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Anotace 

V první části této diplomové práce bych chtěl popsat ložisko čediče Lomu Vrbka 

v lokalitě Břvany. V další části bych se chtěl věnovat způsobu těžby suroviny s následným 

zahloubením o další etáž. V kapitole, ve které se věnuji využití vytěžené suroviny, bych 

chtěl svými návrhy zvýšit odbyt vytěžené suroviny. Zpracováním této diplomové práce 

bych chtěl přispět k větší produktivitě lomu a následně snížit riziko zatížení životního 

prostředí. 

Klíčová slova: bezpečnost, produktivita, ochrana životního prostředí 

 

 

 

 

 

 

Summary 

In the first part of this thesis, I would like to describe bearing basalt quarry Vrbka 

in Břvany In the next section, I would like to address the method of mining raw materials, 

followed by another recess floor. In the chapter, which is devoted to the use of extracted 

raw materials, I would like to improve their proposals the disposal of excavated materials. 

Treatment of this thesis would like to contribute to greater productivity fracture and 

subsequently reduce the risk of environmental pollution.  

Keywords: safety, productivity, environmental protection 
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1 Úvod 

Lom Vrbka, ve kterém se provádí těžba vyhrazeného nerostu čediče je majetkem 

společnosti Ekostavby Louny s.r.o. Tato společnost zaměřuje svou činnost na výstavbu 

objektů ekologického charakteru, jako jsou například vodovody, kanalizace a čističky 

odpadních vod. Velkou část podnikatelské činnosti tvoří silniční stavitelství a zemní práce. 

Vlastnit kamenolom s kvalitní surovinou je pro stavební společnost velmi výhodné 

z důvodu soběstačnosti dodávek požadovaného kamene na vlastní stavby a také ke zvýšení 

zisku společnosti z prodeje produktů lomu. 

Cílem této diplomové je navrhnout a zhodnotit ekonomicky další postup těžby 

s minimálním rizikem zatížení životního prostředí v rozmezí dalších pěti let. Rychlost 

postupu těžby bude závislá na odbytu vytěžené suroviny.  Dalším cílem je zvýšení 

produktivity lomu návrhem použití modernější úpravárenské technologie a návrhy na 

využití vytěžené suroviny. 
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1 Charakteristika lokality  

Lom Vrbka se nachází v okrese Louny. Přestože má okres Louny převážně 

zemědělský charakter, vyskytuje se v tomto regionu několik významných ložisek 

nerudných surovin. Z jihovýchodní částí zasahuje do okresu oblast přírodního parku 

Džbán, ve kterém byla zejména v první polovině minulého století těžena opuka. 

V současné době je těžba této suroviny značně omezena. Opukou nazýváme 

svrchnokřídové slíny a slínovce, které jsou slabě písčité. Opuka vznikala z nejjemnějších 

částic usazených na mořském dně. Je tvořena jílovitými a prachovitými částicemi, dále 

obsahuje vápencové složky a jehlice dírkovců a mořských hub mikroskopických rozměrů. 

Tyto organické částice nazýváme spongie. Opuky obsahující spongie pak jako spongolity. 

Množství těchto jehlic určuje její pevnost a trvanlivost. Má bělavou až pískově žlutošedou 

barvu. Tato hornina byla v minulosti využívána hlavně ke stavbě obytných objektů a 

hospodářských stavení v celém regionu. V historické části města Louny je ze džbánské 

opuky postaven také chrám svatého Mikuláše a městské hradby. Dnes se opuka využívá 

v sochařství a případně jako přídavek pří výrobě cementů a vápna.[1] 

V okrese Louny evidujeme také ložiska štěrkopísků a písků a to zejména 

v terasovitých uloženinách řeky Ohře včetně jejích přítoků. V této oblasti již, ale těžba 

štěrkopísků neprobíhá. V současné době probíhá těžba štěrkopísků ve východní části 

regionu. Suchým způsobem je štěrkopísek těžen v lomech kolem Postoloprt a ve 

Rvěnicích. U obce Volevčice je štěrkopísek těžen mokrým způsobem pro společnost 

BEST. 

Další významnou těženou surovinou je čedič, který tvoří většinu vrcholů Českého 

středohoří, jehož nejjižnější část zasahuje do okresu Louny. Jde o alkalické olivinické 

čediče třetihorního stáří, velmi hojně zastoupené v celém Českém středohoří. Tyto výlevné 

horniny zde tvoří většinou vypreparované výplně sopečných přívodních kanálů, protože 

okolní měkčí křídové sedimenty daleko snáze podlehly erozním procesům.[1] Jedním 

z těchto vulkanitů je také lom Vrbka  a ložisko čediče, které blíže popíšu v této diplomové 

práci. 
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1.1 Historie a popis lomu Vrbka 

Těžba v lomu Vrbka byla zahájena počátkem 20 století. Zpočátku se surovina 

používala jako lomový kámen pro stavby. V padesátých letech byla na lomu využívána 

drtírna, vyrábějící štěrky a strojní drtě. Objem těžby byl úměrný velikosti ložiska a 

produkce pokrývala lokální spotřebu kameniva. 

Lom je přístupný po místní komunikací napojenou na Silnici Břvany-Vrbka. 

Ložisko je pokryto nezemědělskou půdou. Vegetační pokryv je tvořen trnovníky akátu, 

křovinami a travním porostem. 

Geomorfologicky lokalita náleží do celku České středohoří, hydrologicky do 

povodí Ohře. Ložisko leží v okrajové části ochranného pásma vodního zdroje II. stupně 

Břvany. [ 8 ]                                                                                                                                                                           

 

Obr. 1 Lom Vrbka (vlastní foto) 
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1.2 Popis ložiska a jeho uložení 

Z geologického hlediska je ložisko součástí Českého středohoří. Je vyvinuto 

v izolovaném vulkanickém tělese, které proráží sedimentární komplex. Výzdvih, na kterém 

se nachází, byl vytvořen v důsledku vulkanické činnosti. Je tvořeno izolovaným 

vulkanickým tělesem terciérního stáří. Ložiskové těleso je nejjižnějším z několika 

vulkanických těles vyvinutých patrně na tektonické lini jihozápadního a severozápadního 

směru. [ 1 ] 

Výchozem ložiska na povrch je ovál cca 250x130 m, který je protažen ve směru 

jihozápad – severovýchod. Těleso se nálevkovitě zužuje směrem do hloubky. Styčná 

plocha vulkanitu s podložím měla v místě, kde byla odkryta lomem úklon 40º- 50º. 

Těženou horninou je olivinický nefelín – čedič. Hornina je zřetelně porfyrická, 

vyrostlice o velikosti do 1 mm jsou tvořeny pyroxenem a zeleným olivínem, který je 

postižen serpentinizací a propilitizací. Základní hmota je jemnozrnná o průměru zrn 

0,05mm. Skládá se převážně z pyroxenu. V menším množství obsahuje také magnetit a 

akcesorický apatit. 

Makroskopicky se jedná o tmavě šedou až hnědavě tmavě šedou, drobně 

nepravidelně porfyrickou, velmi pevnou horninu. Vyrostlice jsou nepravidelně rozptýlené 

a v základní hmotě dosahují maximální velikosti několika mm a jsou tvořeny zeleným, 

zpravidla částečně přeměněným olivínem a pyroxenem. Mimo vyrostlice obsahuje hornina 

také četné xenolity až do velikosti několika cm. 

Odlučnost horniny je sloupcovitá, deskovitá nebo nepravidelná. Vyvinuté sloupce 

jsou v centru ložiska vertikální, při okrajích orientované kolmo na okraj ložiska a dosahují 

mocnosti prvních desítek metrů. Hornina je silně rozpukaná. Odlučné plochy jsou 

korodované, podél trhlin jsou vykorodované rýhy, po vyrostlicích olivínu zůstávají 

dutinky, místy jsou na nich hnědé, rezavé nebo bělavé povlaky (obr. č. 2). 

Nadloží ložiska je tvořeno tmavě hnědou silně kamenitou hlínou s příměsí humusu 

velmi proměnlivé mocnosti. Celá plocha ložiska je klasifikována jako ostatní plocha. Hlína 

s příměsí humusu nemá charakter kulturní vrstvy půdy. Pod ní jsou na svazích vrchu 

vyvinuty svahové kamenité hlíny a sutě, které dosahují mocnosti až prvních metrů. Jsou 

tvořeny chaoticky uspořádanými ostrohrannými úlomky čediče do velikosti 50cm. Výplň 
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tvoří okrová hlína. Podíl kamenů je proměnlivý, ale často převyšuje podíl hlíny. Přechod 

sutí a hlín do vlastního ložiska je většinou neostrý. [ 8 ] 

 

Obr.č.2  Ložisko čediče (vlastní foto) 

 

1.3 Hydrogeologická charakteristika [ 8 ] 

Hydrogeologické poměry lokality jsou jednoduché. Průzkumem nebyla žádným z 

průzkumných děl zjištěna podzemní voda. Ložisko leží vysoko nad místní erozní částí a je 

dotováno pouze srážkovou vodou. Oblast leží ve srážkovém stínu Krušných hor. Vlastní 

ložisko je kolektorem s puklinovou propustností. Podloží je tvořeno zjílovělými vulkanity 

a slínovci, které je možno považovat za horniny prakticky nepropustné a které dostatečně 

izolují ložisko od zvodní, vyvinutých v hlubších partiích komplexu křídových sedimentů. 

Těžená část ložiska je suchá.  

Ložisko leží v okrajové části ochranného pásma vodního zdroje II. stupně Břvany. 

Je zpracován hydrogeologický posudek, zaměřený na posouzení možného vlivu 

projektovaného zahloubení lomu na kótu 257 m n. m. na zdroje podzemní vody v 

Břvanech. Z výsledku vyplývá, že prohloubení těžby čediče o 10 m proti původnímu platu 
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neovlivní a nemůže ovlivnit stávající režim podzemních vod, vydatnost a kvalitu jímání 

minerálních vod ve Břvanech. 

 

1.4 Klimatické podmínky [ 1 ] 

Území náleží do klimatické oblasti mírně teplé (mírně vlhké, s mírnou zimou). 

Oblast má velmi nízký srážkový úhrn. Významně se zde projevuje srážkový stín za kulisou 

Krušných hor a druhotný stín Českého středohoří. Klimatické podmínky charakterizují 

následující hodnoty:  

 Průměrná roční teplota…………………………….8,6º 

 Průměrný roční úhrn srážek ………………………450 – 500 mm 

 Nejteplejší měsíc, průměrná teplota: červenec…….16,9ºC 

 Nejchladnější měsíc, průměrná teplota: leden…….-1,6º 

 Úhrn srážek ve vegetačním období (duben-říjen)… 295 mm 

 

1.5 Stav zásob ložiska [ 8 ] 

Celkový stav zásob na ložisku je 454 950 m³. Zásoby jsou klasifikovány a popsány 

v jednotlivých blocích (příloha č. 2). 

 Bloky 1PB a 2PB – Prozkoumané bilanční volné zásoby od stávajícího povrchu do 

úrovně 267 m n. m. Bloky částečně vytěženy. 

 Blok 3PB – Prozkoumané bilanční volné zásoby od stávajícího povrchu do úrovně 

257 m n. m. Blok částečně odtěžen. 

 Blok 4PB – Prozkoumané bilanční volné zásoby mezi kótami 267 m n. m a 257 m 

n. m. Plošně se shoduje s blokem 1PB. Blok těžbou nedotčen. 

 Blok PVB  - Vyhledané bilanční volné zásoby od stávajícího povrchu do úrovně 

267 m n. m. Blok těžbou nedotčen. 

 Blok 6VB – Vyhledané bilanční volné zásoby mezi kótami 267 m n. m a 257 m n. 

m. Blok těžbou nedotčen. 
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    Výpočet kubatury je proveden jako rozdíl stávajícího povrchu a povrchu 

projektovaného lomu. Rozpad na materiály je vypočítán jako průnik takto vyčleněného 

prostorového tělesa s geologickým modelem. 

Kubatura suroviny uvnitř navrženého lomu vypočítaná výše popsaným způsobem 

představuje bilanční zásoby ložiska, zmenšené o vnější těžební ztráty (zásoby, které 

nebude možno vytěžit v závěrném svahu lomu). Vyčíslená skrývka představuje skutečnou 

skrývku, kterou bude nutno odtěžit a by bylo možno vydobýt zásoby v navrženém lomu. 

Vnitřní ztráty (znečištění) jsou odhadovány podle údajů z předchozí těžby na 10 %. 

Vytěžitelné zásoby jsou vyčísleny jako kubatura suroviny uvnitř navrženého lomu, 

zmenšená o 10 % (předpokládané vnitřní ztráty). Při výpočtu byl vyčíslen reálný 

skrývkový poměr jako kubatura skutečné skrývky a vytěžitelných zásob. 

Výrubnost ložiska vyčíslená jako procentuální poměr geologických a vytěžitelných 

zásob ložiska činí cca 72 %. Předpokládané ztráty suroviny při její úpravě se odhaduje na 

10 %, předpokládaná výtěžnost užitné složky (drceného kameniva) k surovině tedy činí cca 

90 %. 

Šířka mezietážové plošiny v závěrném svahu je 5 m. Generální sklon závěrného 

svahu je stanoven na 38°. 

  

Tab. č.1  Zásoby ložiska 

Zásoby Plocha Kubatura 
Průměrná 

mocnost 

Skrývkový 

poměr 

  
Skrývka Surovina Skrývka Surovina Objemový 

 m
2
 m

3
 m

3
 m m  

Bilanční volné    454 950    

Vytěžitelné bez 

vnitřních ztrát 22 334 13 410 327 709 0,60 14,67 0,04 

Vnitřní ztráty   10 %    

Vytěžitelné 22 334 13 410 294 938 0,60 13,21 0,05 
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2. Dobývání nerostu a následný postup těžby 

Ložisko nerostu je v současné době dobýváno třemi řezy. První řez je v jižní části 

důlního prostoru v úrovni 283 m n. m. Hlavní těžební směr je navržen severní. Výška 

lomové stěny je v průměru 7 m., maximálně do 10 m. Druhý řez je v úrovni 277 m n. m. a 

je roztěžen ve střední části DP. Hlavní těžební směr je navržen východní a severní 

s výškou 6 m. Třetí řez v úrovni 267 m n. m. je roztěžen v severní části DP a má výšku do 

10 m. Hlavní těžební směr je východní. Do všech řezů jsou vytvořeny účelové přístupové 

cesty.  

Těžba ve všech řezech musí probíhat tak, aby postupně byly vytvořeny předstihy 

v šířce 10 m tj. mezi horní hranou spodního řezu a patou vrchního řezu. Před vlastními 

dobývacími pracemi musí být vždy upřednostněna tvorba pracovní plošiny, která musí být 

nejméně 10 m široká. Po dobu těžebních prací musí být minimální šíře pracovní plošiny 

kontinuálně dodržována. 

V předstihu před postupem prvního těžebního řezu je nutné zajišťovat vykácení 

náletového převážně akátového porostu. Kácení musí být v předstihu projednáno 

s dotčenými orgány. 

Vzhledem k úložním poměrům a zvětralému charakteru dobývaného kamene 

v horních částech ložiska je jako nejvýhodnější dobývací metoda zvolena převážně těžba 

z rozvalu (obr.č.3). V některých částech je tato dobývací metoda kombinována s trhacími 

pracemi malého rozsahu. S použitím trhacích prací se uvažuje pouze v pevných polohách, 

kde rypné odpory mají větší hodnoty než rozpojovací síly dobývacích strojů. Jako 

dobývací stroje jsou použita dvě lopatová rypadla a čelní kolový nakladač. Dále je 

v procesu dobývání využit pásový dozer, hydraulické kladivo k sekundárnímu rozpojování 

velkých částic horniny a těžké nákladní vozidla. Technologická doprava je zvolena 

nákladní automobilová směrem dolů z horních těžebních řezů. Dále je doprava 

organizována po přístupové cestě a následně po nedaleké přilehlé komunikaci, a to oběma 

možnými směry.  

Současný těžební proces kamenolomu nevyužívá s ohledem na rozsah ložiska 

zdaleka všechny ověřené zásoby v popisované lokalitě. Rozsah a tvar ložiska zajišťuje 

možnosti další těžby. I nadále bude možno pokračovat v dosavadním způsobu dobývání 

stěnovým lomem.  Po odtěžení současných ověřených zásob bude nutné otevřít spodní etáž 
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do hloubky 10 m pod úrovní dnešního lomu. Do nadmořské výšky 257 m n. m. Pro zvýšení 

produktivity lomu bude velmi výhodné tento čtvrtý pracovní řez s odhadem 182 930 m³ 

suroviny otevřít. 

V závislosti na vývoji poptávky po těžené surovině by bylo vhodné naplánovat 

vrtný průzkum k ověření využití suroviny až na bázi 247 m n. m. Kubatura navrhované V. 

etáže při 10 % vnitřních ztrátách je odhadována na 37 740 m³ kamene. 

Přístup k zásobám v této úrovni je limitován mimo jiné vydobytím horních partií 

ložiska. Tento průzkum by bylo nutné naplánovat v dostatečném předstihu po uvolnění 

nadloží těchto zásob v závislosti na rychlosti postupu těžby zejména v horních třech 

řezech. 

 

 

 

 

 

Obr.č.3, Těžba čediče (vlastní foto) 
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2.1 Použití trhacích prací 

Trhací práce  budou  využívány za účelem rozpojení těženého čediče a to zejména 

v pevných polohách, kde rypné odpory budou mít větší hodnoty než rozpojovací síly 

dobývacích strojů. Tyto pevné polohy se nachází ve velké části ve čtvrté etáži, která bude 

připravována k těžbě. Trhací práce jsou prováděny dle platné legislativy České republiky. 

Dle zákona č.61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě a 

vyhlášce č.72/1988 Sb. o používání výbušnin. Dle schváleného POPD jsou na lomu 

prováděny trhací práce malého rozsahu. Trhací práce malého rozsahu – trhací práce při 

průzkumu, otvírce a dobývání, pokud jednotlivé nálože nepřesáhnou 50 kg trhavin a 

hmotnost celkové nálože na povrchu 200 kg trhavin. Trhací práce bude provádět externí 

firma, která bude dodržovat platnou legislativu včetně vypracovaného technologického 

postupu. 

  2.1.1 Vymezení výbušnin a pomůcek [ 6 ] 

Při trhacích pracích budou používány vhodné průmyslové trhaviny uvedené na trh 

v souladu se zákonem č.22/1997 Sb. v platném znění, například Perunit 28E, Poladyn ECO 

31, Permonex V19, Permon 10, Eurodyn 2000, Austrogel P1, trhaviny typu DAP. 

Rozněcovadla budou používána elektrická nebo neelektrická. K elektrickému 

roznětu budou použity rozbušky minimálně se střední odolností např. DeM-S 

s milisekundovým zpožděním. Systémy INDETSHOCK nebo NONEL  budou využity 

k neelektrickému roznětu. Oba systémy se skládají z dnových rozbušek, popř. z jejich 

kombinace. Dnová rozbuška je určena k iniciaci počinové náložky. Povrchová rozbuška 

umožňuje rozčasování jednotlivých náloží v požadovaném milisekundovém intervalu. 

Pomůcky pro trhací práce jsou zejména roznětnice pro elektrický roznět RKC nebo 

RKA, pro neelektrický roznět JR-1, MR1, popř. další schválené pomůcky. 

 

  2.1.2 Výpočet spolehlivosti elektrického roznětu 

 

Parametry rozbušek DeM-S: 

 Bezpečný proud  0,45 A 
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 Odpor pilule   0,4-0,7 Ω 

 Zážehový impuls  0,018 J/Ω 

 Odpor rozbušky  1,3 Ω (pro DeM-S s Cu vodiči 8m) 

 

Parametry roznětnice RKC-1: 

 Napětí   U = 1200V 

 Výkon   E = 12 J 

 Kapacita   C = 0,000024 F 

 

 

Celkový odpor roznětné sítě: 

R = Rs + Rv + Rpv 

 Rs    odpor roznětné sítě 

 Rv  odpor pomocného vedení 

 Rpv   odpor přívodního vedení 

 

Modelový příklad pro výpočet: 

 Uvažovaný počet vývrtů  10 ks 

 Celkový počet vývrtů   10 ks 

 Rs = 13 Ω 

 Rv = 10 Ω 

 Rpv = 100m x 2 x 0,07 = 14 Ω 

 R = 13+10+14 = 37 Ω 

Výpočet spolehlivosti roznětu: 

 Ec  celkový zážehový impuls 
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 E  výkon roznětnice RKC-1 

 Σ  spolehlivost roznětu 

 Ec = 0,018 J x 37Ω = 0,666 J 

 Σ = E/EC = 12 / 0,666 = 18,01 krát 

 

Spolehlivost elektrického roznětu v modelovém případě je 18krát, což představuje 

94,45% rezervy výkonu roznětnice. 

 

  2.1.3 Výpočet velikosti nálože 

Velikost nálože vypočítáme na základě měrné spotřeby dle zkušeností z provádění 

trhacích prací na lokalitách s obdobným složením stejné suroviny. 

Pro výpočet použijeme vztah: 

N = q x V 

 N celková nálož 

 q měrná spotřeba trhaviny  

 V  rozpojovaný objem horniny 

 

Měrná spotřeba trhavin se v lomu stanovuje v rozmezí 0,25 – 0,35 kg / m³, což 

odpovídá velmi dobře až dobře rozpojitelným horninám [6]. Na základě uvedeného 

výpočtu stanoví střelmistr potřebný počet vývrtů s ohledem na potřebnou hloubku 

rozpojovaného bloku a v souladu s parametry trhacích prací malého rozsahu. 

 

  2.1.4 Stanovení bezpečnostního okruhu 

Bezpečnostní okruhem se rozumí obvod území ohrožený účinky připravovaného 

odstřelu, zejména rozletem materiálu, tlakovou vzdušnou vlnou a jedovatými zplodinami. 

Konkrétní průběh hranice bezpečnostního okruhu určuje střelmistr, který provádí odstřel a 

jenž je povinen bezpečnostní okruh zvětšit vyžadují-li to místní podmínky a bezpečnost 
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práce. Dále musí zajistit také spolehlivý úkryt pracovníků. Velikost bezpečnostního 

poloměru lze určit orientačně dle vzorce: 

L = k x √G 

L vzdálenost hranice bezpečnostního okruhu od místa odstřelu (m) – poloměr 

bezpečnostního okruhu 

K  koeficient přípustného stupně působení tlakové vzdušné vlny, jenž se 

pohybuje od 10 do 40 pro zapuštěné nálože, kdy se nepřipouští jakákoliv 

poškození, 

G maximální nálož na jeden časový stupeň (např. 30 kg) 

 

Jelikož z hlediska bezpečnosti lidí je nejzávažnějším problémem rozlet úlomků 

rozpojovaného materiálu (horniny) je výše uvedený vztah aplikován, prostřednictvím 

v praxi ověřené hodnoty k, na oblast ohroženou rozletem rubaniny. Důvodem je zejména 

skutečnost, že při rozpojování dobře utěsněných náloží je oblast, v níž by vzdušná tlaková 

vlna ohrozila zdraví lidí nebo poškodila objekty, podstatně menší než oblast ohrožená 

rozletem. 

 

   2.1.5 Technologie trhacích prací [ 6 ] 

Vrtné práce jsou prováděny vrtací soupravou na pásovém nebo kolovém podvozku   

(obr.č.4), popřípadě ručními vrtačkami typu VK15. Průměry vývrtů jsou stanoveny 

v rozmezí 32mm – 110mm v závislosti na zvolené technologii rozpojení určeného bloku 

horniny. 

Vytyčení vrtné sítě provádí střelmistr na základě zaměření lomové stěny. Po 

ukončení vrtných prací pro odstřel provede střelmistr kontrolu všech vývrtů co do záběru, 

sklonu, dálky a směru. 
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Obr. č. 4, Vrtné práce (vlastní foto) 

 

Střelmistr po prohlídce pracoviště a zjištění, že jeho stav umožní bezpečnou 

přípravu a provedení odstřelu, vydá pokyn k vyznačení manipulačního prostoru tak, aby 

zajistil podmínky pro bezpečnou přípravu odstřelu. Po vyklizení manipulačního prostoru, 

zajištění dostatečného počtu pracovníků pro přípravu odstřelu a prověření parametrů 

odstřelu (délky, směru, sklonu, rozteče, záběru, délky a průchodnosti vývrtů), se mohou 

dopravit výbušniny na pracoviště. 

Střelmistr převezme výbušniny určené k odstřelu a provede jejich kontrolu co do 

množství, stavu a tvaru, neporušenosti obalů. Příjem zapíše do střelmistrovského záznamu. 

Vydá pokyny k rozmístění výbušnin k vývrtům. Střelmistr určí konkrétní úkoly 

pomocníkovi střelmistra pro nabíjení výbušnin a provedení ucpávky. 

Nesprávně provedené vývrty se nesmí nabíjet, pokud střelmistr neprovede korekci 

nálože. 

Při adjustaci roznětné náložky je třeba dbát na to, aby dno rozbušky směřovalo 

k delší části náložky. 
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2.2 Úprava vytěžené suroviny 

 Zpracování vytěženého kamene je v současné době zajišťováno externí firmou, která se 

zabývá tříděním a úpravou kamene. K třídění materiálu je využíván tříplošinový 

hrubotřídič výrobce Keestrack (obr.č.5) o výkonu 2 000 tun roztříděného materiálu za 

hodinu. [ 3 ] 

 

Obr. č. 5, Třídění vytěžené suroviny (vlastní foto) 

Při současné zvýšené poptávce po vytěžené surovině a rozšíření těžby v popisovaném lomu 

bych doporučoval využít k třídění a úpravě technologii společnosti Sandvik (obr.č.6) o 

kapacitě 3000 tun roztříděného materiálu za hodinu. Tato mobilní soustava 

s jednostupňovým nebo dvoustupňovým drcením se může skládat z: 

 primárního čelisťového drtiče a třídiče  

 primárního čelisťového drtiče a sekundárního kuželového drtiče 

 alternativně odrazového drtiče a třídiče 
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Obr. č. 6, Mobilní dvouplošinový třídič Sandvik QA 300 ( www.ekostavbylouny.cz) 

 

Vstupní surovina je podávána pomocí lopatového rypadla nebo čelního kolového 

nakladače do násypky primárního čelisťového drtiče. Větší zrna, která jsou nad rámec 

velikosti vstupu do primárního čelisťového drtiče je nutné odkládat mimo zvolenou 

soustavu a následně sekundárně zdrobnit. Ostatní materiál je dopravován do násypky. 

Násypka se skládá z vibračního podavače a odhliňovače. Hlinitý materiál oddělený 

v procesu odhlinění je odváděn přes skluz a mechanickou klapku na boční vynášecí pás. 

Poté je haldován a následně deponován. Ostatní materiál je dopravován do drtící komory 

čelisťového drtiče, kde probíhá první stupeň zdrobnění. Výstupní štěrbina je nastavena dle 

aktuálních požadavků na výsledné frakce. Tento materiál putuje přes hlavní vynášecí pás 

přímo do násypky mobilního drtiče. Z násypky, přes pásový podavač, jehož rychlost lze 

plynule regulovat a přes hlavní dopravník putuje materiál na dvouplošinový nebo 

tříplošinový vibrační třídič, kde probíhá roztřídění materiálu na výsledné frakce, opět 

v závislosti na  použitém sítování. Všechny výsledné frakce lze haldovat pomocí 

vestavěných pasů, hydraulicky sklopných pro přepravu a dále převáženy čelním kolovým 

nakladačem na depa příslušných frakcí. Výstupní frakce lze měnit dle aktuálních 

požadavků na vyrobené kamenivo volbou jiných rozměrů ok sít. [ 5 ] 

http://www.ekostavbylouny.cz/
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V kamenolomu je drcené kamenivo upravováno na frakce 0-8, 8-16, 32-63, 63-

125mm. Tyto frakce jsou nejčastěji využívány v silničním stavitelství. 

 

2.3 Údržba strojů určených pro provoz lomu 

K zajištění spolehlivosti provozu a bezpečného technického stavu strojů musí být 

prováděna jejich odborná pravidelná údržba a opravy. 

Údržby a opravy strojů se provádějí: 

 Preventivně, na základě předem stanoveného plánu dle ujetých motohodin 

jednotlivých strojů.  

 Na základě výsledků pravidelných technických prohlídek a zkoušek. 

 Průběžně podle návodu výrobce stroje. 

 V případě poruch nebo poškození mechanizmů či konstrukce stroje. 

Údržbářské a opravárenské práce musí být prováděny odborně v souladu s technickou 

dokumentací opravovaných strojů. 

Intervaly pravidelné údržby na zemních strojích jsou závislé zejména na životnosti 

provozních náplní a nutnosti jejich výměny. Tyto intervaly a seznam prací, které je nutné 

provádět při údržbě, udává výrobce daného typu stroje v návodu pro obsluhu a údržbu.  

Intervaly údržby jsou u různých typů zemních strojů podobné. Rozdílné jsou, ale druhy 

prováděných prací.  

V této práci jsem se rozhodl popsat seznam prací a intervalů pravidelné údržby na 

dozeru amerického výrobce Phoenix-Zeppelin D6R II [9]. Tento stroj je v lomu využíván 

zejména k úpravě terénu, odklizu skrývky a údržbě cest. 

Interval každých 10 mth: 

 Kontrola zpětného klaksonu pří couvání. 

 Kontrola brzd, indikátorů a přístrojů. 

 Kontrola hladiny motorové oleje, hladiny oleje v převodovce, hydraulickém a 

chladicím systému. 
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 Vypuštění vody z odlučovače vody z palivového systému. 

 

Interval každých 50 mlh: 

 Kontrola filtru pro cirkulaci vzduchu v kabině. 

 Kontrola čepů pasů 

 Mazání čepů pluhu a rypru 

 

Interval každých 250 mth: 

 Kontrola řemenů ventilátoru a alternátoru. 

 Odběr vzorku motorového oleje. 

 Kontrola hladiny oleje u čepů na koncích příčného vahadla 

 Kontrola hladiny oleje v koncových převodech. 

 Vypuštění vody a usazenin z palivové nádrže. 

 Kontrola hladiny oleje hlavního hřídele podvozku. 

 

Interval každých 500 mth: 

 Vyčištění odvzdušňovacího ventilu klikové skříně motoru. 

 Výměna motorového oleje a filtru. 

 Výměna sekundárního filtru palivového systému. 

 Výměna vložky odlučovače vody z palivového systému. 

 Výměna filtru a sítka víčka palivové nádrže. 

 Výměna olejového filtru hydraulického systému. 

 Kontrola hladiny oleje v prostoru napínací pružiny. 

 Čištění odvzdušňovacího ventilu kabiny. 
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Interval každých 1000 mth: 

 Kontrola akumulátorů. 

 Mazání uložení třemene zvedacího hydraulického válce. 

 Výměna sítka v měniči točivého momentu. 

 Výměna odvzdušňovacího ventilu převodovky 

 Výměna oleje a filtru v sytému  převodovky 

 

 

Interval každých 2000 mth: 

 Výměna hydraulického oleje a filtru 

 Výměna oleje v koncových převodech 

 Kontrola vodítek rámu kladek pásu 

 Seřízení ventilů motoru 

 

Dále se provádí údržba, kterou nelze stanovit danými intervaly, ale provádí se dle 

potřeby. Mezi tyto úkony patří zejména kontrola a popřípadě výměna břitů pluhu, špičky 

rozrývače, čištění vzduchových filtrů, kontrola správného napnutí pasů podvozku, čištění 

bloku chladiče. 

Záznam o údržbě, provedených úkonech a zjištěných závadách při kontrole stroje 

jsou zaznamenávány do protokolu o údržbě stroje. Tento protokol je vyhodnocen 

příslušným mechanikem daných strojů. 

Tyto pravidelné údržby bych doporučoval dodržovat z důvodu předcházení poruch 

strojů a tím zabránil prostojům a následnému zdržení plánované těžby. Včasnou 

diagnostikou lze včas předcházet nákladným opravám a nesnižovat tak produktivnost 

lomu. Při údržbě bych se zaměřil také na kontrolu těsnosti okruhů provozních kapalin 

z důvodu snížení rizika zatěžování životního prostředí těmito provozními kapalinami. 
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3 Využití nerostu 

Společnost Ekostavby Louny s.r.o. v současné době využívá těžený nerost ke 

stavebním účelům a to zejména v silničním stavitelství jako drcené kamenivo rozdělené do 

potřebných frakcí. Kámen je využíván i ke zpevnění koryt potoků. Jako příklad bych uvedl 

zpevnění koryta Vesnického potoka (obr.č.7), jehož úprava je součástí sanace a rekultivace 

severozápadních svahů lomu ČSA. 

 

Obr. č. 7, Úprava vesnického potoka (vlastní foto) 

  

Z důvodu zlepšení hospodárnějšího provozu a větší ziskovosti lomu bych doporučil 

dále využití kamene k výrobě Gabionů, které jsou v současné době velmi žádané. Gabion 

je drátokamenný prvek, který byl původně určen ke zpevňování svahů, podjezdů či 

zpevnění nájezdů mostů, k rozšíření a stabilizaci rychlostních a přístupových komunikací, 

nebo také ke zpevnění a revitalizaci břehů upravovaných vodních toků. Gabionové matrace 

je možné použít pro budování svahů nebo dna umělých vodních nádrží, přehrad a jezů. 

Dále nachází uplatnění při stavbě bezpečnostních a ochranných plotů, protihlukových zdí, 

hrazení skládek různých materiálů a ramp. Stále více se uplatňuje i v zahradní architektuře 

jako významný architektonický prvek. Může být využit jako prostorová konstrukce pro 

popínavé rostliny apod. Je tvořen kamenivem větší zrnitosti a do pravidelného tvaru je 

uspořádán pomocí korozi odolné drátěné konstrukce. 
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Pro svůj typický tvar šestibokých hranolů a znečištění od zvětralin popisovaného lomu je 

kámen také vhodný k architektonickým a dekorativním účelům (obr. č. 8).  

 Čedič se také může výhodně využívat v Petrurgii. Petrurgie je obor, který se zabývá 

technologií zpracování přírodních i umělých anorganických surovin tavením a odléváním. 

Technologický postup zahrnuje tavení čediče při 1350 až 1450ºC v šachtové peci. 

Vzhledem k velké strmosti viskozitní křivky nelze použít běžné sklářské tvarovací 

postupy, a proto se tavenina zpracovává odléváním do pískových forem nebo kovových 

kokil. Po odlití nastává bezprostřední rychlá krystalizace taveniny ve formách během dvou 

až pěti minut. Výrobek se pak vkládá bez formy do chladících zařízení.[ 2 ]  

  Čedič se používá k tavení díky svým vynikajícím fyzikálně – mechanickým 

vlastnostem. Z těchto vlastností lze uvést zejména extrémně vysokou odolnost proti otěru, 

mrazuvzdornost, vysokou tvrdost a pevnost v tlaku, chemickou odolnost vůči působení 

kyselin a zásad, dlouhodobou životnost v nejnáročnějších podmínkách a celkovou 

ekologickou a hygienickou nezávadnost. Výrobky z taveného čediče mají čtyřnásobnou až 

desetinásobnou životnost ve srovnání s ocelí, jsou-li použity jako součásti zařízení pro 

transport sypkých látek. [ 2 ] 

Obr. č. 8, Parkové úpravy (vlastní foto) 
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Výrobcem taveného čediče v České republice je firma Eutit s.r.o. ve Staré Vodě u 

Mariánských lázní. Tato firma je zároveň jediným výrobcem interiérové čedičové dlažby 

na světě a celkově produkuje přibližně jednu třetinu celosvětové produkce litého 

čediče.[10] 

Z taveného čediče se v současnosti vyrábí velmi široký sortiment výrobků: 

 Speciální odlitky - oblouky, odbočky, T-kusy, Y-kusy jako doplňky potrubních  

            řádů, roštové válce, trysky, cyklony, obložení zásobníků rud, 

         uhlí, odlučovačů popílku, vyložení řetězových dopravníků, 

         míchaček betonu. 

 Dlaždice - pro podlahy interiérů – například historických budov,

 restaurací,obchodů, autosalónů, mechanicky i chemicky velmi namáhaných

 podlah průmyslových objektů jako jsou mořírny, koželužny, papírny, 

 sklady  chemikálií,  na příjezdových rampách, na chodnících (obr. č. 9). 

Obr. č.9,  Příklady výrobků čedičové dlažby (www.eunit.cz) 

 

 Trouby - (roury, vložky) pro pneumatickou nebo hydraulickou dopravu silně 

  abrazivních materiálů, např. plavené nebo foukané základky do dolů; 

  v současnosti se vyrábějí odlitky o průměru až 660 mm. 
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 Kanalizační prvky - cihly, klíny a žlaby pro kanalizační systémy. 

Čedičová tavenina se dá také rozvláknit, čímž vznikají vysoce pevná a ohebná 

vlákna, která předčí svými fyzikálními, mechanickými a chemickými vlastnostmi vlákna 

skleněná i azbestová. [11]         

  V současné době se čím dál více používají čedičová vlákna k výrobě izolačních 

desek pro zateplení budov. Výhodou těchto materiálů je zejména nehořlavost  (izolace 

běžně odolává teplotám kolem tisíce stupňů Celsia) Izolace z čedičových vláken je kromě 

toho rozměrově stálá i po letech a je také hydrofobní, tedy nenasává zbytečnou vodu. 

Kromě skvělých tepelně-izolačních vlastností nabízí čedičová izolace i vynikající 

akustické vlastnosti. Dalšími přednostmi jsou nezanedbatelné ekologické a zdravotní 

výhody oproti obdobným vláknům. Především menší zátěž pro životní prostředí při výrobě 

a likvidaci a menší zdravotní riziko při zpracování a používání. Tkaniny z čedičových 

vláken se dají dále použít, v leteckém průmyslu, k výrobě tepelných, zvukových a 

chemických izolací a kompozitních výztuží. [11]      

           

 Tato vlákna jsou zpracovávána při výrobě vysokopevnostních, tepelně odolných 

Hi-Tech šňůr a sítí:           

 FILAMENTY s jemností vláken 7-9 μm, jednoduché a skané, škrobené (aby se 

povrch příze přizpůsobil jiným materiálům, zejména pryskyřicím v kompozitech).     

Použití  - tkaniny v plátnové a keprové vazbě, vpichované plsti na ochranné oděvy 

proti ohni a chemikáliím a provaznické výrobky. 

 ROVINGY (svazky filamentů) s jemností vláken 10-17 μm, škrobené 

Použití - paralelně ložené prepregy na vyztužení kompozitů. Kompozity se   

využívají pro stavební díly mostů, radarových zařízení, stěny obrněných vozidel, 

vodní lyže, prken na surfing. 

 SEKANÁ VLÁKNA s jemností 13-22 μm a délkou 6-70 mm, škrobená 

Použití - vkládají se nespředená jako výztuž do termoplastických a cementových 

kompozitů a vyrábí se z nich vpichované plsti na ochranné oděvy. 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sklo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Azbest
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cedi%C4%8Dov%C3%A1_vl%C3%A1kna
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cedi%C4%8Dov%C3%A1_vl%C3%A1kna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Izola%C4%8Dn%C3%AD_materi%C3%A1l
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompozitn%C3%AD_v%C3%BDztu%C5%BE
http://cs.wikipedia.org/wiki/Skan%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0lichtov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompozitn%C3%AD_materi%C3%A1l
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tkanina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1tno_%28vazba%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kepr_%28vazba%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plst
http://cs.wikipedia.org/wiki/Provaznick%C3%A9_v%C3%BDrobky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompozitn%C3%AD_materi%C3%A1l
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADze
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4 Stav lomu po ukončení těžby [ 7 ] 

Rozšířením lomu a vytvořením další etáže, která bude umožňovat zahloubení báze 

na úroveň 257 m n. m. Vznikne v lomu po ukončení těžby podle nové koncepce následující 

konfigurace ploch (příloha č. 3). 

 Plocha 1 – lomové plátno 

 Plocha 2 – severozápadní stěna 

 Plocha 3 – severovýchodní stěna 

 Plocha 4 – jižní stěna 

 

Po ukončení těžby vznikne ve střední části zbytkové jámy jediné lomové plato ve 

tvaru nepravidelného mnohoúhelníka s největší délkou ve směru severovýchod – jihozápad 

160 metrů a největší šířkou v kolmém směru 70 metrů. Takto tvarovaná plošina bude mít 

výměru 0,8506 ha. Konečný tvar území je spolu s charakterem zemin na jeho povrchu 

nejdůležitějším vstupem pro následnou rekultivaci. Tvar terénu po ukončení těžební 

činnosti již nebude možné v rámci technické etapy rekultivace zásadně změnit. 

Lomové plato bude ze tří stran uzavřeno lomovými stěnami s proměnlivou výškou. 

V nejvyšším bodě dosáhnou horní hrany svahů úrovně 280 – 284 m n. m. Největší výšku 

až 27 m bude mít jižní stěna, severozápadní stěna dosáhne 23 m a severovýchodní 20 m. 

Generální sklon závěrného svahu nepřekročí 38º. 

Současný stav lomových stěn opravňuje k předpokladu, že postupným 

uvolňováním horniny budou závěrné svahy lomu vymodelovány do sklonu 1:1. V tomto 

případě bude plocha severozápadní stěny 0,5056 ha, severovýchodní stěny 0,2213 ha a 

jižní stěny 0,6989 ha, celkem 1. 4248 ha. 

Přístupová komunikace o délce 450 metrů spojující lom se silnicí Břeny – Vrbka 

bude zachována.  
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4.1 Technický plán a harmonogram rekultivačních prací  

 V průběhu sanace a technické rekultivace budou plochy určené k biologické 

rekultivaci dorovnány a převrstveny zúrodnitelnými zeminami získanými při třídění 

skrývky. V průběhu biologické etapy zde bude realizována lesnická rekultivace. V průběhu 

rekultivace bude tímto způsobem zalesněno lomové plato o celkové výměře 0, 8506 ha. 

Severozápadní, severovýchodní a jižní svahy lomu budou ponechány přirozené 

sukcesi. Na tomto území o celkové výměře 1,4248 ha nejsou proto navrhovány žádné 

rekultivační práce. Podle stavu obdobných lokalit je předpoklad, že i zde dojde k vývoji 

bylinné, keřové a postupně i stromové sukcesní vegetace. 

Terénní práce jsou plánovány pouze na lomovém platu. Při stanovení potřebného 

rozsahu úprav se vychází z předpokladu, že v průběhu technické rekultivace bude nutno 

pouze vyrovnat lokální terénní nerovnosti v objemu 2000 m³/ha. Specifické protierozní 

úpravy nejsou vzhledem k charakteru území navrhovány. Pro zajištění přístupu na 

rekultivované plochy bude využita stávající příjezdová komunikace do prostoru lomu 

v délce 450 metrů. Po ukončení provozu těžké techniky je plánována její oprava. Částka na 

tuto opravu je zahrnuta do plánovaných nákladů na sanaci a rekultivaci. 

 

 Příprava před výsadbou 

Budoucí kořenový horizont lesnické výsadby bude tvořen výhradně místními 

zúrodnitelnými zeminami. Pro další vylepšení fyzikálně-chemických půdních vlastností 

rekultivačních zemin bude provedena dvouletá agropříprava formou výsevu hořčice bílé 

pro zelené hnojení. 

 Výběr dřevin          

Pro vytvoření vhodné porostní skladby budou jako pomocné dřeviny využity olše a 

lípy. Jako cílové dřeviny budou zvoleny z listnatých dub, javory, jasan, a habr, 

z jehličnatých borovice lesní. Jako vtroušené jsou doporučeny bříza bílá, jeřáb ptačí, 

topoly, třešeň ptačí, javor babyka a jilm habrolistý. Do okrajových partií lesní výsadby jsou 

doporučeny keře – líska obecná, brslen evropský, kalina obecná, řešetlák počistivý a 

zimolez pýřitý. 
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 Základní výsadba 

Základní výsadba bude provedena do kopaných jamek o rozměru 35x35 cm ve 

vzdálenosti jednoho metru, tj. 10 000 sazenic na 1 hektar. Výsadba bude prováděna do 

skupin, ve skupině se budou střídat vždy dřeviny cílové a pomocné. Umístění cílových 

dřevin ve skupině může být řadové nebo hloučkovité. Základní dřeviny (cílové + 

pomocné) budou tvořit 90% výsadby. 

 Pěstební péče 

Účelem pěstební péče je zajistit lesní kulturu. Výsadby budou v prvních třech 

letech každoročně z jara jednou okopány. V prvních dvou letech bude jarní celoplošné 

vyžíhání nahrazeno obžínáním sazenic v okruhu 0,5 m kolem sazenice. Dále bude 

prováděno celoplošné vyžínání buřeně, nejprve jednou ročně (v kombinaci s obžínáním), 

později dvakrát ročně. 

V prvním roce po výsadbě se počítá s vylepšením celého sortimentu v rozsahu 

20%, ve druhém roce pouze u cílových dřevin a lípy v rozsahu 10%. V druhém a pátém 

roce po výsadbě budou sazenice přihnojeny některým plným hnojivem v dávce 40g na 

sazenici. Každoročně na podzim bude prováděna ochrana proti škodám způsobených zvěří.  

 

4.2 Vyčíslení předpokládaných nákladů na sanaci a rekultivaci 

Zákon č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, v platném znění § 

31, odst. 6, vymezuje povinnost organizace vytvářet na vrub nákladů finanční rezervu na 

sanace rekultivace. Vyčíslení předpokládaných nákladů na sanace a rekultivace pro 

plánované rekultivační akce v lomu Vrbka vychází z cen, které byly stanoveny 

porovnáním se skutečnými náklady rekultivačních akcí realizovaných ve srovnatelných 

podmínkách. Výše těchto nákladů je stanovena v cenové úrovni roku 2010. 

 

4.2.1. Technická část rekultivace 

 

  Terénní úpravy v rovině     60,- Kč / m³ 

    Cena při celkovém objemu hmot – 2000m³/ha  102 072,-Kč 
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  Navezení a rozprostření zemin z místního zdroje  80,- Kč / m³ 

Cena při celkovém množství navezené zeminy  323 600,-Kč 

 Oprava přístupové komunikace    800,- Kč / m³ 

Cena při celkové délce komunikace  450 m   360 000,-Kč 

 

4.2.2. Biologická rekultivace – Lesnická rekultivace 

 

 Příprava před výsadbou      20 000,- Kč / ha 

 Základní výsadba + pěstitelská péče 1. rok   180 000,- Kč / ha 

 Pěstební péče + dosadba 20% 2. rok    100 000,- Kč / ha 

 Pěstební péče 3. – 5. rok      170 000,- Kč / ha 

 Pěstební péče 6. – 12. rok      130 000,- Kč / ha 

Cena celkem při celkové ploše 0, 8509 ha činí  510 360,-Kč 

Celkové náklady potřebné na sanaci a rekultivaci ploch lomu Vrbka jsou vyčísleny 

částkou 1 296 032,- Kč 

 

S ohledem na rozsah území se předpokládá zahájení rekultivačních prací v jediném 

termínu a to po úplném vytěžení ložiska. Termín zahájení nelze v současné době spolehlivě 

určit z důvodu nepravidelné poptávky po těžené surovině. 
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5 Vliv těžby na životní prostředí 

 

Stroje určené k těžbě, dopravě a třídění nerostu popisovaného lomu mohou 

zatěžovat životní prostředí prašností během provozu a to zejména při nedostatku dešťových 

srážek. Dále výfukovými plyny a úniky provozních náplní při poruchách a při neopatrnosti 

během údržby stroje.   

  5.1 Znečištění prostředí provozními kapalinami 

 

Únikům provozních kapalin u jednotlivých strojů nelze zcela zabránit, ale dle mého 

názoru riziko úniku lze minimalizovat. Z toho důvodu doporučuji zaměřovat se při 

preventivních údržbách na kontrolu stavu hadic a těsnost jejich spojů. Určitě je lepší 

únikům kapalin předcházet nebo se zabývat menšími netěsnostmi spojů než později řešit 

velké úniky, z jejichž příčin musíme stroj odstavit a dále likvidovat následky znečištění 

životního prostředí. Tyto preventivní údržby a opravy by měly být prováděny na takových 

místech, které jsou vybaveny čističkami odpadních vod a jímkami do kterých mohou být 

odváděny uniklé provozní kapaliny. Pokud není možné údržbu a opravy těchto strojů 

provádět na takovýchto místech, je nutné při těchto opravách dbát zvýšené opatrnosti a 

používat například jímací nádoby a sorpční prostředky. 

Mytí těchto strojů by mělo být prováděno v mycích zařízeních, která jsou vybavena 

čističkami odpadních vod. Bohužel se v současné době v některých případech provádí mytí 

těchto strojů také přímo na staveništích, což dle mého názoru není zrovna šetrné 

k životnímu prostředí. Navrhuji, aby tyto stroje byly přepravovány na místa, kde je možné 

tuto činnost provádět šetrně vůči životnímu prostředí. 

Při pravidelných preventivních prohlídkách strojů se provádí výměna provozních 

náplní a filtrů, zejména palivových a olejových. Tyto znečištěné filtry a použité provozní 

náplně je třeba třídit a zabezpečit jejich ekologickou likvidaci. 
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 5.2 Vliv provozu lomu na atmosféru 

 

Provoz strojů má také negativní vliv na atmosféru. Zejména v letních měsících kdy 

je nedostatek srážek, dochází při pohybu strojů, ale i například při třídění a nakládání 

materiálu k velké prašnosti. Tomuto negativnímu vlivu na životní prostředí lze velmi 

obtížně zabránit. Řešením, jak zvýšenou prašnost minimalizovat, je skrápění cest a 

materiálu určeného k nakládce. Prašnost lze také omezit zaplachtováním odváženého 

materiálu. 

Dále je atmosféra znečišťována výfukovými plyny ze spalovacích motorů strojů. 

Toto znečištění lze zejména omezit obnovou vozového parku a nákupem nových 

moderních strojů, které již splňují nejpřísnější emisní limity. V současné době jsou na trhu 

nabízeny stroje, které splňují normy EU stupeň IIIB/EPA Tier 4 Interim. 

Tyto moderní spalovací motory jsou již vybaveny vysoce výkonnými filtry pevných částic, 

které jsou schopny zachytit až 90% těchto částic obsažených ve výfukových plynech. 

Dalším prostředkem ke snižování emisí ve výfukových plynech jsou turbodmychadla 

s proměnnou geometrií. Nejmodernějším prostředkem je recirkulace výfukových plynů. 
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6 Technicko - ekonomicko, ekologické zhodnocení řešení návrhu 

Navrhovaným řešením, kterým je rozšíření těžby vyhrazeného nerostu o IV. etáž se 

umožňuje vytěžit dalších 182 930 m³ zásob suroviny. Při takovémto množství zásob lze 

očekávat dobrý ekonomický výsledek záměru. Z důvodu hospodárného využití ložiska, 

které také určuje Horní zákon, bych v průběhu odtěžování IV. etáže doporučil důkladné 

prozkoumání zásob v rozmezí V. etáže.        

  Do již zprovozněného lomu se zavedenými technologiemi těžby není třeba velkých 

investic. Z důvodu efektivnějšího a produktivnějšího třídění vytěžené suroviny bych ovšem 

doporučoval využívat výkonnější drtící a třídící mobilní technologii společnosti Sadnvik. 

Náklady na pořízení této technologie bych navrhoval eliminovat využitím této technologie 

k recyklaci stavebních odpadů v obdobích nízké poptávky po tříděném materiálu 

z popisovaného lomu.        

 V současné době je vytěžená surovina využívána zejména v silničním stavitelství 

jako tříděné kamenivo. Nejběžnější upravovaná frakce z lomu je 8/16. Tato frakce je 

prodávána v cenové relaci 220,- Kč / t. Při prodeji pouze takto upravované suroviny 

vytěžené z IV. etáže by byl obrat z prodeje vytěžené suroviny 45 250 000,-Kč. Využitím 

vytěžené suroviny popisované v kapitole o využití nerostu lze hodnotu prodané suroviny 

zvýšit. K návrhu využití suroviny k výrobě čedičových vláken je nutné provést laboratorní 

rozbor čediče k zjištění vhodných vlastností k této výrobě.    

 Dle mého názoru je také velmi důležitým ekonomickým faktorem dodržování 

pravidelných údržeb strojů. Tento faktor je dnes často opomíjen. Pravidelnou údržbou 

strojů lze předcházet velkým nákladným opravám, a tak nezvyšovat náklady na provoz 

lomu.          

 Popsanými návrhy v páté kapitole bych minimalizoval zatížení životního prostředí 

během těžby. Sanací a poté následně částečně lesnickou rekultivací lze devastované území 

plnohodnotně navrátit do krajinného celku. 

Z ekonomické a ekologického hlediska bych další postup těžby a využití vytěžené 

suroviny doporučil. 
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7 Závěr 

Rozšiřováním těžby suroviny v kamenolomu a to zejména otevřením IV. etáže, lze 

prodloužit soběstačnost ve využívání stavebního kamene společnosti Ekostavby Louny 

s.r.o. a také ke zvýšení zisku z prodeje popisované suroviny. U navrhované V. etáže bych 

doporučil po důkladném průzkumu zhodnotit ekonomický efekt těžby. V hloubce V. etáže 

již není předpokládáno narušené zvětralé ložisko, ale ložisko spíše zpevněné. Z tohoto 

důvodu by bylo nutné více využívat nákladné trhací práce.    

 Prodej vytěžené suroviny bych chtěl také zvýšit popsanými návrhy využití 

suroviny.          

 K efektivnosti těžby bych doporučoval dodržovat plány údržby strojů z důvodu 

předcházení poruch strojů a tak zabránit prostojům běhen těžby. Během rozšiřování těžby 

bych považoval za vhodné využívat vlastní mobilní třídící jednotku s větší kapacitou 

třídění a úpravou suroviny na jednotlivé frakce.  
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