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Anotace

Následující diplomová práce se zabývá návrhem postupu dobývání blok  granitu v 

lomu Uhelná na roky 2015 - 2025. V první ásti jsou popsány p ehledné informace o lomu, 

dále se zde popisuje stávající stav technologického za ízení a t žebních ez . V samotném 

ešení je navrženo, jak se vypo ádat s porušenou ásti ložiska, jak co se týká postupu t žby,

tak i návrhu na zpracování. V poslední ásti se práce zabývá technicko - ekonomickým a 

ekologickým zhodnocením. Práce je dopln na dostate ným množstvím p íloh a obrázk ,

které by m ly sloužit k seznámení problematiky. 

Klí ová slova: Uhelná, postup dobývání, t žba blok

Summary

The Thesis proposes process of mining granite blocks in the mine of Uhelná in 

2015 - 2025. The first part consists of compendious information on the mine itself as well 

as status quo of the technologies available and the mining kerfs. The solution defines ways 

to treat the damaged part of the deposit regarding the mining strategies and the processing. 

The last part focuses on technical – economic and environmental evaluations. The Thesis is 

supported by attachments and pictorials to thoroughly introduce the problem. 

Keywords: Uhelná, process mining, extraction of blocks 
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Úvod

Kamenolom Uhelná se tém  20 let specializuje na t žbu a zpracování kamene. 

Lom se nachází mezi obcemi Žulová a erná Voda, zhruba 1,5 km od Žulové. Spole nost 

Ralux spol. s.r.o. p sobí na trhu již dlouhou adu let. D kazem kvality je, že firma 

prosperuje i v tvrdé konkurenci okolních kamenolom .

Firma se zam uje na výrobky z žulového kamene. Tyto výrobky jsou ur eny

k externímu využití pro výstavbu a rekonstrukci p íjezdových komunikací, nádvo í a 

nám stí, pokládání dlážd ných chodník , stavbu op rných zdí apod. Další výrobky lze 

vyhotovit dle p ání zákazníka a kapacitních možností firmy. Kámen, který se zde t ží, je 

sv tlá drobnozrnná slezská žula, která má vlastnosti vhodné nejen pro stavební pr mysl, 

ale i pro architektonické a dekorativní ú ely.

Ložisko je vhodné pro blokovou t žbu žuly, která se dále používá pro hrubou i 

ušlechtilou kamenickou výrobu. Tomu je pod ízena metoda dobývání, tj. snaha nenarušit 

celistvost kamene. Výlom blok  se provádí pomocí trhacích prací malého rozsahu, klíny a 

pneumatickým ná adím. Pro výrobu dlažby se používají hydraulické štípa ky.

Cílem této diplomové práce je navrhnout ideální postup dobývání v lomu Uhelná 

na roky 2015 - 2025. T žba postoupila do oblasti, kde se nachází velké množství materiálu 

mén  vhodného pro HUKV, a proto je nutné vymyslet, jakým zp sobem s tímto 

materiálem naložit. Jedním z možných ešení, s kterým spole nost p edpokládá je 

alternativní zpracování a p ípadný prodej. 
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1.2 Geologické údaje 

Mezi nejstarší horniny ložiska pat í amfiboly. Hlavní surovinu tvo í st edn  zrnitá 

žula sv tlé a sv tlešedé barvy se všesm rnou texturou. Nejpodstatn jší složku tvo í K – 

živec, který výrazn  dominuje nad plagioklasy. Je mikroklinov  m ížkovaný

s izometrickými zrny, omezena nepravideln  o velikosti 0,3 – 3 mm (nej ast ji  

1 – 2 mm). id eji se vyskytují plagioklasy, které odpovídají bazicitou oligoklasu, 

st edozonálním plagioklas m až andezinu. Kaolinizace živc  byla sledována i ve v tších

hloubkách, což lze vysv tlit p ítomností exogenních initel  v d sledku tektonického 

postižení. Další d ležitou minerální sou ástí je k emen, jenž tvo í izometrická, 

nepraviden  omezená zrna velikosti 0,3 – 3 mm (v tšinou 1 mm). Biotit p edstavuje 

p ibližn  5 % suroviny. Biotit je chloritizován podél ploch inhomogenity a trhlin a uvádí 

se, že je v nepatrné mí e doprovázen sekundárn  vzniklým magnetitem.[1] 

V nepatrném množství jsou zastoupeny jehlice apatitu, vyvinuta zrnka zirkonu a 

zcela nepravideln  omezena zrna titanitu. Vzácn jší je p ítomnost minerálu ze skupiny 

Zoisit – epidot. Žíly a žílky pegmatitu o mocnostech 5 – 15 cm a k emene je možno 

pozorovat jak v otev ené lomové st n , tak i v provedených pr zkumných vrtech. 

Mezi nejmladší horniny pat í k emen – živcové pegmatity a k emenné žíly, které 

probíhají ve sm ru SV – JV sledující sm r p sobícího tlaku. P evládající sm r dislokací je 

SZ – JV a úklon 70 - 90°. Tenhle systém odpovídá puklinám S, jenž vznikl kolmo 

k p sobícímu tlaku. V jejich blízkosti bývají horniny siln  porušené. Rozlehlé poruchové 

pásmo s pr b hem SZ – JV vystupuje v ásti jižní. Mocnost se pohybuje mezi 35 – 40 m a 

úklon kolem 35° k JZ. Kolmo k t mto dislokacím jsou vyvinuty pukliny Q, které byly 

pozd ji vyhojeny k emennou, pegmatitovou a aplitovou výplní. Pukliny L jsou velice 

mírných úklon  a p edstavují plochu nejlepší odlu nosti. Mén asto jsou pukliny 

diagonální, které jsou následkem vyrovnávání tlak  a pnutí uvnit  horninového t lesa.[1]
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1.3 Hydrogeologické údaje 

Ložisko se nachází v centru žulovského plutonu. Pr linovou propustnost má 

svrchní ást, puklinovou propustnost vlastní žuly. Ložisko je otev eno st novým lomem, 

zep edu zahloubeným a z ásti zatopený. Zahloubení lomu je provedeno mimo vymezené 

bloky geologických zásob. Ložisko se nachází na rozvodí Plavného a erného potoka nad 

úrovní místní erozivní základny. Úrove  ustálené hladiny podzemní vody se pohybuje od 

440,43 m n. m. až po 457,32 m n. m. Tato úrove  je velmi závislá na množství 

atmosférických srážek. 

I když je ložisko položené na kopci nad úrovní erozivní základny, jsou vesm s

v celé mocnosti ložiska zvodn lé horniny. Zvodn ní je závislé na rozvržení puklin a je 

zna n  nepravidelné.[1] 

1.4 Charakteristika území v lomu Uhelná

Hranice dobývacího prostoru tvo í nepravidelný osmiúhelník s vrcholy A – K, ty 

jsou ur eny sou adnicemi JTSK a ohrani ují plochu 4ha 74a 40m2. Dobývací prostor 

spole nosti Ralux spol. s.r.o. byl stanoven OBÚ v Brn  dne 30. 8. 1993 pod . j. 3416 / 465 

– 08. 

Celou plochu ov eného ložiska pokrývá dobývací prostor. Sou asné dob  není 

plánován další geologický pr zkum.[1] 
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2. Popis problematiky související s návrhem ešení 

2.1 Problematika související s nekvalitní ásti ložiska 

Hlavním faktorem této problematiky je množství nekvalitní suroviny na etáži A. 

Velké množství z etáže A je pokryto touto zv tralou vrstvou, která zakrývá spodn jší dv

etáže, na kterých se nachází surovina kvalitn jší. Jedná se p ibližn  o 2 000 m3. Musí dojít 

tedy k jejímu odstran ní, aby došlo k t žb  kvalitn jší suroviny, která bude vhodn jší pro 

výrobu HUKV. V sou asnosti se výt žnost pohybuje kolem 90%. 

2.2 Stavy zásob ložiska 

Podle státní bilance zásob Geo (MŽP) V 3 – 01 je na ložisku evidováno 

k 31.12.2000 386 900 m3 zásob prozkoumaných volných a 285 000 m3 zásob vyhledaných 

volných. Veškeré vyhodnocené geologické zásoby jsou v kategorii zásob bilan ních

volných. Pro vymezené ložisko byly použity zálomové úhly 60°. Ty by m ly sloužit jako 

záv re né záv rné svahy lomu.[1] 

2.3 Legislativní ešení odpad

V roce 2009 vyšel zákon, který se zabývá touto problematikou, je to zákon 

157/2009 Sb. O nakládání s t žebním odpadem a o zm n  n kterých zákon . Tento zákon 

definuje pojem t žební odpad a p edpokládá, že pokud bude organizace t žební odpad 

produkovat, provozovatel vypracuje plán, který zajistí bezpe né ukládání a další podmínky 

pro bezproblémovou rekultivaci. Tato dokumentace musí být vypracovaná ve shod  ze 

stávajícím POPD a schválená OBÚ. Podle vyjád ení provozovatele organizace t žební

odpad neprodukuje a tedy všechen tento výklizový materiál je ur en k pozd jšímu prodeji. 

To koresponduje s mým návrhem na zpracování pomocí mobilní drtící stanice. [6]

2.4 Stav odvalu s t žebním odpadem 

Odval je umíst n na západním okraji dobývacího prostoru. Podle výsledku 

z výpo t  geologických zásob je množství skrývky celého ložiska 83 870 m3 a výklizy 
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2 718 m3. Haldování probíhá tak, že nadmo ská výška v severní ásti je cca 440 m, v ásti 

st ední 435 m a 430 m v ásti jižní. Povrch hlady je vyspádován p ibližn  stejn  s okolním 

terénem. S kapacitou asi 25 000 m3 a ro ním množstvím haldovaného materiálu 1 000 m3

je životnost odvalu p ibližn  25 let. Protože je kapacita haldovacího prostoru malá musí se 

do budoucna vyhledat další prostory, nebo najít jiné ešení.[1] 

2.5 Ro ní objem t žby 

Objem ro ní t žby se pohybuje kolem 6 000 m3. Je snaha, aby šlo do výroby vše, 

jak horší zv tralá ást, tak i kvalitn jší surovina. Zv tralý celek se prodává jako odstín 

šedožlutý a lepší ást jako odstín ist  šedý. Nekvalitní surovina se zpracovává p ímo 

v organizaci na r zné výrobky tzv. hrubé kamenické výroby. Výroba je provád na

v d ev ných stavbách s p íst ešky.

isté bloky se na dané lokalit  v tuto chvíli net ží z d vodu hojné poruchovosti a 

v tšímu po tu st n.[1]
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3. Stávající stav 

3.1 Stávající stav dobývání 

T žba ložiska je provád na jedním áste n  st novým a z ásti jámovým lomem. 

Dnešní dno lomu je na úrovni cca 430 m n. m. Pod touto úrovní se nachází ješt  prohlube

z ásti zatopená vodou se dnem na úrovni 415 m n. m. a hladinou ve výši 425,6 m n. m. 

Zp sob t žby a postup t žebních prací vychází ze sou asné otvírky a stavu 

lomových st n.

Hlavní sm r t žby je Z – V. V sou asné dob  jsou na ložisku vytvo eny 3 t žební 

etáže na úrovních 430, 440 a 452 m n. m. Na každou etáž je vybudována vlastní p íjezdová

cesta. Jestliže bude chtít t ža  zp ístupnit spodní ást ložiska, bude pot eba vytvo it ješt

jednu etáž na úrovni 415 m n. m. pro vyt žení nejníže položené ásti ložiska. Tím se t žba

dostane na spodní úrove  vyhodnocených blok  zásob.[1] 

Je tedy možné definovat 4 etáže: 

Etáž A: 

Ležící na úrovni zhruba 452 m n. m. v p edpolí sou asné lomové st ny. Hlavním 

cílem na této etáži je provád t skrývkové práce a výkliz nevhodných surovin v p edstihu 

p ed postupem na etáži B. Mimo jiné umožní toto pracovišt  vyt žení nejvýše položené 

ásti ložiska v rozmezí 452 – 463 m n. m. Na této etáži se nachází jen nekvalitní materiál, 

vhodný na hrubou výrobu. 

Etáž B: 

Ležící na úrovni 440 m n. m., kde je t žena ást ložiska mezi 440 – 452 m n. m. 

Zde nenachází surovina vhodná pro ušlechtilou kamenickou výrobu, která se ale v dané 

organizaci neprovádí. 

Etáž C: 
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Založena na úrovni 430 m n. m. a t žební práce budou navazovat na postup etáže B 

a to na úrovni 430 – 440 m n. m. V tomto prostoru se nachází surovina kvalitativn

nejlepší. 

Etáž D: 

Bude založena na spodní úrovní vymezených blok  zásob tj. 415 m n. m. 

Zp ístupn ná bude komunikací s úklonem 10°. Tento úklon umož uje pohyb pro b žn

používané mechanismy. Pro p ekonání výškového rozdílu 15 m pod již uvedeným 

úklonem musí být délka komunikace p ibližn  87 m. Povede po jižním okraji dobývacího 

prostoru vn  vyhodnocené bloky zásob zp sobem, že bude budována postupn  v závislosti 

na postupu vyšších etáží. 

Obr . 3 Pohled na etáže, foto: Stan k Lukáš 
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3.2 Generální svahy skrývky 

a) Svahy skrývky 

Skrývka je složena z pom rn  nesourodého materiálu, od svrchní kulturní vrstvy po 

podpovrchové zv tralé ásti žuly. Mocnost skrývek se pohybuje od 1 do 7 m. U sypkého 

materiálu jsou úhly svah  skrývek v rozmezí 30 – 35°. Jsou to p irozené sypné úhly, které 

zajiš ují stabilitu. U pevn jšího materiálu se pohybují do 50 až 60°. P edstih skrývek p ed

první t žební etáží je minimáln  10 m, aby nehrozilo nebezpe í pádu materiálu na tuto 

etáž.[1]

b) Svahy lomových st n

Úklon t žené lomové st ny je nepravidelný a pohybuje se od 60 do 85°.[1] 

c) Svahy odval

Surovina, která se ukládá na odval, je velmi r znorodá. Jedná se o svahové hlíny a 

sut , zv tralé kusy žuly nevhodné pro kamenickou výrobu, výklizy z lomu a odpad 

z výroby. Jde o materiál r zné zrnitosti, od velkých kus  kamene po jíl. Materiál se ukládá 

volným sypáním ze svahu, to zaru uje ukládání v tších kus  kamene do báze odvalu a 

následn  drobn jší materiál vypl uje mezery mezi nimi a tím se odval zpevní. Svahy 

odvalu mají p irozený sypný úhel mezi 30 – 35°. Tyto svahy jsou stabilní a nejsou 

zaznamenány žádné pohyby ani sesuvy.[1] 

d) Umíst ní a kapacita odvalu 

Jak je již uvedeno v kapitole 2.4, odval je umíst n na západním okraji dobývacího 

prostoru a je složen p edevším z kamene a p ekrytý vrstvou hlíny. V sou asnosti je snaha o 

prodej materiálu z odvalu, aby docházelo spíše k úbytku než nár stu. Odval dosahuje do 

výšky cca 15-20 m. Materiál se na odval vozí nakládacím strojem typu lopatový naklada

DH 411. Stejný stroj by se použil i p i rozebírání odvalu. 



Lukáš Stan k: Návrh postupu dobývání v lomu Uhelná na roky 2015 2025

11
2014

3.3 Dobývací metody 

Ložisko je vhodné pro blokovou t žbu žuly a hrubou a ušlechtilou kamenickou 

výrobu, proto je pod ízen zp sob dobývání. P edevším snaha nenarušit celistvost kamene. 

Bloky se odd lují podle možností podél puklin a dalších ploch odlu nosti. Bloky se 

vylomují pomocí vrtací techniky, klín  a trhacích prací malého rozsahu.[3] 

Firma se zam uje na výrobky z žulového kamene - jako jsou: 

- Dlažební kostky 4/6 

- Dlažební kostky 8/10 

- Dlažební kostky 15/17 ve dvou barevných odstínech 

- Krajníky

- Stavební kámen pro zdící prvky 

- Hranoly

- Kopáky

- Záhozový kámen 

Obr . 4 Výrobky ze žuly, foto: Stan k Lukáš 



Lukáš Stan k: Návrh postupu dobývání v lomu Uhelná na roky 2015 2025

12
2014

3.4 Zp sob rozpojování hornin 

Prvotní rozpojování hornin se provádí pomocí vrtací techniky a trhacích prací 

malého rozsahu s použitím erného prachu a ostatních pr myslových trhavin. Trhací práce 

byly povoleny OBÚ v Brn  dne 13.9.1994 pod . j. 08 – 4215/94 – 511.4. 

Výbušniny se doposud na provoze neusklad ují, ale dovážejí se ze skladu výbušnin 

organizace Slezský kámen, a. s. Jeseník v Žulové.  

Po uvoln ní jednotlivých kus  kamene ze skalního masivu se pomocí vrtací 

techniky rozd lí na p íslušné rozm ry a následn  se provede vlastní rozpojení pomocí 

klín .[2]

3.5 Povolené výbušniny a pom cky

Trhaviny: - erný prach a delaborace 

 - erný prach Vesuvit TN 

 - erný prach THH 

 - Permonex V 19 

Rozn covadla: - elektrická rozbuška DeM – S 

                      - elektrická rozbuška DeM – S (25/50) 

                      - zážehová rozbuška . 8 Al, typ II. 

 - elektrický mžikový palník SO – ANTI 

                      - elektrický mžikový palník EPU – SO – ANTI – CU 

                      - bleskovice Startline 12 

Pom cky k používání výbušnin: - rozn tnice RKA – 1 

            - ohmetr Mx 10 

            - p ívodní vedení XCY AR – 1,5 

            - rychlospojky Ma, Mb, Va, Vb 
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Obr. . 5 Etáž . 2 p ed odst elem, foto: Stan k Lukáš 

Obr. . 6 Etáž . 2 po odst elu, foto: Stan k Lukáš 
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3.6 Mechanizace, elektrizace, d lní doprava 

Pro pot eby dopravy, t žby a zpracování poskytuje lom následující vybavení: 

- plazové je áby RDK 280, RDK 300 

- pojízdný kompresor PD 127 

- naklada  UNK 320 

- vrtná kladiva ady VK, ovrtávací soupravy, klínovací kladiva K 9 – 2 

- lopatové rypadla DH 101, DH 103, DH 111 

- tlakové vaky 

- 2 štípa ky SK 280 – 50 

- vysokozdvižné vozíky Desta DVH 3522 TXK, nákladní automobil Tatra 
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Obr. . 7 Plazový je áb RDK 300, foto: Stan k Lukáš 

Celá provozovna je napojena na rozvodnou sí  VN 22 kV SME p es vlastní 

stožárovou trafostanici s transformátorem 100 kVA. Z transformátor  vedou vývody 

kabel  do rozvad  jednotlivých objekt  nebo strojního za ízení. Provozní systém je 3 x  

230/400 V, 50 Hz. V provozovn  není zajišt no no ní osv tlení.[1] 

3.7 BOZP a bezpe nost provozu a ochrana objekt  a zájmu chrán ných podle 

zvláštních p edpis

3.7.1 Základní opat ení proti nebezpe í vn jších vliv

V našem p ípad  je pot eba u init opat ení proti p ípadným sesuv m na odvalu a 

v lomu. Musí se dodržet zásada, že lomová st na nebude podrubána a generální svahy 

lomových st n budou menší než 90°. Lomové st ny budou vždy p ed zahájením práce 

prohlédnuty a pop ípad  o išt ny, podle pot eby. Zvýšená pozornost stavu st n bude 

vnímána v období jarního tání, po deštích, trhacích pracích apod. Skrývky, které jsou 
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tvo ené hlínami a zv tralými pískovci budou vyhotovovány v asném p edstihu tak, aby 

jejich p ípadné ujetí nemohlo ohrozit pracovišt  v lomové st n .[1]

3.7.2 Odvod ování

Do sou asnosti probíhala t žba nad úrovní zatopené ásti lomu. V p ípad  pot eby

je d lní voda používána k technologickým ú el m. P edpokládané zahloubení celého lomu 

je na úrove  415 m n. m. Rozhodujícím faktorem pro vznik d lních vod jsou p ítoky

z povrchu. V budoucnu bude nutno d lní vodu kampa ovit  od erpávat p enosným 

erpadlem z nejnižší ásti lomu. V dostate ném p edstihu musí být požádáno o stanovení 

podmínek pro vypoušt ní d lních vod na p íslušný vodohospodá ský orgán.[1] 

3.8 Úprava a zušlech ování

Vyt žená surovina je dále p ímo na provozovn  zpracovávána v kamenických 

p íst ešcích na sortiment zvaný hrubá kamenická výroba. Sortiment je zcela závislý na 

požadavcích odbyt , který je prom nlivý a není ho možno p edem dlouhodob  naplánovat. 

Jedná se p edevším o výrobu haklík , krajník , mezník , obrubník , stavebního kamene, 

kostek apod.[1] 

Na provozovn  není provád na ušlechtilá kamenická výroba. 

Ur itá ást kamene se bez úpravy prodává jako záhozový kámen. 

3.9 Plán sanace a rekultivace území dot eného t žbou 

P i objemu vyhledaných a prozkoumaných zásob ve výši 671 900 m3 a úbytku 

zásob t žbou 6 000 m3 ro n  je životnost ložiska p edpokládaná na déle než 100 let. 

Po úplném vyt žení ložiska by byla plocha zájmového území lomu p ibližn  2,1 ha, 

výšková úrove  hladiny podzemní vody 415 m n. m. p i záv rných svazích by byla asi 1,3 
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ha. Podle hydrogeologických pom r  m žeme usoudit, že lom bude trvale zatopen 

s hladinou vody asi 430 m n. m., s p edpokládanou hloubkou p ibližn  15 m.[1] 

U tohoto plánu sanace a rekultivace se plánují následující práce: 

1. Bude proveden výkliz báze lomu. St ny se ponechají dle p irozených záv rných svah

s tím, že budou p ed opušt ním oramovány. 

2. Místa s nebezpe ím pádu osob, budou ohrazena lanem. 

3. Odvaly budou srovnány tak, aby nedošlo k jejich sesouvání. 

4. Budovy a za ízení, inženýrské a jiné technické za ízení budou odstran ni.

5. Výsadba d evin ani ohumusování odval  a jiných podobných prostor  nebudou 

provád ny.
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4. Návrhy ešení 

4.1 Návrh postupu dobývání na roky 2015 - 2025 

Jedním z úkol  této práce je vyjád it se k tomu, jakým zp sobem vést postup t žby

v dalším období. Z údaj , které jsou uvedeny výše, lze dovodit, že zásoby jsou p i

stávajícím množství t ženého materiálu ro n  k dispozici na více než 100 let. Je tedy jasné, 

že v rámci tohoto návrhu se nebudu vyjad ovat k postupu t žby vedenému až k vyt žení

celého ložiska, ale jen na období, které je dáno zadáním tzn. do roku 2025. P i postupu 

dobývání na lomu Uhelná v letech 2015 – 2025 je d ležité dodržet n které zásady, tak aby 

nedošlo v budoucnu k p ípadnému ztížení dobývání. 

Z d vodu, aby byl zachován dostate ný prostor pro dopravu, je pot eba dodržet 

vzdálenost paty ezu a hlavy ezu následující nižší etáže minimáln  v rozmezí 20 – 25 

metr . Myslím si, že na základ  stávající zkušenosti s dopravní a t žební technologií by 

tato ší ka plošiny m la být dostate ná. 

Pokud dojde k vyt žení v ur ité ásti lomu, je možné tuto vzdálenost zkrátit 

pop ípad  etáže spojit, ale tím pádem by došlo ke znemožn ní dopravy v t chto místech, 

což by v záv ru komplikovalo rekultiva ní práce. Je tedy vhodn jší dodržet ší ku etáže v 

takové mí e, aby to nekomplikovalo pozd jší pohyb mezi etážemi. 

Vzhledem k postupu t žebních prací do budoucna je vhodn jší, pokud bude 

zp ístupn no více etáží pro t žbu materiálu, protože se tím v p ípad  okamžité pot eby

umožní t žit r zné kvality suroviny tak, aby bylo možno reagovat na pot eby trhu. Tady 

narážím na to, že na nižších etážích je surovina postupn  kvalitn jší a vhodn jší pro 

zpracování v rámci ušlechtilé kamenické výroby. 

Z pohledu kvality suroviny je nejlepší etáží pro t žbu etáž C, ale v sou asnosti k ní 

t žba dosud nedosáhla. Etáž A má surovinu nejhorší, zv tralou, která z pohledu kvality 

není vhodná pro ušlechtilou kamenickou výrobu. 
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V tuto chvíli se skrývkový a výklizový materiál postupn  ukládá na odval, na který 

je možno ukládat materiál ješt  cca 5 let. Tuto hodnotu uvádím jako orienta ní, protože je 

závislá na množství výklizového materiálu, který v tuto chvíli ani po konzultaci 

s pracovníky lomu, nejsem schopen odhadnout. Také je pochopiteln  závislý na celkové 

ro ní t žb , která se m že v budoucnu zm nit. Uvedené jasn  potvrzuje tvrzení pracovník

provozovny, že je pot eba najít nové místo kam tyto p ebyte né materiály ukládat. Pokud 

se poda í navrhnout jiné využití nap íklad p edrcení a prodej výklizu jako drceného 

kameniva, potom by kapacita skládky vydržela na delší dobu. Vše by bylo možné ješt

vylepšit tak, že se bude stávající odval postupn  rozebírat. Hlíny, které tvo ily skrývku, 

bude t eba ukládat a p edrcené kamenivo deponovat k prodeji. I tuto variantu je t eba ádn

promyslet, nebo  klade nároky na prostor k uložení. 

V sou asnosti se t ží pouze na etáži A a etáži B. Z hlediska dalšího postupu t žby a 

p i respektování p edchozích úvah tedy navrhuji, že po postupném zajišt ní p edstihu na 

etáži A tak, aby byl zajišt ný dostate ný prostor pro t žbu na etáži B. Potom bude možno 

rozd lit t žbu rovnom rn  na etáž A a etáž B. V dlouhodobém asovém horizontu dojde 

k postupu na etážích A a B do takové míry, že t ža  bude moci provést otvírku etáže C 

(horizont 430 m n. m.). Na této etáži, jak je výše uvedeno, se nachází nejkvalitn jší

surovina.

Z organizace Ralux spol. s.r.o. mi byly poskytnuty informace, že množství zv tralé 

ásti, kterou bude do budoucna pot eba odstranit kv li nežádoucí kvalit  je p ibližn  2000 

m3. Tento nekvalitní materiál se nachází na etáži A. Za touto ásti ezu je již materiál 

kvalitn jší. Musím tedy brát v úvahu, že uvedených 2 000 m3 bude v nejhorším p ípad

t eba uložit na odval, kdežto materiál, který se bude na etáži A t žit následn , bude možné 

zpracovávat a prodávat z daleko v tší efektivitou. Podle vyjád ení provozního vedoucího 

v poslední dob  firma pracuje s výt žností kolem 90 %. Z toho lze odhadnout i podíl 

výklizu. P i ro ní t žb  p ibližn  6000 m3 dojde k odstran ní této nekvalitní ásti b hem

jednoho roku. V dalším období p edpokládám, že se bude t žit na etáži A a etáži B zhruba 

ve stejném objemu. Následující roky se t žba zam í rovnocenn  na etáž A a etáž B, p i

které by došlo k postupnému uvoln ní etáže C. Jak je patrné z p ílohy . 1 tento postup 

bude pokra ovat asi 10 let, než dojde k otev ení etáže C. Je samoz ejm  možné, že se 
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zm ní množství ro ní t žby, pokud p ihlédneme k tomu, že lom bude produkovat stále 

v tší procento kvalitn jšího materiálu. Poptávka m že být v tší. 

Mimo návrh  t žebních postup , se musí provozovna vypo ádat i s ur itým 

množstvím výklizového materiálu. Jak je výše uvedeno, tak se doposud výklizový materiál 

ukládal na odval. To p ináší problémy se stále zmenšujícím se prostorem, kam lze 

nepot ebný materiál deponovat. Myslím, že je možné navrhnout dva zp soby, jak se 

s tímto problémem do budoucna vypo ádat. Je možné tak jako doposud veškerý možný 

materiál zpracovávat pro hrubou ušlechtilou výrobu a výklizový materiál ukládat na odval. 

To ovšem v budoucnu povede k tomu, že se odval zaplní a provozovna bude muset hledat 

nové místo pro výsypku. Jak je napsáno výše p i stávající t žb  k tomu dojde asi za 5 let. 

Firma je na tuto alternativu p edb žn  p ipravena s tím, že je z ejm  nutné provést jednání 

s majitelem pozemku. Za systémov jší ešení pokládám možnost postupn  rozebírat 

stávající odval a materiál prodávat a ukládat jen neprodejné hmoty. Aby bylo možné 

zhodnotit, jestli je toto možné, bylo by t eba mít jasno v tom, z eho se odval skládá, jak 

materiál zpracovat a je li odbyt. Z informací z okolních lom , které již tento zp sob 

prodeje nepot ebného materiálu zahájili, jsem zjistil, že zájem o tento materiál je. 

Jednou z praktických možností, jak zajistit zvýšený odbyt mén  kvalitního 

kameniva z etáže A, uplat uje provozovna již v sou asné dob . Mén  kvalitní surovina 

z etáže A je kombinována se surovinou z etáže B tak, že zákazník dostane materiál 

s kvalitou odpovídající cen  výrobku a pro organizaci tím vzniká možnost nabídnout 

pest ejší nabídku z pohledu kvality a cen.

Každý rok se musí provád t odstran ní velkého množství skrývky. Skrývkové 

práce se provádí v tšinou v zimním období. ástka, která se pohybuje na tyto práce, je 

p ibližn  250 000 K . Po ukon ení skrývkových prací by m l být dostate ný prostor na 

t žbu.



Lukáš Stan k: Návrh postupu dobývání v lomu Uhelná na roky 2015 2025

21
2014

Obr. . 8 Pohled na lom, foto: Stan k Lukáš 

Pokud bude t žba postupovat zp sobem, který jsem nazna il, tak se provozovna 

vypo ádá s nekvalitním materiálem na etáži A. V horizontu jednoho roku bude t žba

rovnom rn  rozd lena na etáž A a B, p ibližn  za 10 let dojde k otev ení i etáže C. Obecn

ale i v tomhle tom p ípad  je vhodn jší, že se celková délka etáží, kde je možné t žit

materiál, zv tší. Tím je možné zajistit t žbu r zn  kvalitního materiálu, také je možné 

v p ípad  nep edvídatelných okolností do asn  p evést t žbu na jinou etáž a problémy 

mezi tím vy ešit. Celkov  bude provozn  t žba ekonomicky bezpe n jší. Nad rámec 

asového úseku 2015 – 2025 p edpokládám, že se po zajišt ní dostate ného p edstihu 

provede i zahloubení pod horizont podzemní vody až na úrove  etáže D, tvrté etáže. S tím 

spojená problematika není obsahem mé diplomové práce. 

4.2 Po ízení mobilního drtícího za ízení 

Pokud by se provozovna rozhodla ešit problémy s ukládáním výklizového 

materiálu tím, že bude rozebírat odval a nabízet k prodeji, je pot eba zvážit zda je to 

možné. Odval je umíst n na západním okraji dobývacího prostoru. Stá í odvalu je cca 20 

let. Z pohledu rekultiva ních prací, tak jak jsou dnes navrženy, by byl povrch odvalu 

vyspádován p ibližn  stejn  s okolním terénem. 
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 Z výsledku výpo tu geologických zásob je množství skrývky a výklizu celého 

ložiska 86 588 m3. Množství zásob je podle objemu vyhledaných a prozkoumaných zásob, 

ve výši 671 000 m3.  Úbytek zásob zap í in né t žbou je 6 000 m3 ro n . Z t chto dvou 

parametr  jsem zjistil, že je životnost ložiska p edpokládaná na déle než 100 let. Kapacita 

odvalu je p ibližn  25 000 m3 a s ro ním množstvím haldovaného materiálu 1 000 m3 je 

z ejmé, že životnost odvalu bude zhruba 25 let.

Surovina, která se ukládá na odval, je podle informací pracovníka lomu velmi 

r znorodá. Jedná se p edevším o kámen, který je následn  zarovnaný hlínou. Z d vodu

nedostatk  informací je složité íci jaké je p esné složení odvalu, kolik je tam které složky. 

V této úvaze vycházím z p edpokladu, že kamenivo je drtitelné a prodejné jako drcené 

kamenivo. Už jenom z tohoto d vodu že v okolních provozovnách tento postup uplat ují a 

podle informací, které jsem dostal od vedoucího lomu, jsou úsp šní. P i nasazení mobilní 

drtící stanice bude pravd podobn  nejv tším problémem vysoký obsah hlín, který bude 

pot eba p ed drcením odseparovat a op t uložit. Práv  v ukládání tohoto materiálu vidím 

jeden z nejv tších problém , protože není možné odhadnout, o jak velké množství se bude 

jednat a také kam ho ukládat. Pravd podobn  bude možné ho zp tné ukládat na odval, 

který navrhuji rozebírat, až po jeho úplném rozebrání. P ichází v úvahu následující 

možnosti.

Využití hlín jako zavážkového materiálu – nep edpokládám, že bude zájem o 

významném množství. 

Uložení hlín na mezi - depónii – v p ípad  že se bude jednat o významné množství, 

nebude pravd podobn  v lomu prostor a také se zvýší náklady na zp tné uložení na odval 

po jeho rozebrání. 

Využití nového prostoru, nap íklad lokality, která je uvažována pro ukládání 

výklizu v období, kdy dojde k zapln ní diskutovaného odvalu – je otázkou finan ní

zatížení a také zda li je možné tento prostor v krátkém asovém horizontu a nikoliv až za 5 

let. 
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Po ítám li s alternativou, že ást nebo všechno výkazové kamenivo bude 

provozovna drtit a prodávat, je nutné zajistit mobilní drtící stanici. Je tedy možnost mobilní 

drtící stanici koupit, anebo pronajmout od dodavatele.  

Myslím si, že koup  mobilního drtícího za ízení nebude pro firmu ekonomicky 

výhodná z toho d vodu, protože by musela ekat na kámen, kterého p i ro ním postupu 

6 000 m3 nebude tolik. Ekonomicky výhodn jší bude pronájem mobilního drtícího za ízení 

ve chvíli, kdy bychom cht li podrtit ást nebo celý odval. Abych toto mohl kvalifikovan

posoudit, bylo by nutné zjistit cenu optimálního za ízení pro popisovanou situaci, finan ní

úsporu plynoucí z uvoln ní prostoru odvalu a nevyužití nových prostor  pro ukládání. Do 

této kalkulace bych samoz ejm  zahrnul i výnos z podrceného materiálu. Podle mých 

informací, které jsem získal od provozního lomu je možno tento podrcený materiál 

prodávat za 220 korun za jednu tunu. Moje p esv d ení, že koup  za ízení není rozumná, 

vychází z p edpokladu, že mobilní drti  bude stát více než n kolik milión  a to by 

znamenalo návratnost v ádu desetiletí.

Z toho co jsem napsal v p edchozím odstavci, pom rn  jasn  vyplývá, že je pot eba

zajistit mobilní drti  formou pronájmu. Zjiš oval jsem informace o pronájmu mobilního 

drtícího za ízení. Jediná firma, která byla ochotna poskytnout nap íklad finan ní informace 

o pronájmu, byla firma SANDROCK. Ostatní firmy mi na m j dotaz neodpov d ly. Mimo 

jiné má tato spole nost již zkušenosti s touhle problematikou. 

Jednalo by se o elis ový drti  zna ky MOBICAT MC 100 R 
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Nevýhody:

do budoucna není s jistotou zajišt n výkup podrceného materiálu 

výkonnost stroje je o mnoho v tší, než je t eba

v tší provozní náklady 

Problém, který m že nastat p i zpracování suroviny, je, že materiál bude obsahovat 

v tší množství hlín. V této situaci bude pot eba mobilní drtící za ízení dovybavit hrubo 

t ídi em takové konstrukce, aby bylo možné zamezit zalepování mobilní drtící stanice 

hlínami. Zárove  p edpokládám, že po po áte ním provozu bude situace vyhodnocena a 

bude t eba zm nit hrubo t ídi  tak, aby zrnitost drceného kameniva byla optimální.[7] 

V ideálním p ípad  by odbyt drceného kameniva byl plynulý a nebylo by ho t eba

skladovat ve v tším množství. Musím bohužel p edpokládat, že p ípadný zájem kameniva 

bude rozložen do v tšího asového období. Pronájem mobilního drtícího za ízení bude 

trvat maximáln  n kolik desítek dn , a proto bude nutné kamenivo n kde uložit – 

deponovat. Budeme li nap íklad po ítat s tím, že drti  bude v provozu t i týdny cca 8 hodin 

x 15 dní, množství zpracovaného materiálu bude 50 m3 za hodinu. Celkov  bude 

zpracováno 6 000 m3. Bohužel s ur itostí nevíme, jaký podíl z tohoto množství budou 

hlíny a jaké kamenivo. Ale po ítejme s tím, že po odjezdu drtící stanice, budeme 

pot ebovat prostor pro cca 5000 m3. To je pom rn  hodn  materiálu, pro který je t eba na 

provozovn  najít místo na uložení. Nebude li prostor, je možné pronájem drti e úm rn

zkrátit. 

Stejn  tak, je t eba ešit i umíst ní hlín. I když p ipadají v úvahu všechny t i

varianty zmín né výše, p edpokládám, že provozn  se bude jednat o jakousi kombinaci. 

Pokud by byl dostate ný as na zajišt ní dostate ných prostor , potom doporu uji využít 

této varianty, zvlášt  proto, že množství za rok bude sníženo práv  o ást zpracovanou 

mobilní drtící stanicí. Nejsem p esv d ený, že na ploše provozovny je dostate n  velký 

prostor na deponování tak velkého množství hlín, až do doby kdy bude p vodní odval 

rozebrán. Teprve až ve chvíli, kdy se na stávajícím úložišti uvolní dost prostoru je možné 

tyto hlíny vracet zp t. Hlíny, které popisuji, se samoz ejm  také dají využít v budoucnu na 

rekultiva ní práce, ale obávám se, že se nebude jednat o významné množství. 
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Umíst ní mobilního drtícího za ízení, jak již bylo zmín no výše, bude v blízkosti 

odvalu z d vodu dopravy materiálu. Rozebírání odvalu spole n  s dopravou k mobilnímu 

drti i bude pomocí lopatového rypadla DH 411. 

Obr. . 10 Lopatový naklada  DH 411, foto: Stan k Lukáš 

Pronájem mobilního drti e by prob hlo v letních m sících z d vodu nejlépe 

vyhovujících klimatických podmínek. 

V téhle ásti bych cht l seznámit s náklady a p íjmy, které by postihovaly 
spole nost RALUX spol. s. r. o. Orienta ní výpo et je provedený na množství výkazového 
materiálu za rok, který odpovídá stávající t žb . V p ípad  rozebírání odvalu, by se 
odpovídajícím zp sobem zm nil.
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Tab. . 2 P ehled výdaj  a p íjmu p i pronájmu 

Prodej za rok Výkon drti ky Pronájem mobilní 

drti ky

Prodej 1 tuny 

1000 tun 50 - 80 tun za 

hodinu

3645 Korun za 

hodinu

220 Korun 

Z dané tabulky je z ejmé, že na pronájem mobilního drtícího za ízení na podrcení 

1000 tun by spole nost musela uhradit ástku 166 075 K  a p i prodeji toho samého 

množství získá spole nost 220 000 K . Pro firmu by to byl zisk 53 925 K  za rok. Za dobu 

10 - ti let by se jednalo o ástku 539 250 K . Podle mého názoru si myslím, že pronájem 

mobilního drtícího za ízení bude pro kamenolom lepším ešením z hlediska jak 

ekonomického, ale i ušet ení místa na lomu, protože se nebude muset budovat nový odval. 
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5. Základní technicko – ekonomické, ekologické zhodnocení 

5.1 Technicko – ekonomické zhodnocení návrhu postupu dobývání 

Prvním d ležitým faktorem je, pokud možno se co nejd íve dostat k nejkvalitn jší 

surovin . Bohužel v nejbližším období budeme dobývat surovinu nejhorší (zv tralou),

která se sice dá použít na další výrobu, ale nemá tak dobré vlastnosti, tím pádem o ní není 

moc zájem. Nekvalitní surovinu tedy m žeme podrtit v mobilní drti ce a následn  prodat. 

Množství zv tralé ásti je podle informací vedoucího lomu p ibližn  2000 m3. Což p i

prodeji 1000 m3 ro n  by se mohlo prodat b hem dvou let. P i odstran ní této nekvalitní 

ásti, m žeme za ít dobývat prostor s kvalitn jší surovinou. Z odebraných vzork  se 

zjistilo, že kvalita této suroviny p evládá nad ostatní surovinou v lomu ve všech 

vlastnostech. M žeme tedy o ekávat, že výrobky z ní vyrobené budou kvalitn jší a mohl 

by tedy nastat v tší zájem o tento materiál, což by pro lom mohlo znamenat v tší odbyt. 

Z ekonomického hlediska je d ležité, že dojde k zachování stávajících mechanism ,

strojních za ízení, budov, rozvodu el. energie a dalších. Finan ní p ínos bude tedy dán tím, 

že pokud dojde ke zvýšení t žby kvalitn jšího materiálu, bude i v tší zisk. 

5.2 Technicko – ekonomické zhodnocení návrhu pronájmu mobilního drtícího 

za ízení 

Druhým d ležitým faktorem je, že krom  postupného odstra ování materiálu 

z odvalu, díky kterému se uvol uje místo pro návoz dalšího materiálu na odval, se vy eší

d ležitý problém a to takový, že se do budoucna nemusí vytvá et nový odval. Dalším 

d ležitým faktorem je, že krom  ušet ených pen z, které by firma musela vynaložit na 

vybudování nového odvalu, se získají p níze z prodaného materiálu z odvalu, který by 

inil p i 1000 m3 p ibližn  53 925K  ro n , a za navrhovaných 10 let by to inilo 539 250 

K .
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5.3 Ekologické zhodnocení  

Postupující t žba samoz ejm  narušuje životní prost edí, nicmén  v porovnání 

s p edchozími lety nep edpokládám, že by došlo ke zhoršení. V p ípad  zahloubení 

bychom mohli diskutovat o vlivu t žby na podzemní vody, ale to vzhledem 

k hydrogeologickým pom r m také nep edpokládám. Pokud by došlo k realizaci návrhu, 

který po ítá s nasazením mobilní drtící stanice, potom výrazným p ínosem by byl menší 

záb r pozemk  výsypkou. Na druhou stranu v období pronájmu drti e by se v okolí 

lokality zvýšil hluk, který provozované za ízení vydává, p ípadn  i prašnost. 

Odpovídajícím zp sobem by se také zvýšilo zatížení životního prost edí kolovou 

dopravou. Otázka prašnosti je již ešena v rámci stávajícího provozu lomu, takže myslím, 

že jediné co by provozovatel m l ešit, je hluková úrove  drcení. 
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Záv r

Cílem mé práce bylo vypracovat návrh postupu dobývání v lomu Uhelná na roky 

2015 - 2025, který pat í spole nosti Kamenolom Ralux s. r. o. V práci jsem zhodnotil 

sou asný stav dobývání a navrhl jeho dopln ní a zlepšení. Vzhledem k tomu, že dané 

ložisko se už n kolik desítek let dobývá, bude pro t žbu zachováno využití stávajících 

strojních za ízení, budov v etn  sklad  a sociálního za ízení, manipula ních ploch, 

rozvodu el. energie a další. 

I p esto, že mé informace o t žb  na kamenolomu Uhelná vychází z POPD, které 

není aktuální a z ústních informací od vedoucího lomu, myslím si, že postup, který 

navrhuji, povede ve výsledku k tomu, že provozovna bude schopna dodávat v tší škálu 

v kvalit  suroviny a také bude schopna reagovat lépe na p ípadné zvýšení poptávky. Tento 

p edpoklad vychází z toho, že informace o kvalit  suroviny, která se bude v p íštích letech 

t žit, jsou správné, a také k tomu nedojde hned. Na druhé etáži je možné t žit už v této 

chvíli, ale na t etí etáži bude možno t žit až ke konci roku 2025. 

Navrhnul jsem využití mobilní drtící stanice, která by m la p inést jisté klady, ale i 

zápory. Mezi klady m žeme za adit p edevším menší investi ní náklady, nemusí se 

budovat další odval, uvolní se místo pro ukládání hlín z odklizu. A mezi zápory v tší

provozní náklady, výkonnost stroje je o mnoho v tší, než je pot eba a do budoucna není 

zajišt n výkup podrceného materiálu. Jelikož organizace Ralux spol. s.r.o. nemá s touto 

problematiku zatím zkušenosti, doporu uji provézt provozní zkoušku a vyhodnotit 

výsledky.

Více informací o mobilní drtící stanici se zjistí po prvním roce jeho pronájmu. 

Bude zjišt no i množství hlín, které p i tomto procesu budeme muset znovu uložit. 

Myslím, že d ležit jší informací bude, ale pro spole nost to, jaký zájem bude o výkup 

podrceného kameniva. 

Ne ešil jsem postup rozebírání odvalu, jelikož nemám dostatek informací o tom 

z eho je odval p esn  složen. Protože od vedoucího lomu vím, že lopatové rypadlo DH 
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411 se používá pro ukládání materiálu na odval, myslím si, že bude vhodné i pro jeho 

rozebírání. 

Pro p esn jší vyhodnocení mých návrh  by bylo pot eba mít k dispozici v tší 

množství p esn jších dat. Protože tyto informace bylo velmi obtížné získat, v n kterých

p ípadech se je získat nepoda ilo v bec, jsou n které mé návrhy v obecn jší rovin . Velice 

by usnadnilo rozhodování více informací o složení odvalu, výši podíl  výkazových hmot 

v jednotlivých etážích a také informace o poptávce po drceném kamenivu. Také znalost 

vlastnického vztahu k n kterým pozemk m by usnadnilo rozhodování o umíst ní mobilní 

stanice a deponií upraveného materiálu. Tak by bylo možné i ukládání materiálu, který se 

v sou asnosti se vozí mimo lom. 
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