očišťování a jiných úpravách řezů 

2.2.1 Postup při očišťování řezů 

Očišťování řezů může být prováděno: 

a) mechanizovaně 

- stroji, které jsou používány pro nakládku rubaniny z rozvalu, 

- bouracími hydraulickými kladivy na mobilním podvozku 

b) trhacími pracemi malého rozsahu 

- bez použití plošiny  

- za použití plošiny  

- výškové práce 

2.2.1.1 Mechanizované obtrhávání 

Stroje určené pro nakládku provádí lokální odtrhávání lomové stěny při dobírání 

rubaniny z rozvalu u lomové stěny (viz následující obrázek). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5   Postup obtrhávání z paty řezu kolovým nakladačem 
 

 

Postup: 

a) Provádět zuby lopaty stroje pouze z čelního nebo bočního postavení, dle 

velikosti zátrhu, do max. dosahové výšky stroje.  

b) Provádět tak, aby nevznikaly převisy. 

Kolové nakladače lze použít i pro lokální obtrhání koruny řezu.  

max 

dosah 

stroje 
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Obr. 6   Postup obtrhávání z koruny řezu kolovým nakladačem 
 

 

Postup: 

a)  Provádět zkušenou obsluhou  stroje  opět zuby lopaty stroje    

 pouze z čelního postavení a za přítomnosti  stálého dozoru,  

 který pomáhá při najíždění stroje k místu obtrhání a  

 navádění lopaty. 

b)  Směnový technik provede kontrolu na stabilitu lomové stěny    

 v místě obtrhávání před vlastní realizací.   

Bouracím kladivem na pasovém nebo kolovém podvozku lze provádět obtrhávání 

lomové stěny jak z paty řezu, tak z koruny řezu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7   Postup obtrhávání z koruny řezu bouracím kladivem 
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Obr. 8   Postup obtrhávání z paty řezu bouracím kladivem 

 

 

Postup: 

a) Při obtrhávání z paty řezu musí být stroj postaven tak, aby nebyl zasažen 

uvolněnou horninou.      

b) Při obtrhávání z koruny řezu směnový technik provede  kontrolu na stabilitu 

lomové stěny v místě obtrhávání před vlastní realizací.    

2.2.1.2 Obtrhávání trhací prací malého rozsahu 

Pro likvidaci zátrhů použít štěrbinovou nebo příložnou nálož. Tyto práce provádí 

střelmistr podle zásad stanovených v provozní dokumentaci pro trhací práce malého 

rozsahu. Způsob provádění: 

a) ručně bez použití plošiny, pouze likvidace zátrhů na koruně řezu. 

b) ručně za použití plošiny, pouze likvidace zátrhů na lomové stěně. 

c) ručně-výškové práce, pouze likvidace zátrhů na lomové stěně v místech, která 

nejsou dostupná ani pracovní plošině. Provádí se pouze specializovanou 

organizací.  

Obecné organizační zásady pro bezpečné provádění obtrhávání: 

 Obtrhávání je  zakázáno za snížené viditelnosti ( tma, hustý déšť nebo sněžení ). 

 Obtrhávání koruny řezu ručním způsobem a kolovým nakladačem je zakázáno 

při kluzkém povrchu ( náledí, sníh ).   

max 

dosah 

stroje 
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 Obtrhávání provádí pouze zkušené osoby. 

 Před obtrháváním stanoví směnový technik ohrožený prostor, který následně 

zabezpečí ( technickými prostředky – pásky + značky, nebo živou hlídkou nebo 

hlídkami) proti vstupu osob a vjezdu všech vozidel a strojů.   

 Dodavatelsky zajišťované obtrhání může být prováděno pouze organizací 

s oprávněním k hornické činnosti podle § 2 písm.b) zákona ČNR č.61/1988 

Sb.,v platném znění.   

2.2.2 Jiné úpravy řezu 

K jiným úpravám řezů se řadí:  

a) budování ochranných bariér podél dopravních cest, 

b) likvidace ochranné bariéry, 

c) očišťování u koruny lomové stěny – příprava na vrtné práce   

2.2.2.1 Budování ochranné bariéry 

Bariéry z velkých kamenů nebo rubaniny, popř. kombinace obou způsobů o 

minimální šířce v patě 1,5 m a výšce min 1,0 m budovat na dopravnách komunikací, které 

jsou vedeny podél korun lomových etáží. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9   Budování ochranné bariéry na řezech 

min  2,0 

m 

 

Dopravní komunikace 
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K budování těchto bariér zpravidla používat kolový nakladač. Před zahájením 

budování bariéry směnový technik překontroluje stabilitu koruny řezu v místech, kde bude 

bariéra budována.   

2.2.2.2 Likvidace ochranné bariéry 

Likvidace bariéry se provádí: 

a) shozením materiálu z koruny řezu k patě řezu. Před zahájením prací stanoví 

směnový technik     ohrožený prostor, který následně zabezpečí ( technickými 

prostředky – pásky + značky, nebo živou hlídkou nebo hlídkami ) proti vstupu 

osob a vjezdu všech vozidel a strojů, a provede kontrolu koruny řezu na její 

stabilitu. Ke shazování bariéry používat dozer nebo kolový nakladač, který 

najíždí kolmo k hraně koruny řezu ( viz obrázek ).Práce provádět  pouze za 

účasti stálého dozoru, který pomáhá obsluze s najížděním k místu shozu.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10   Likvidace ochranné bariéry kolovým nakladačem 
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b) Naložení materiálu a jeho odvezení. Pro nakládku použít pouze nakládací stroj 

s podkopovou lžící. Ohrožený prostor pod místem nakládky směnový technik 

zajistí proti vstupu osob a vjezdu vozidel před zahájením prací. 

2.2.2.3 Očišťování u koruny lomové stěny – příprava na vrtací práce 

Provádí se v případě požadavku technického vedoucího odstřelu nebo střelmistra. 

Před zahájením prací stanoví směnový technik ohrožený prostor, který následně zabezpečí 

(technickými prostředky – pásky + značky, nebo živou hlídkou nebo hlídkami) proti vstupu 

osob a vjezdu všech vozidel a strojů. Ke shazování bariéry nebo shrnutého materiálu 

používat dozer nebo kolový nakladač, který najíždí kolmo k hraně koruny řezu.  

Práce provádět pouze za účasti stálého dozoru, který pomáhá obsluze s najížděním 

k místu shozu, popř. rovněž zajišťuje ohrožený prostor. 

2.3 Vymezení součinnosti při současném provádění prací na pracovních plošinách 

Součinnost při současném provádění prací na pracovních plošinách zajišťuje 

směnový technik ve spolupráci se směnovými předáky jednotlivých pracovišť. 

Současné provádění prací na pracovních plošinách probíhá v těchto případech: 

a) pracoviště na jedné pracovní plošině 

b) pracoviště na více pracovních plošinách nad sebou  

2.3.1 Pracoviště na jedné pracovní plošině  

Při organizaci práce je nutno dodržet zásadu, že stroje jednoho pracoviště se k sobě 

nepřiblíží po dobu pracovních operací na vzdálenost menší jak 10, a svozové prostředky se 

nepřiblíží k dalším strojům jiných operací na vzdálenost menší jak 10 m. Tato zásada platí 

pro všechny používané pracovní operace.   
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Obr. 11   Vymezení pracoviště na jednom řezu 

 

2.3.2 Pracoviště na více pracovních plošinách nad sebou  

Za pracoviště na více řezech nad sebou, která vyžadují součinnost, se považují ta 

pracoviště, kdy provádějící činnost na horním pracovní plošině je  blíž jak 5 m od koruny 

spodního řezu a činnost na spodním řezu je blíž než 5 m od paty řezu do vzdálenosti 10 m 

na obě strany od fiktivního bodu v patě řezu,který reprezentuje polohu činnosti na pracovní 

plošině horního řezu. 
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Obr. 12   Vymezení pracoviště pracovních plošinách nad sebou 
 

 

 

V tomto případě je povoleno vykonávat pouze tyto činnosti: 

 

Tabulka 5: Vymezení povolených činností na řezech 

Horní pracovní plošina Dolní pracovní plošina Poznámka 

Vrtací práce Nakládka a doprava  

Zaměřování lomové stěny Nakládka a doprava  

Nabíjení - clonového odstřelu  Nabíjení- trhací práce malého 

rozsahu  

 

Nabíjení - clonového odstřelu úprava paty řezu hydraulickým 

bouracím kladivem v souvislosti 

s trhacími pracemi 

jen ve 

výjimečných 

případech a za 

podmínky 

neelektrického 

roznětu 

 
 

Pracoviště č.1 - vrtání 

Pracoviště č.2 – nakládka 
                 

doprava 

Horní pracovní plošina 

Dolní pracovní plošina 

5 m 

5 m 

10 

m 

10 

m 
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Při organizaci práce dodržovat zásadu, že pracoviště na spodním řezu nesmí být 

ohroženo pádem horniny nebo předmětu z pracoviště horního řezu. Zodpovídá směnový 

technik a směnový předák horního pracoviště. 

2.4 Opatření při změně báňskogeologických podmínek dobývání a při 

nepříznivých klimatických podmínkách 

2.4.1 Opatření při změně báňsko geologických podmínek dobývání 

Za změnu báňsko geologických podmínek dobývání se považuje : 

a. Nadstandardní výška rozvalu 

b. Výskyt nadrozměrných kusů rubaniny v rozvalu 

2.4.1.1 Opatření při nadstandardní výšce rozvalu 

Pokud výška rozvalu překročí 1,4 násobek max dosahu nakládacího stroje 

(bezpečná výška - viz kap. 3.1.4), postupovat dle tohoto opatření. V případě, že tato situace 

nastane, obsluha nakládacího stroje (směnový předák) přeruší práci a přivolá směnového 

technika, který stanoví další postup. Při vlastním rozhodování směnový mistr bere v úvahu 

zejména:  

 fragmentaci rozvalu, se zaměřením na výskyt nadrozměrných kusů, 

 možný směr a vzdálenost možného ujetí rozvalu, 

 zhodnocení velikosti únikového prostoru nakládacího prostředku, 

 mobilitu daného typu nakládacího prostředku pro odjezd do únikového prostoru 

 zkušenost obsluhy nakládacího prostředku. 

Na základě vyhodnocení situace vybere jedno z následujících řešení: 

a) Organizační – přesunutím nakládacího stroje na jiné místo v daném rozvalu 

s bezpečnou výškou nebo přesunutím stroje na jiné pracoviště.     

b) Technické – vybudováním nájezdové rampy z rubaniny rozvalu pro zvýšený 

dosah nakládacího stroje za účelem snížení výšky rozvalu za dodržení těchto 

zásad: 
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Minimální šířka rampy v místě její koruny se rovná minimálně 2 x šířce 

nakládacího stroje. Délka rampy se u kolových nakladačů volí tak, aby kola zadní nápravy 

zůstala na počvě etáže, u pasových rypadel tak, aby zadní část podvozku zůstala na počvě 

etáže. Za pomocí rampy provádí nakládací stroj pouze činnosti, související se snížením 

výšky rozvalu. V době snižování výšky je operace nakládání zakázána. Budování rampy a 

snižování výšky rozvalu se provádějí za stálého dozoru, který vykonává směnový technik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 13   Překonání nadměrné výšky rozvalu pomocí rampy 
 

2.4.1.2 Výskyt nadrozměrného kusu rubaniny v rozvalu  

Za nadrozměrný je považován kus rubaniny, který se nevejde do lopaty daného 

nakládacího stroje. Rozlišují se tři základní polohy nadrozměrných kusů v rozvalu – viz 

obrázky:    

   

a) na povrchu             b) uvnitř                c) na počvě 
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a) Výskyt na povrchu rozvalu 

Před zahájením těžby rozvalu směnový technik stanoví směr postupu odtěžování 

rozvalu za účelem přemístění nadrozměrného kusu na počvu a umístění přepravního 

prostředku na odvoz rubaniny za účelem eliminace jeho poškození při neřízeném sesuvu 

nadrozměrného kusu. Při stanovení postupu bere v úvahu zejména velikost nadrozměrného 

kusu a jeho tvar (kvádrovitý, krychlovitý nebo kulovitý) a maximální výškový dosah 

nakládacího stroje.   

Po přiblížení těžební horní hrany svahu rozvalu ze stanoveného směru na cca 2 m 

k nadrozměrnému kusu obsluha nakládacího stroje (směnový předák) přeruší nakládku, 

odjede s nakládacím strojem do bezpečné vzdálenosti a ohlásí situaci směnovému 

technikovi, který stanoví další postup při dodržení těchto zásad: 

 Práce vykonávat pod stálým dozorem, který vykonává směnový  

technik. 

 Před zahájením uvolňovacích prací zhotovit ochrannou bariéru  

o minimální výšce 1 m u paty rozvalu. 

 Přemístění na počvu provádět postupným odebíráním rubaniny  

z prostoru pod nadrozměrným kusem – viz obrázek. 

 Po dobu prací, souvisejících s uvolňováním nadrozměrného kusu, jsou 

nakládací práce na tomto rozvalu zakázány.    

 Uvolňovací práce provádět zkušenou obsluhou. 

b) Výskyt uvnitř rozvalu 

Obsluha nakládacího stroje (směnový předák) po objevení nadrozměrného kusu  

ohlásí nález směnovému technikovi, který stanoví další postup při dodržení těchto zásad: 

 Práce vykonávat pod stálým dozorem, který vykonává směnový  technik. 

 V 1. fázi odtěžit rubaninu až do uvolnění boku tělesa nadrozměrného kusu. Ve 

2. fázi postupně odtěžovat rubaninu z čelní části do doby samovolného sjetí 

nadrozměrného kusu na počvu. 
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Obr. 14   Postup rozebírání při výskytu nadměrném kusu uvnitř rozvalu 

 

 

 Po dobu prací ve 2.fázi jsou nakládací práce na tomto místě rozvalu zakázány.          

 Práce jsou povoleny pouze do maximální výšky dosahu stroje.          

 Provádět postupné uvolňování kamenů uložených na nadměrném kusu 

v blízkosti jeho hran. 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15   Postup rozebírání rozvalu nad  nadměrným kusem 

 

 Následnou likvidaci nadrozměrného kusu provádět mechanicky (bouracím 

hydraulickým kladivem) nebo pomocí trhacích prací malého rozsahu. 

 

1.fáze 2.fáze 
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c) Výskyt na počvě rozvalu 

Obsluha nakládacího stroje ( směnový předák )po objevení nadrozměrného kusu  

ohlásí nález směnovému technikovi, který stanoví další postup při dodržení těchto zásad: 

 Odtěžit rubaninu z obou stran do objevení boků tělesa nadrozměrného kusu tak, 

aby nadrozměrný kus zůstal stabilní.  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16   Postup rozebírání rozvalu při výskytu nadměrného kusu na počvě 

 

 

 V případě, že nadrozměrný kus je v dostatečné vzdálenosti od lomové stěny, lze 

postupně odtěžit rubaninu i z prostoru nad rozměrným kusem. 

 V případě, že nadrozměrný kus není v dostatečné vzdálenosti od lomové stěny, 

ponechat rubaninu v prostoru za nadrozměrným kusem až k lomové stěně. 

 Provádět postupné uvolňování kamenů uložených na nadměrném kusu 

v blízkosti jeho hran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17   Postup odebírání rubaniny nad nadměrným kusem  
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 Materiál kolem nadrozměrného kusu odebírat tak, aby nebyla  narušena jeho 

stabilita. 

 Následnou likvidaci nadrozměrného kusu provádět mechanicky (bourací 

hydraulické kladivo) nebo pomocí trhacích prací malého rozsahu. 

2.4.2 Opatření při nepříznivých klimatických podmínkách  

Za nepříznivé klimatické podmínky se považují: 

a) přívalový liják, 

b) bouřka, 

c) krupobití 

d) sněžení 

e) námraza 

f) silný vítr ( vichřice) 

2.4.2.1 Zakázané operace nebo činnosti při nepříznivých klimatických podmínkách  

Tabulka 6: Zakázané operace při nepříznivých klimatických podmínkách 

Nepříznivá  

klimatická 

podmínka 

Zakázané operace nebo činnosti 

Přívalový liják a)Skrývkové práce v ukloněném terénu  

b)Na pracovní plošině ve vzdálenosti 

  menší jak 10 m od paty lomové stěny : 

  -vrtání vývrtů pro trhací práce, 

  -nabíjení při trhacích prací, 

c)Ruční i mechanizované obtrhávání lomové 

  stěny 

d)Ukládání materiálů na deponie nebo 

  skládky vytěženého nerostu 

e)Nakládka a přeprava, pokud není zaručena 

  dostatečná viditelnost z nakládacích 

  nebo přepravních strojů  

f)Zaměřování lomových stěn 

g)Rekultivační práce v blízkosti lomové  

  stěny nebo koruny etáže 

h)Na odběrném místě materiálu likvidace 

  převisu nebo snižování výšky svahu 
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Bouřka a)Příprava trhacích prací ( nabíjení ) 

  při použití elektrické roznětné sítě 

b)Ruční obtrhávání koruny lomové stěny 

c)Zaměřování lomových stěn 

Krupobití a)Skrývkové práce v ukloněném terénu  

b)Ruční obtrhávání koruny lomové stěny 

c)Zaměřování lomových stěn 

Sněžení a)Skrývkové práce v ukloněném terénu  

b)Ruční obtrhávání koruny lomové stěny 

c)Zaměřování lomových stěn 

d)Přeprava, pokud není zajištěna sjízdnost 

  dopravních cest 

e)Rekultivační práce v blízkosti koruny 

  etáže 

f)Na odběrném místě materiálu likvidace 

  převisu nebo snižování výšky svahu 

Námraza a)Skrývkové práce v ukloněném terénu  

b)Ruční obtrhávání koruny lomové stěny 

c)Zaměřování lomových stěn 

d)Přeprava, pokud není zajištěna sjízdnost 

  dopravních cest 

e)Rekultivační práce v blízkosti koruny 

  etáže 

f)Na odběrném místě materiálu likvidace 

  převisu nebo snižování výšky svahu 

Silný vítr 

(vichřice) 

a)Ruční obtrhávání koruny lomové stěny 

b)Zaměřování lomových stěn 

c)Rekultivační práce v blízkosti lomové  

  stěny nebo koruny etáže 

 

2.4.2.2 Zvláštní opatření po vichřici nebo přívalovém dešti v obsazené směně  

Po skončení přívalového deště nebo vichřice směnový technik vizuálně 

překontroluje: 

 sjízdnost dopravních cest se zaměřením na výskyt velkých kusů kamenů, 

  po přívalovém dešti i stabilitu svahů výsypek, skládek vytěženého nerostu nebo 

skládek upraveného vytěženého nerostu, sanačních novotvarů v lomech VLČS 

s probíhající těžbou. 
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2.4.2.3 Zajištění sjízdnosti na dopravních komunikacích v zimním období 

 Zajištění sjízdnosti dopravních tras v zimním období se provádí ohrnutím sněhu 

s následným chemickým nebo inertním posypem. Inertní posyp (frakce 5-20) používat 

zpravidla na dopravních trasách uvnitř lomu. Chemický posyp upřednostňovat na hlavní 

páteřní komunikaci, která začíná u vjezdu do lomu VČS-západ a končí křižovatkou za 

vrátnicí VLČS a.s. 

2.5 Způsob ověřování nezavalených důlních děl a jiných podzemních prostor 

2.5.1 Ověřování nezavalených důlních děl 

Nezavalená důlní díla (průzkumné štoly, dobývky,apod.) se v prostorech lomů 

s probíhající těžbou nevyskytují. 

2.5.2 Ověřování jiných podzemních prostor 

Za jiné podzemní prostory se považují krasové jevy – jeskyně. V lomech Plešivec 

se vyskytují. Jejich výskyt je lokalizován buď v průběhu operace vrtání při přípravě vývrtů 

na clonový odstřel nebo při odtěžení rozvalu clonového odstřelu. Výskyt ohlašuje důlnímu 

měřiči VLČS nebo závodnímu lomu VLČS  střelmistr nebo technický vedoucí odstřelu 

(lokalizace při vrtání) nebo směnový technik (lokalizace při těžbě).  

2.6 Opatření pro práce v závalových polích s možným  výskytem nezavalených 

podzemních důlních děl 

Práce v závalových polích se ve všech činných lomech nevyskytují. 

2.7 Opatření a postup při přemisťování dobývacích a nakládacích strojů 

Používané stroje jsou mobilní a přemisťují se vlastní silou. Postup při přemisťování 

je stanoven pokyny pro obsluhu a údržbu daného stroje.   

2.8 Způsob odstavení a zajištění strojů v době odstávek 

 Stroje se v době odstávek odstavují způsobem dle dopravního řádu a zajišťují dle 

pokynů pro obsluhu a údržbu daného stroje.   
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2.9 Sklon a způsob úpravy závěrných 

2.9.1 Sklon závěrných svahů 

 Sklon závěrných svahů je určen v projektu sanací a rekultivací, který je součástí 

schvalované provozní dokumentace – Plán otvírky, přípravy a dobývání daného lomu.  

2.9.2 Úpravy závěrných svahů 

Závěrné svahy se mohou upravovat: 

1. Aplikací speciálního způsobu trhacích prací (presplit nebo hladký výlom) při 

vlastní modelaci závěrného svahu. 

2. Obtrháním lomové stěny (ručně nebo mechanicky).  

Zvolený způsob úpravy se stanovuje závodní lomu. 

2.10 VČS rozsah pracoviště s vymezením odpovědnosti, základní povinnosti 

technického dozoru 

2.10.1 Rozsah pracoviště s vymezením odpovědnosti 

Rozsah pracoviště s vymezením odpovědnosti je určen následující tabulkou : 

Tabulka 7: Rozsah pracovišť s vymezením odpovědnosti 

 

Název pracoviště 

 

 

Rozsah pracoviště 

 

Vymezení odpovědnosti 

Skrývkové práce Plocha určená ke skrytí, včetně 

uzavřeného prostoru na spodní 

pracovní plošině( pokud je 

uzavřen )  

- obsluha skrývkového 

stroje  odpovídá za 

bezpečný průběh 

skrývkových prací  

- směnový technik 

odpovídá za kontrolu 

provádění skrývkových 

prací v souladu s provozní 

dokumentací a organizaci 

navazujících činností nebo 

operací     

Vrtací práce 

 

Plocha na pracovní plošině 

určená k vrtání vývrtů, 

- obsluha vrtacího stroje  

odpovídá za bezpečný 
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v případě lokalizace vrtací 

soupravy blíž jak 10 m 

k lomové stěně,i celá lomová 

stěna v délce vrtání    

průběh vrtacích prací 

-střelmistr nebo technický 

vedoucí odstřelu - 

odpovídá za kontrolu 

provádění vrtacích prací 

v souladu s provozní 

dokumentací  

- směnový technik 

odpovídá za předání 

pracoviště před zahájením 

vrtání,za  organizaci 

navazujících činností nebo 

operací        

Trhací práce 

 

 

Prostor vymezený 

manipulačním prostorem a 

následně bezpečnostním 

okruhem 

- střelmistr nebo technický 

vedoucí odstřelu odpovídá 

za bezpečný průběh 

trhacích prací  

- směnový technik 

odpovídá za  organizaci 

uzavírání bezpečnostního 

okruhu, převzetí pracoviště  

a  navazujících činností 

nebo operací        

Nakládka rubaniny 

 

 

Prostor vymezený rozvalem 

clonového odstřelu nebo 

skládkou ( odhliňovač ) 

- obsluha(směnový předák) 

nakládacího stroje  

odpovídá za bezpečný 

průběh nakládky  

- směnový technik 

odpovídá za kontrolu 

provádění nakládky 

v souladu s provozní 

dokumentací a organizaci 

navazujících činností nebo 

operací         

Přeprava rubaniny 

 

 

Prostor vymezený místem 

nakládky, dopravní trasou a 

místem výsypu ( násypka 

primární drtírny ) 

- obsluha přepravního 

stroje  odpovídá za 

bezpečný průběh přepravy a 

vykládky  

- směnový technik 

odpovídá za kontrolu 

provádění přepravy a 

vykládky v souladu 

s provozní dokumentací a 

organizaci navazujících 

činností nebo operací     

Obtrhávání řezů 

 

Prostor vymezený místem 

obtrhávání  

- obsluha stroje nebo osoba  

odpovídá za bezpečný 
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průběh obtrhávání  

- směnový technik 

odpovídá za kontrolu 

provádění obtrhávání 

v souladu s provozní 

dokumentací a  organizaci 

navazujících činností nebo 

operací     

Mechanické 

sekundární 

rozpojování 

hydraulickým 

bouracím kladivem 

Prostor vymezený místem 

sekundárního rozpojování 

obsluha stroje odpovídá za 

bezpečný průběh 

sekundárního rozpojování  

- směnový technik 

odpovídá za kontrolu 

provádění sekundárního 

rozpojování v souladu 

s provozní dokumentací a  

organizaci navazujících 

činností nebo operací     

Mobilní drcení a 

třídění 

Prostor vymezený místem 

drcení nebo třídění 

obsluha zařízení a 

obslužného stroje odpovídá 

za bezpečný průběh drcení 

nebo třídění  

- směnový technik 

odpovídá za kontrolu 

provádění drcení nebo 

třídění v souladu s provozní 

dokumentací a  organizaci 

navazujících činností nebo 

operací     

Ukládání hmot na 

deponie, sanační 

novotvary nebo 

skládky upraveného 

nerostu 

 

 

Prostor vymezený místem 

nakládky, dopravní trasou a 

místem výsypu  

- obsluha přepravního 

stroje  odpovídá za 

bezpečný průběh přepravy a 

vykládky  

- směnový technik 

odpovídá za kontrolu 

provádění přepravy a 

vykládky v souladu 

s provozní dokumentací a 

organizaci navazujících 

činností nebo operací     

Odebírání hmot ze 

skládek upraveného 

nerostu 

 

Prostor vymezený místem 

nakládky 

- obsluha nakládacího 

stroje  odpovídá za 

bezpečný průběh nakládky  

- směnový technik 

odpovídá za kontrolu 

provádění nakládky 

v souladu s provozní 
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dokumentací a organizaci 

navazujících činností nebo 

operací     

Sanační práce 

tvarovací 

 

Prostor vymezený rozsahem 

sanačních 

(tvarovacích) prací 

- obsluha  stroje  odpovídá 

za bezpečný průběh 

tvarovacích prací  

- směnový technik 

odpovídá za kontrolu 

provádění tvarovacích prací 

v souladu s provozní 

dokumentací a organizaci 

navazujících činností nebo 

operací     

Rekultivační práce Plocha vymezená 

rekultivačními pracemi včetně 

přilehlých lomových stěn 

- vedoucí pracovní skupiny   

odpovídá za bezpečný 

průběh rekultivačních prací  

- směnový technik 

odpovídá za kontrolu na 

bezpečný stav pracoviště 

z pohledu ohrožení pádem 

horniny a pádem z výšky   

 

2.10.2 Základní povinnosti technického dozoru  

1. Směnový technik, je podle § 7 odst.1)písm.a) vyhlášky ČBÚ č.26/1989 Sb., 

v platném znění, povinen  prohlédnout každé pracoviště nejméně 1 x za směnu.  

2. Směnový technik je povinen: 

 zaznamenávat výsledek prohlídky včetně uložených opatření, 

 provádět kontroly na splnění uložených opatření, 

 prokazatelně seznamovat předáka pracoviště, nebo samostatně pracující 

osobu se zápisem z prohlídky,   

3. Směnový technik, určuje ve skupině 2 a více osob směnového předáka skupiny. 

4. Směnový technik, přiděluje a organizuje práci svých podřízených, odpovídají za 

její bezpečné provedení, vede evidenci přítomných zaměstnanců nebo 

oprávněných osob na směně a kontroluje, zda všichni opustili pracoviště po 

skončení směny. 
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5. Směnový technik vykonává funkci inspekční služby do příchodu vedoucího 

likvidace havárie. 

6. Technik bezprostředně nadřízený  směnovému  technikovi , je podle § 7 odst.1 

písm.b vyhlášky ČBÚ č.26/1989 Sb., v platném znění prohlédnout  pracoviště 

nejméně 1 x   za týden.  

7. Technický dozor provádí minimálně 1 x měsíčně kontrolu na obtrhání a stabilitu 

lomových stěn v lomech s probíhající těžbou v místech s probíhající těžbou 

nebo k těžbě určených. O provedené kontrole provede záznam do Provozní 

knihy oddělení těžby.   

8. Technický dozor provádí minimálně 1 x měsíčně kontrolu na stabilitu svahů 

výsypek, odvalů,skládek vytěženého nerostu nebo skládek vytěženého nerostu 

po úpravě vybudovaných v lomech s probíhající těžbou.O provedené kontrole 

provede záznam do Provozní knihy oddělení těžby.   

9. Pověření k zastupování technika bezprostředně nadřízeného   

směnovému technikovi provádět prokazatelnou formou(e-mailovou zprávou  

nebo zápisem v provozní knize).  

10. Technický dozor je povinen zaznamenávat výsledek prohlídky včetně uložených 

opatření a provádět kontroly na splnění uložených opatření. Dále plní ostatní 

povinnosti vyplývající z platných řídících aktů organizací VLČS nebo VČS. 

11. Technický dozor je povinen při své kontrolní činnosti používat nepřetržitě 

ochrannou přilbu. 

12. Technický dozor při zjištění nového rizika, které ohrožuje život nebo zdraví 

osob, neprodleně informuje o jeho výskytu technika BOZP VČS. 

2.11 Nejmenší přípustná vzdálenost strojů a zařízení od horní hrany nižšího řezu 

Pokud hrana řezu nevykazuje známky nestability (zátrhy) je minimální přípustná 

vzdálenost pro stroje 2,0 m a pro zařízení 4 m. Pokud hrana řezu vykazuje známky 

nestability, berou se výše uvedené délkové údaje od zátrhu. U strojů se měří tato 

vzdálenost k nejbližší části podvozku stroje.  
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Obr. 18   Nejmenší přípustná vzdálenost od hrany řezu 

 

2.12 Další opatření 

2.12.1 Ukládání hmot na odvaly, výsypky, sanační tvary, skládky vytěženého nerostu 

nebo skládky vytěženého nerostu po úpravě  

Ukládání hmot provádí následujícími způsoby:  

a. Vyklápění na plošinu  

b. Vyklápění na plošinu za současného hrnutí ze svahu   

Nestabilní stěna 

2 m 

Stabilní stěna 

2 m 
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c. Vyklápění ze svahu    

2.12.1.1 Vyklápění na plošinu  

Přepravní prostředek se nesmí přiblížit pneu zadní nápravy ke koruně řezu na menší 

vzdálenost jak  5 m – fáze I. Pak se postupuje průběžně s vysypáváním – fáze II   

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19   Vyklápění na plošinu – fáze I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20   Vyklápění na plošinu – fáze II 

 

2.12.1.2 Vyklápění na plošinu za současného hrnutí ze svahu  

Přepravní prostředek se nesmí přiblížit ke koruně řezu na menší vzdálenost jak 5 m 

– fáze I. Po vysypání dozer nebo kolový nakladač provede nahrnutí vysypaného materiálu 

na svah odvalového řezu – fáze II. 

min 

5m 
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Obr. 21   Vyklápění na plošinu za současného hrnutí – fáze I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 22   Vyklápění na plošinu za současného hrnutí – fáze II 

2.12.1.3 Vyklápění ze svahu  

Je povoleno pouze za podmínek:  

 výška řezu nepřekročí 10 m 

 před zahájením prací je proveden kontrola stability místa výsypu směnovým 

technikem 

 směnový technik ustanoví stálý dozor, který zajišťuje bezpečné navádění 

vozidla k místu výsypu a průběžně kontroluje stabilitu místa výsypu    

 

 

min 

5m 
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Obr. 23   Vyklápění ze svahu při min. bezpečné  výšce 

 

Obecné organizační zásady pro bezpečné ukládání: 

a) Směnový technik před vlastním zahájení vyklápění provede kontrolu zda 

stabilita místa výsypu není snížena erozní činností vody nebo případným 

předchozím odběrem materiálu. 

b) Hmoty se ukládají dle provozní dokumentace, která je tvořena tímto 

technologickým postupem a u rozsáhlejších těles i dílčími realizačními projekty, 

s kterými se technický dozor oddělení těžby VČS a.s. seznamuje prokazatelně. 

O potřebě vypracování dílčího realizačního projektu rozhoduje závodní lomu 

VLČS a.s.. 

2.12.2 Odebírání hmot z odvalů, výsypek, skládek vytěženého nerostu nebo skládek 

vytěženého nerostu po úpravě 

 Odebírat hmoty z výše uvedených míst lze dvěma způsoby : 

a) z koruny řezu 

b) z paty řezu 

 

 

 

 

max 10 m 
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2.12.2.1 Odebírání hmot z koruny řezu 

 Provádí se pouze rýpadly s podkopovou lopatou při max výšce řezu 3 m. obrázek.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Obr. 24   Odebírání hmot z koruny řezu 

  

                                                              

 Hmoty odebírat tak, aby nedošlo k podkopávání svahu řezu pod strojem. Sklon 

svahu řezu α držet maximálně na úrovni sypnéhu úhlu materiálu β. V případě známek 

nestability svahu (známky ujíždění svahu při zatížení strojem) zmenšit sklon svahu řezu 

(uhel α).  

2.12.2.2 Odebírání hmot z paty řezu 

Provádí se pouze rýpadly s vrchní lopatou nebo kolovými nakladači. Hmoty se 

odebírají tak, aby nedošlo ke vzniku převisu. Pokud hrozí vytvoření převisu obsluha 

zastaví odběr materiálu, odjede se strojem do bezpečné vzdálenosti a zavolá směnového 

mistra, který zajistí úpravu svahu řezu. Úprava svahu řezu se provádí: 

a. zvýšením dosahu nakládacího stroje 

b. úpravou výšky svahu řezu shora 

Zvýšení dosahu nakládacího stroje 

Pro zvýšení dosahu stroje postupovat dle těchto zásad: 

max 3 m 
α 

β 
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 Minimální šířka rampy v místě její koruny se rovná minimálně 2 x šířce 

nakládacího stroje.  

 Délka rampy se u kolových nakladačů volí tak, aby kola zadní nápravy zůstala 

na počvě etáže, u pasových rypadel tak, aby zadní část podvozku zůstala na 

počvě etáže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 25   Odebírání hmot z počvy řezu s pomocí rampy 

 

 Za pomocí rampy provádí nakládací stroj pouze činnosti související s likvidací 

převisu nebo snížení výšky svahu. V době likvidace převisu nebo snižování 

výšky svahu je odběr hmot zakázán. 

 Likvidace převisu nebo snižování výšky svahu se provádí za stálého dozoru, 

který vykonává směnový technik. 

Úprava výšky svahu shora 

Provádí se pouze dozerem za těchto zásad: 

  Snižování výšky svahu se provádí za  stálého dozoru, který vykonává směnový 

technik. 

 Snižování výšky svahu provádí zkušená obsluha. 

 Nejdříve se dozerem provede úvodní zářez (viz etapa I). Jeho umístění se volí 

v nejstabilnějším místě svahu. Po jeho provedení se provádí hrnutí k hraně 

svahu tak, že v úvodních fázích dozer nezajíždí až k okraji (viz etapa II). 
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Obr. 26   Úprava výšky svahu – fáze I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 27   Úprava výšky svahu – fáze II 
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 Po dosažení požadované výšky svahu probíhá postupná přibírka  boků zářezu na 

požadovanou šířku svahu. 

 Úhel pojezdového svahu dozeru α je max roven 50 % max úhlu stoupavosti 

dozeru. 

 Odebírání hmot pod místem úpravy svahu, v celém jeho intervalu, je po dobu 

jeho úpravy zakázáno.  

2.12.3 Sanační a rekultivační práce 

Při realizaci sanačních a rekultivačních prací se postupuje podle zásad, stanovených 

tímto technologickým postupem. Sanační a rekultivační práce jsou považovány za 

pracoviště při výkonu hornické činnosti. 

2.12.4 Provoz odvalů, výsypek, skládek vytěženého nerostu a skládek vytěženého  

nerostu po úpravě 

Pro zajištění bezpečného provozu se aplikují zásady pro ukládání nebo odebírání 

hmot podle tohoto technologického postupu.  

Vzhledem k charakteru ukládaných hmot není třeba provádět měření teplot 

ukládaných hmot, měření koncentrace plynných škodlivin ani stanovovat opatření na 

hašení hořících hmot.    

Organizační obecné zásady pro bezpečný provoz: 

  Hmoty ukládat tak, aby nedocházelo k akumulaci srážkových vod na 

pracovních plošinách.   

 V místech výsypu hmot přednostně zasypávat volné prostory vzniklé vodní 

erozí, před dalším ukládáním hmot.   

V případech, kdy je kladen důraz na dodržení projektovaného tvaru tělesa nebo je 

vyžadováno plnění speciálních podmínek pro provoz řídí se ukládání hmot podle 

prováděcího projektu ukládání hmot, který schvaluje závodní lomu. S tímto projektem se 

prokazatelně seznamuje pouze technický dozor. 
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2.12.5 Doplňování pohonných hmot 

Doplňování pohonných hmot (nafty) se zajišťuje dvěma způsoby:  

a) tankování ze zásobníku pohonných hmot,  

b) tankováním z mobilní cisterny na pohonné hmoty. 

2.12.5.1 Tankování ze zásobníku pohonných hmot 

Provádí se ze zásobníku, který je umístěn v areálu Velkolomu Čertovy schody a.s.. 

Je určen pro tankování všech mobilních kolových vozidel, která jsou vybavena čipy pro 

čerpání. Čerpání pohonných hmot provádět v souladu s provozním řádem. Tankování se 

provádí při vypnutém stroji a v jeho průběhu platí přísný zákaz kouření. Tankování provádí 

obsluha mobilního stroje, která odpovídá za jeho bezpečné provedení.    

2.12.5.2 Tankování z mobilní cisterny na pohonné hmoty 

Provádí se z automobilové cisterny v provedení ADR. Tento způsob je určen 

zejména pro technologické stroje na pasovém podvozku nebo stacionární technologická 

technická zařízení (např. mobilní drtírny, třídírny). Výjimečně lze použít i pro natankování 

mobilních kolových vozidel, kterým došly pohonné hmoty. Tankování se provádí při 

vypnutém stroji a v jeho průběhu platí přísný zákaz kouření. Organizaci tankování provádí 

směnový technik, vlastní tankování provádí obsluha cisterny, která odpovídá za jeho 

bezpečné provedení.   

2.12.6 Protiprašná opatření 

Zajišťováno dvěma způsoby:  

a) zametáním. Provádí se zametacím vozem na dopravních cestách se živičným 

povrchem nebo kostkami. Cyklus a rozsah zametání je stanoven hospodářskou 

smlouvou. Případné požadavky nad rámec smlouvy řeší technický dozor 

individuálně s pověřeným zaměstnancem VČS a.s..   

b) zkrápěním. V suchém období zkrápění provádět během pracovních směn na 

dopravních cestách, po kterých probíhá technologická doprava. Vlastní 

organizaci zajišťuje směnový technik. Zkrápění se provádí kropicím vozem. Ke 
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zkrápění přednostně využívat důlní vodu. K tomuto účelu slouží plnící místo 

na výtlačném řadu čerpacího potrubí. 

2.12.7 Zásady pro zajištění komunikace 

Směnový technik stanovuje před zahájením směny způsob komunikace se 

směnovými předáky a osobami samostatně vykonávajícími činnost v prostorech lomů ve 

směně (např. obsluha vrtacího stroje, hydraulického bouracího kladiva apod.). Pro zajištění 

této komunikace používat zásadně vysílačky z důvodu zajištění kontinuálního nahrávání 

komunikace. Jen ve výjimečných případech lze používat mobilních telefonů.  

2.12.8 Čerpání důlních vod 

 Za vlastní provoz čerpací stanice dle provozního řádu odpovídají pověření 

zaměstnanci VČS.Čerpací stanice musí být minimálně 1 x za směnu překontrolována 

směnovým technikem. Náplní kontroly je funkčnost zařízení a kontrola na výskyt ropných 

látek na hladině čerpací jímky. V případě jejich výskytu ihned vypnout čerpání a událost 

ihned oznámit vedoucímu likvidace havárie VLČS.    

2.12.9 Seznámení s technologickým postupem  

S tímto technologickým postupem musí být prokazatelně seznámeny všechny 

oprávněné osoby, kterých se týká, zaměstnanci VLČS a.s. a VČS, kteří v rámci svého 

pracovního zařazení vykonávají činnosti v prostorech lomů, a osoby externích organizací, 

které se v rámci výkonu své činnosti samostatně pohybují v prostorech lomů. Nevztahuje 

se na osoby, které vstupují do prostoru lomů za doprovodu obeznámených osob z řad 

zaměstnanců VLČS.    
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3 VYHODNOCENÍ ZPRACOVANÉHO TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU 

 Zpracovaný technologického postup pro povrchové dobývání v lomu Plešivec jsem 

vypracoval na základě požadavků vyhlášky ČBÚ č.26/1989 Sb. v platném znění, která v § 

32 jasně specifikuje náležitosti, které má technologický postup obsahovat. Dále jsem při 

zpracování využil své vlastní znalosti a zkušenosti získané tří letou praxí ve Velkolomu 

Čertovy a.s. schody na pozici směnového technika. Ve své praxi jsem se setkal s mnoha 

činnostmi, jenž bily v technologickém postupu zaneseny, ale jejich stručný popis nedokázal 

v daných situacích napomoci. 

 Rozhodl jsem se pojmout tento technologický postup nejen jako direktivu, ale i jako 

pomůcku k řešení provozních situací, jenž se mohou vyskytnou při těžbě 

vysokoprocentních vápencům povrchovým způsobem na ložisku Koněprusy a tím 

dosáhnout ještě celkově vyšší efektivnosti a bezpečnosti procesu. 

ZÁVĚR  

V diplomové práci jsem se zabýval zpracováním technologického postupu pro 

povrchové dobývání. Popsal jsem ložisko a daný lom z hlediska morfologie, geologických, 

hydrogeologických poměrů a historii těžby v dané lokalitě. Dále jsem uvedl danou 

legislativu určující náležitosti zpracovaného technologického postupu. 

Na základě požadavků legislativy, osobních zkušeností z praxe a znalostí nabytých 

studiem oboru Hornického inženýrství na VŠB Ostrava jsem zpracoval dané téma, tak aby 

práce stanovovala zásady pro vlastní organizaci, provádění dílčích technologických operací 

a souvisejících činností s důrazem na bezpečnost provozu, ekonomickou efektivitu a 

minimalizaci ekologické zátěže pro okolí. 

Technologický postup jsem zpracoval a postavil na základě technologií a postupů 

v současnosti používaných v organizaci VLČS a.s.. Dále jsem operoval s tím, že 

organizace dlouhodobě neuvažuje o změně používaného strojního zařízení ani dílčích 

technologických operací. 

V závěru své práce jsem celkově zhodnotil způsob zpracování, použité informace a 

celkoví přínos pro organizaci. 

 

 



Ivo Macourek: Zpracování technologického postupu pro povrchové dobývání v lomu Plešivec 

 

 

 2014  51 

Seznam použité literatury 

[1] Chlupáč I. a kol.: Paleozoikum Barrandienu, ČGÚ Praha, 1992 

[2] Hercík M.: Zpráva hydrologického průzkumu – DP Koněprusy, Suchomasty   

           I.  sledování režimu podzemních vod, Ing. Mirek Hercík, HGS,1997 

[3] Milický M. a kol.: Vliv těžby vápenců na proudění podzemní vody –  

           modelové řešení, Progeo, s.r.o. 2000 

[4] Milický M. a kol: Hydrologické hydrogeologické hodnocení režimu  

           povrchových a podzemních vod v průběhu hydrologického roku 2006  

           v souvislosti těžbou vápenců v lomech VLČS, Progeo, s.r.o. 2006 

[5] Štefek V. : Studie koncepce budoucího hospodárného využití vápenců    

[6] Provozní dokumentace VLČS a.s. 

Seznam příloh 

Příloha č.1 Informativní geologická mapa širšího okolí VLČS (výřez-Základní 

geologická mapa ČSSR,  list 12 – 413 Králův Dvůr, I. Chlupáč, 1989)   

Příloha č.2 Zpracovaný technologický postup pro povrchové dobývání v lomu Plešívec                

  ve formátu A4 

Příloha č.3 Mapa okolí VLČS s vyznačenýmí DP (PROGEA s.r.o. 2006) 

Příloha č.4 Pokyny pro obsluhu kolového nakladače Caterpillar 988H 

Příloha č.5 Vyhláška ČBÚ č. 26/1989 sb. 

Příloha č.6 Pokyny pro obsluhu dampru Caterpillar 775G 

 

 

 

 

 



Ivo Macourek: Zpracování technologického postupu pro povrchové dobývání v lomu Plešivec 

 

 

 2014  52 

Seznam obrázků 

Obr. 1     Skrývkové práce 

Obr. 2     Vzdálenost techniky od stěny                         

Obr. 3     Parametry lomové stěny 

Obr. 4     Postup při rozšiřování řezu  

Obr. 5     Postup obtrhávání z paty řezu kolovým nakladačem 

Obr. 6     Postup obtrhávání z koruny řezu kolovým nakladačem 

Obr. 7     Postup obtrhávání z koruny řezu bouracím kladivem 

Obr. 8     Postup obtrhávání z paty řezu bouracím kladivem 

Obr. 9     Budování ochranné bariéry na řezech 

Obr. 10   Likvidace ochranné bariéry kolovým nakladačem 

Obr. 11   Vymezení pracoviště na jednom řezu 

Obr. 12   Vymezení pracoviště pracovních plošinách nad sebou 

Obr. 13   Překonání nadměrné výšky rozvalu pomocí rampy 

Obr. 14   Postup rozebírání při výskytu nadměrném kusu uvnitř rozvalu 

Obr. 15   Postup rozebírání rozvalu nad  nadměrným kusem 

Obr. 16   Postup rozebírání rozvalu při výskytu nadměrného kusu na počvě 

Obr. 17   Postup odebírání rubaniny nad nadměrným kusem  

Obr. 18   Nejmenší přípustná vzdálenost od hrany řezu 

Obr. 19   Vyklápění na plošinu – fáze I 

Obr. 20   Vyklápění na plošinu – fáze II 

Obr. 21   Vyklápění na plošinu za současného hrnutí – fáze I 

Obr. 22   Vyklápění na plošinu za současného hrnutí – fáze II 

Obr. 23   Vyklápění ze svahu při min. bezpečné  výšce 

Obr. 24   Odebírání hmot z koruny řezu 

Obr. 25   Odebírání hmot z počvy řezu s pomocí rampy 

Obr. 26   Úprava výšky svahu – fáze I 

Obr. 27   Úprava výšky svahu – fáze II 

 



Ivo Macourek: Zpracování technologického postupu pro povrchové dobývání v lomu Plešivec 

 

 

 2014  53 

Seznam tabulek 

Tabulka 1 : Stanovené intervaly ohlašování 

Tabulka 2: Zvuková signalizace při trhacích pracích 

Tabulka 3: Nakládací prostředky 

Tabulka 4: Geometrické parametry řezů 

Tabulka 5: Vymezení povolených činností na řezec 

Tabulka 6: Zakázané operace při nepříznivých klimatických podmínkách 

Tabulka 7: Rozsah pracovišť s vymezením odpovědnosti 

 

 

 


