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ANOTACE 

Cílem mé bakalářské práce je navrhnout zefektivnění dopravy a zpracování 

vápenců v dobývacím prostoru Ladce II.V první části se práce zabývá historií dobývacího 

prostoru, jeho geografickými, geologickými a hydrogeologickými podmínkami. Druhá část 

popisuje současný stav těžby, dopravy a zpracování vápenců v daném dobývacím 

prostoru.V 3. kapitole podrobně analyzuji dopravu a zpracování vápenců z hlediska 

ekonomické efektivnosti využívaných dopravních mechanismů. Také se zde zabývám 

návrhem na efektivnější způsob rozpojování hornin. V poslední kapitole jsem zhodnotil 

technicko-ekonomické a ekologické vyhodnocení navrhovaných řešení. 

Klíčová slova: doprava, lom Butkov, výkonnost, optimalizace, zpracování vápenců, 

rozpojování hornin. 

SUMMARY 

The purpose of this bachelor thesis is to suggest a way of making limestone 

transportation and processing in the mining site Ladce II more efficient. The first chapter 

of the thesis deals with the history of the quarry, its geographical, geological, and hydro 

geological conditions. The second part describes the current state of mining, transportation 

and processing of limestone in the given mining site. In the third chapter we analyze in 

detail limestone transportation and processing from the viewpoint of economic efficiency 

of the used transport machinery. We also present a proposal on a more efficient way of 

rock disintegration. In the last chapter we assess the technical, economic and ecological 

evaluation of the suggested solutions.  

Keywords: transportation, the Butkov quarry, efficiency, optimization, limestone 

processing, rock disintegration. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

CHLÚ Chráněné ložiskové území 

DP dobývací prostor 

E-5 etáž č. 5 

HP koňská síla (horsepower) 

mth motohodina 

MS SSR Ministerstvo stavebnictví Slovenské socialistické republiky 

OBÚ Obvodní báňský úřad 

PCLA Považská cementárna ,a.s. Ladce 

PHM pohonné hmoty 

POPD Plán otvírky, přípravy a dobývání 

TVO technický vedoucí odstřelu 

ZTVO zástupce technického vedoucího odstřelu 
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ÚVOD 

V současné době, kdy jsme svědky závratného tempa růstu cen energií a především 

ropy na světových trzích a s tím spojený růst cen pohonných hmot, musíme se všichni 

významněji zabývat otázkami, jak tyto zmíněné zdroje co nejefektivněji využívat. 

V mnoha výrobních odvětvích hlavně ve vyspělých zemích světa je již dlouhodobě 

obecným trendem dosahování maximálních možných výkonů při současném udržování 

minimálních výrobních nákladů. 

Jedním z možných variant řešení těchto otázek je samotný proces optimalizace 

výroby. 

Jelikož i v ostatních odvětvích je nezbytností hledání optimálních řešení i v 

báňských podmínkách, ať už v hlubinných provozů, nebo také povrchových, je tento záměr 

obdobný. 

Proto cílem bakalářské práce je optimalizovat systém dopravy a zpracování 

vápence v dobývacím prostoru Ladce II z důvodů celkového zefektivnění výrobního 

procesu při minimalizaci výrobních nákladů. 

Těžištěm bakalářské práce je tedy zefektivnění dopravy a zpracování vápenců z 

pohledu organizace systému technologické dopravy a rozdělení pracovních mechanismů 

při procesu těžby a zpracování vápenců v dobývacím prostoru Ladce II. 

 

 

Obrázek 1.Logo PCLA.[9] 
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1 GEOGRAFIE, GEOLOGIE A HYDROGEOLOGIE DOBÝVACÍHO 

PROSTORU LADCE II 

Historie 

Rostoucí potřebu výroby cementu vystihl na konci osmdesátých let devatenáctého 

století Adolf Shenk von Lédecz, který dal prozkoumat vápenec vrchu Butkov na jeho 

panství v Ladcích, čímž se začíná historie Považské cementárny. 

Postup výroby a celá technologie se výrazně lišil od dnešní. Lišila se nejen 

technickou úrovní, ale zejména náročností na lidskou práci. Surovina se těžila hned od 

začátku v lomu Butkov. 

V roce 1895 se vytěžilo v lomu denně 200 až 250 tun suroviny, lom měřil 720 

metrů, široký byl 139 a vysoký 45 metrů. 

Doprava probíhala pomocí 110 metrů dlouhé svážnice a následně se dopravovala 

úzkokolejkou přímo do závodu vzdáleného asi 2 km. Z lomu se naložené vozíky spouštěli 

tak, že dělník na nich stál a brzdil, po rovině a zpět do lomu tahali vozíky koně. [1] 

S rozvojem stavebního průmyslu se zvyšovala i poptávka po stavebních surovinách 

a tím docházelo k rozvoji technologické a technické vybavenosti cementárny a zároveň i 

lomu Butkov. 

V surovinových mlýnech se mlelo pomocí kamenů podobných těm, které se 

používaly k mletí obilí. Vápenec a slín se nejdříve zbavil přírodní vlhkosti ve 12-ti 

tunelech sušící pece. Materiál se drtil ve dvou drtičích, pak se dopravil do mlýnice na 

surovinu. Vlhká moučka putovala do lisů, kde se proměnila na dva a půl kilogramové 

cihly. Takto vyrobené cihly se sušily v tunelech a vypalovaly v etážových pecích na slínek. 

V letech 1908-1919 se v Ladcích dělali pokusy s automatickou výrobou v 

Schneiderové šachtové peci. Tyto pokusy vedly k výraznému zvýšení výkonu 30-40 tun 

slínku za den. Počet pecí postupně narůstal podle odbytu a požadavků trhu. [2] 
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V letech hospodářské krize a průběhu druhé světové války se výrazně snížila 

výroba, která se postupně začala zvyšovat po skončení druhé světové války. 

Zlomovým obdobím pro cementárnu byl rok 1989, od kterého se postupně začala 

zvyšovat produkce cementu až po rok 2008, kdy bylo dosaženo historicky největšího 

objemu těžby, který přesáhl hranici 1 milionu tun vytěžené suroviny. 

Po roce 2008 těžba surovin poklesla v důsledku globální hospodářské krize, která 

má výrazný vliv i na stavební průmysl. 

 

Obrázek 2. Cementárna v Ladcích v roce 1900.[1] 

1.1 Geografie dobývacího prostoru Ladce II 

Ložisko vápenců nacházející se v katastrálním území obce Ladce, okres Ilava, 

Trenčianský kraj, tvoří surovinovou základnu pro výrobu cementu pro Považskou 

cementárnu a.s. Ladce. 

Okrajově zasahuje do severozápadních výběžků Strážovské vrchoviny. Lom 

Butkov se nachází necelých 2,5 km od chráněné krajinné oblasti Strážovské vrchy a patří 

do území s 1. stupněm ochrany. 

V současnosti se dobývací prostor Ladce II rozkládá na západní části vrchu Butkov 

a jeho vrchol dosahuje nadmořské výšky cca 765 m.n.m. 
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Obrázek 3. Geografická poloha lomu Butkov.[7] 

1.2 Geologie dobývacího prostoru Ladce II 

Surovinová základna Považské cementárny Ladce - lokalita Butkov, dobývací 

prostor Ladce II je budována horninami jurských a křídových vápenců a slínovců. 

Ložisko Butkov je součástí jednotné tektonické mega struktury. Základní struktura 

- v zásadě symetrická, k severu nakloněná antiklinála - je tektonicky deformovaná a rozbitá 

staršími a mladšími posuny. Jedná se o ploché přesmyky s jihodivergentní orientací, 

poklesové dislokace a příčné posuny převládajícího severojižního směru. Tyto deformace 

způsobují hlubokosahající projevy intenzivního zvětrávání, až výskyt krasových zón. Toto 

v konečném důsledku způsobuje rozdílné vlastnosti vápenců i v rámci jednoho těžebního 

směru. 

Tektonický systém lze stručně charakterizovat následovně: 

� vrásová deformace, 
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� jihovergentní ploché přesmyky, 

� poklesové dislokace, 

� příčná tektonika. [3] 

Na geologické stavbě okolí a vlastního ložiska se podílí: 

� Mezonikum křižanské a chočské jednotky (druhohory) 

� Bradlové pásmo - manínské série (vlastní ložisko) 

� Neogén ilavské kotliny (třetihory) 

Hlavní masa horninového komplexu Butkova je tvořena vápenci, které lze zařadit 

mezi usazené horniny druhohor věku - mezozoikum. Tyto usazené horniny mohou být: 

o  chemické - vznikly z vodních nasycených roztoků; 

o  organogenní vápence - vznikly z odumřelých rostlin a živočichů, zejména plžů 

(amonity) a jejich usazováním. Pod tlakem nadloží a za zvýšených teplot 

docházelo k jejich zpevňování - vznikaly tzv. organogenní vápence. 

 

Obrázek 4. Zkamenělina- šnek.[10] 
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1.2.1 Základní typy vápenců 

Na ložisku Butkov se nacházejí čtyři hlavní typy vápenců, které jsou zároveň i 

technologickými typy. Tyto typy jsou v daném vápencovém komplexu charakterizované 

jejich chemickým složením, variabilitou mineralogických komponentů, charakterem - 

tvarem a velikostí zrn a v nemalé míře i jejich chování se v technologickém procesu. 

Vápencový typ I. 

Představuje nejvyššího člena spodní křídy (urgon). Sestává ze slaběšedých až 

šedých organogenních vápenců, které jsou do vysokého stupně rekrystalizované. Vápence 

jsou převážně masivní, mají blokovitou strukturu s obsahem nepravidelných shluků a 

poloh rohovce. Jsou protkány kalcitovými žilkami o tloušťce několik mm. Je zastoupen 

pouze 1,55% z celkového množství zásob ložiska. 

Technologická palitelnost suroviny pro výpal slínku z tohoto typu vápence se řadí 

mezi těžkopalitelné. 

       Vápencový typ II. 

Tento typ je charakterizován vápenci tmavošedé barvy až do černa u spodní křídy 

(neokom). Hornina je protkána řídkou sítí žilek kalcitu. Chemické složení má větší 

variabilitu než u typu I., což je způsobeno nerovnoměrnýmzastoupením rohovce (tvrdého 

křemene) v hornině. Je zastoupen 11,46% z celkového množství zásob v ložisku. 

Technologická palitelnost suroviny pro výpal slínku z tohoto vápence se řadí mezi 

těžkopalitelné. Uvedený typ je částečně snadněji palitelný než typ I. 

Vápencový typ III. 

Je tvořen vápenci pleťové, skvrnité a šedé barvy (neokom), s proměnlivým 

zastoupením rohovce. Rohovce v uvedeném typu se vyskytují převážně ve shlucích resp.v 

hnízdech. Uvedený typ byl lokalizován v naprosté většině ložiska. Představuje 83,93% z 

celkového množství zásob ložiska. 

Technologická palitelnost suroviny pro výpal slínku z tohoto typu vápence se řadí 

mezi středně a těžkopalitelné. Oproti typu I. a II. je snadněji palitelný. 
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Vápencový typ IV. 

Je tvořen vápenci růžové, červené a žlutohnědé barvy (malm) s typickou hlíznatou 

strukturou. Je velmi jemnozrnný, ale celkově kompaktní. Jeho obsah v ložisku je nízký, 

představuje pouze 3,06% z celkového množství zásob. 

Technologická palitelnost suroviny pro výpal slínku z tohoto typu vápence se řadí 

mezi středně palitelné. Oproti předchozímu typu je palitelný nejsnadněji. 

Korekční slín a podloží 

Korekční slín tvoří slínovce, vápenaté slíny s polohami pískovců (vrchní alb-spodní 

turon). 

Kromě vápenců typu IV. podloží tvoří písčito - křídové vápence a pískovce s 

vložkami slínů, šedé, žlutavě větrající písčité vápence a tmavošedé jemnozrnné vápence. 

Dále jej tvoří komplex spongilitických karbonátů a silitů s vložkami detritických vápenců. 

[3] 

1.3 Hydrogeologické poměry 

Ložiskové území patří do povodí řeky Váh. Na ložisku se nenacházejí prameny a 

srážková voda je vsakována do ložiska, případně zachycována do nádrže za účelem 

požární vody. Ložisko leží vysoko nad místní erozivní bází. Území nad ložiskem je 

převážně pokryto lesním porostem. [4] 



Miroslav Kútny: Návrh na zefektivnění dopravy a zpracování vápenců 

v dobývacím prostoru Ladce II 

 2014  8 

 

2 SOUČASNÝ STAV TĚŽBY, DOPRAVY A ZPRACOVÁNÍ VÁPENCŮ NA 

LOKALITĚ 

2.1 Otvírka a příprava dobývání 

Pro ložisko cementářských surovin Butkov byl určen dobývací prostor Butkov - 

MSV SSR č.j. 110-4829/85 z 23.11.1985. V osvědčení SBÚ Bratislava č.j. 287-DP/1986 

ze dne 8.5.1986 se uvádí, že tento dobývací prostor byl vzat do evidence a zaznamenán v 

evidenční knize dobývacích prostorů Slovenského báňského úřadu VI. díl, fólio 67. Na 

ochranu výhradního ložiska bylo vydáno Rozhodnutí o rozšíření chráněného ložiskového 

území Ladce II. Toto bylo vydáno OBÚ Prievidza pod č.. 525-1704/He/Šá/2008 dne 

4.6.2008 proti znemožnění nebo ztížení jeho dobývání s podmínkami uvedenými v tomto 

rozhodnutí. [4] 

Ložisko vápenců v dobývacím prostoru Ladce II je aktuálně rozfárano na 15 etáží. 

Těžba z jednotlivých etáží se provádí pomocí trhacích prací. Dopravní cesty jsou vedeny 

na ložisku o celkové délce cca 3,7 km. Výškový rozdíl mezi platem lomu (350 m.n.m) a 

nejvyšší těžební etáží (680 m.n.m) je 330 metrů. 

 

Obrázek 5. Lom Butkov.[9] 
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       Těžební práce jsou vedeny postupně po jednotlivých etážích s dodržením šířky 

pracovních plošin a bezpečné manipulace při nakládání a odvozu materiálu z etáží. Hlavní 

těžební činnost je zaměřena na vrchní etáže z důvodu vytvoření dostatečného předstihu 

těžebního postupu před spodními etážemi s ohledem na požadovanou kvalitativní potřebu 

horniny k chemicko-technologickému zpracování. 

Tabulka 1. Těžba za rok 2013. 

Měsíc Vápenec Kor. vápenec Slín Celkem 
Leden 50 740 3 080 5 300 59 120 
Únor 0 0 0 0 
Březen 66 020 6 150 7 560 79 730 
Duben 77 930 6 180 7 190 91 300 
Květen 68 050 22 460 7 460 97 970 
Červen 72 090 9 380 7 380 88 850 
Červenec 81 760 7 500 10 270 99 530 
Srpen 91 920 5 550 12 010 109 480 
Září 98 510 6 120 9 280 113 910 
Říjen 102 550 7 790 10 080 120 420 
Listopad 80 890 4 760 10 480 96 130 
Prosinec 85 800 4 110 11 180 101 090 
Těžba za rok 2013 876 260 83 080 98 190 1 057 530 

Za účelem uvolnění slíňových partií se buduje nová dopravní cesta od drtiče z plata 

lomu na těžební etáž č. 3, při dodržení bezpečného stoupání do 8 ° a šířky silnice cca 15 m. 

Po přehodnocení a dalšímpostupu těžby bude docházet postupně k menším překládkám 

dopravních cest z důvodu efektivního využívání co největšího množství suroviny na 

těžebních etážích. Tímto opatřením se automaticky sníží i přepravní vzdálenost. Nosnými 

etážemi při současné těžbě jsou E-5 až E-13. 

V příloze č. 1 je zobrazena mapa CHLÚ a DP Ladce II. 

2.1.1 Dobývací metody 

Na ložisku se využívá dobývací metoda - stěnové dobývání ložiska s výškou stěny 

do 25 m. Šířka pracovních plošin je stanovena minimálně na 15 m, s ohledem na nakládací 

a dopravní mechanismy, šířka nepracovních plošin je minimálně 8m. Sklon plošin je veden 
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s mírným stoupáním 2 ° - 3 ° ve směru postupu těžby tak, aby byl zajištěn odtok 

srážkových vod z plata etáží. 

Vrtací práce v lomu jsou zajišťovány vlastními vrtacími soupravami typu 

HAUSHERR HBM-060 a ATLAS COPCO Roc 6 s vlastním kompresorem s rotačně-

příklepovým vrtáním o ø115 mm a úklonou vrtu 60-75 ° a vybaveny odsávacím zařízením. 

 

Obrázek 6. Vrtací souprava. 

Vytyčování vrtů provádí TVO (ZTVO) v souladu s postupem těžebních prací ve 

smyslu POPD. Trhací práce jsou vedeny tak, aby výška rozvalu byla bezpečná pro 

odtěžení kolovými nakladači. 

Kolovými nakladači typu KOMATSUWA600-3, DRESSTA560C a Volvo-350 F je 

hornina nakládaná na velkokapacitní nákladní auta typu CAT 772-F, CAT 775 - F, 

VOLVO A35C, KOMATSU HD405-6 a dopravována do násypky drtiče na dně lomu. 



•

•

•

•



•

•

•

•

•

•

•



•

•

•
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Obrázek 8. Kladivový drtič suroviny. 
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3 NÁVRHY NA ZEFEKTIVNĚNÍ DOPRAVY A ZPRACOVÁNÍ 

VÁPENCŮ 

Cílem této bakalářské práce je navrhnout teoretické řešení, které by mělo vést k 

optimalizaci dopravy a zpracování vápenců z hlediska využití, ne však k úplné změně 

systému těžby. Proto je třeba znát současný stav dopravy a zpracování vápenců a 

technicko-ekonomické parametry jednotlivých mechanismů. Dosažení efektivních výkonů 

a zpracování vápenců je podmíněno především optimální kombinací pracovišť, 

bezporuchovostí pracovních mechanismů, upraveným povrchem pracovní plošin, ideální 

kusovitostí suroviny po realizaci clonových odstřelů a jiných dalších faktorů ovlivňujících 

celkovou optimalizaci technologické dopravy. 

3.1 Technické parametry a ekonomické náklady dopravy v lomu 

V předchozí kapitole byly jmenovány dopravní mechanismy využívané pro 

nakládku a dopravu suroviny. Nakládání horniny se realizuje ze tří etáží současně 

nakladači VOLVO L-350 F, VOLVO L-350 F, KOMATSU WA600-3 a jako záložní 

nakladač pro případ poruchy je využíván typ DRESSTA 560C. Technické parametry a 

ekonomické náklady na provoz jednotlivých nakladačů jsou zobrazeny v tabulce. 

Tabuľka 2. Technické parametry nakladačů. 

NAKLADAČ výkon motoru objem lopaty stav mth spotřeba 1mth / l 

VOLVO L 350 F v. č. 1540 397 kW / 540 HP 6,4 m
3 

2 995 30,2 

VOLVO L 350 F v. č. 1143 397 kW / 540 HP 6,5 m
3 

13 160 30,2 

KOMATSU WA 600-3  328 kW/440 HP 6,3 m
3 

24 520 36 

DRESSTA 560 C  336 kW / 450 HP 5,35 m
3 

27 415 24 
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Tabulka 3. Provozní náklady nakladačů za rok 2013. 

NAKLADAČ Mth Tuny 
spotřeba 

Ø / 1 
tuna 

Náklady 
celkem 

Provozní náklady 

na 1 mth na 1 tunu 

VOLVO L 350 F v. č. 1540 2 127 502 815 0,14 5 740,97 € 37,18 € 0,16 € 

VOLVO L 350 F v. č. 1143 1 817 443 425 0,12 8 073,32 € 35,15 € 0,14 € 

KOMATSU WA 600-3 1 325 137 820 0,36 23 944,04 € 60,64 € 0,58 € 

DRESSTA 560 C 594 10 310 1,34 5 760,34 € 44,79 € 2,58 € 

Transport rozpojené suroviny je prováděn kolovou dopravou. Vytěženou surovinu 

dopravují od rozvalu k drtiči nákladní automobily typu CAT 775 a 772, KOMATSU 

HD405 a VOLVO 35A. Následující tabulky nám ukazují technické parametry jednotlivých 

vozidel a srovnání ekonomických nákladů za rok 2013 na provoz a údržbu jednotlivých 

automobilů. 

Tabulka 4.Technické parametry nákladnich automobilů 

VOZIDLO Výkon motoru objem korby stav mth spotřeba 1 mth / l 

CAT 775 F 487 KW / 798 HP 42,5 m
3
/ 63,5 t 6 088 34 

CAT 772 F 399 KW / 1800 ot 31,3 m
3
 / 45 t 7 200 31 

KOMATSU HD 405 379 KW/ 508 HP  27,3 m
3
/40 t  20 732 27 

VOLVO A 35  243 KW/ 330 HP 24,8 m
3
/ 35 t  25 571 19 

Tabulka 5. Provozní náklady  nákladníchautomobilů. 

VOZIDLO Mth Km tuny 
spotřeba 

Ø / 1 
tona 

Náklady 
celkem 

Provozní 
náklady 

na 1 
mth 

na 1 
tunu 

CAT 775 F v. č. DLS01135 2 001 26 500 405 979 0,18 3 797,52 € 57,37 € 0,28 € 

CAT 772 F v. č. RLB00548 1 533 20 835 235 620 0,20 3 593,83 € 48,27 € 0,31 € 

KOMATSU HD 405 v. č. 2127 1 861 27 200 241 332 0,20 22 831,20 € 45,12 € 0,35 € 

VOLVO A 35 C v. č. 4676 551 6 710 51 442 0,20 9 230,18 € 62,25 € 0,67 € 

Do vozového parku lomu Butkov patří i vozidla údržby, které v letním období 

kropí dopravní cesty proti prašnosti. Jedná se o kropící vozidlo TATRA 815 s nástavbou 

MK8. 
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Obrázek 9. Kropící vozidlo T-815. 

V zimním období se udržují dopravní cesty posypovým vozidlem IVECO. Na 

dopravu výbušnin k trhacím pracím a na dopravu různého materiálu ze závodu do lomu a 

naopak se využívají v současnosti dvě vozidla - TATRA 815 - S1, PRAGA V3S valník. K 

dispozici je i PRAGA V3S skříň. Tento typ se využívá na převoz vrtačů k vrtacím 

zařízením na etážích. Náklady na provoz a technické parametry jsou zobrazeny v tabulkách 

č.. 5 a č.6. 

Tabulka 6. Technické parametry vozidel využívaných na doplňkové práce v lomu. 

  rok výroby Nosnost Spotřebaø Výkon motoru 

PV3S IL614 AE (valník) 1985 5,4 t 32 l  72 kW 

PV3S IL606 AU (skříň) 1986   35 l  72 kW 

TATRA 815 IL946 AO S3 1988 12 t 64 l  206 kW 

TATRA 815 IL413 AN (kropící v.) 1986 8 000 l 115 l  206 kW 
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Tabulka 7. Provozní náklady automobilů využívaných na doplňkové  práce v lomu. 

Zakázky 2012 2013 SPOLU 

PV3S IL614 AE (valník) 1552,59 990,89 2543,48 

PV3S IL606 AU (skříň) 2310,91 989,56 3300,47 

TATRA 815 IL946 AO S3 9677 5303,38 14980,38 

TATRA 815 IL413 AN (kropící v.) 9785,45 16434,83 26220,28 

3.1.1 Návrhy zefektivnění nakládky a dopravy surovin 

1. návrh  

Porovnáním údajů z tabulek se nám ukazuje, že největší ekonomické náklady na 

provoz nakladačů jsou při nakladači typu DRESSTA 560C a KOMATSU WA600. Tyto 

nakladače v současnosti překročili výrobcem deklarovaný počet 20 000 mth výkonu. 

Překročením tohoto limitu dochází k výraznému nárůstu nákladů na provoz daných strojů. 

Navrhovaným řešením by mohlo být vyřazení nakladačů s nejvyššími provozními 

náklady (DRESSTA 560 C a KOMATSU WA600-3) a jejich nahrazení jedním novým 

nakladačem typu VOLVO L 350F, který se osvědčil jednak výkony a jednak 

ekonomickými ukazateli. Tento nakladač i s technickými parametry je zobrazen v příloze 

č. 2 

2. návrh  

Z nákladních automobilů dosahuje největší provozní náročnost VOLVO A35C, 

jehož provozně-ekonomické náklady jsou 0,63 € na tunu dovezené suroviny. Naproti tomu 

vozidlo s nejnižšími náklady je CAT 775FT, které má téměř poloviční náklady než 

zmíněné VOLVO. Nejefektivnějším řešením, při zohlednění technických i ekonomických 

parametrů, by bylo zakoupení ještě jednoho vozidla typu CAT 775FT. Zároveň navrhuji 

vyřadit z provozu lomu vozidla VOLVO 35C a KOMATSU HD 405. U těchto vozidel s 

ohledem na odpracované mth dochází k častějším výpadkům z důvodu zvýšené 

poruchovosti. V příloze č. 3 je zobrazeno navrhované vozidlo i s technickými parametry. 

3.návrh 

Kropící vozidlo TATRA 815 má kapacitu 8 tisíc litrů vody v nádrži. Tento objem 

postačuje k jednorázovému skropení dopravních cest po 10. etáž, což není dostačující a ani 
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efektivní. Zejména v létě je spotřeba pohonných hmot zvýšená, vozidlo se musí vracet do 

závodu na doplnění polévací vody a pokračovat v zalévání na dalších etážích. Nádoba na 

vodu je ve značném stádiu koroze, protože byla vyrobena v době, kdy se ještě při tomto 

typu vozidla nepoužívali nekorodující materiály. Řešením by mohlo být zakoupení vozidla 

s kapacitou 10 tisíc litrů, a s nižší průměrnou spotřebou, které by mělo být dostačující na 

skropení všech dopravních cest na jeden krát. Vhodné by bylo vozidlo Tatra 815 s 

objemem nástavby 10000 litrů. Technické parametry nástavby tohoto vozu zobrazuje 

tabulka č. 8. 

Tabulka8. Technické parametry nástavby kropícího vozidla 

Vlastnost/parametr Hodnota 

Objem nádrže 10000 l 

Provedení Výměnná 

Pohon Hydraulický 

Výbava mycí tlaková (polévací) lišta s výsuvem hydraulicky ovládaná 

boční řezací (polévací) trysky 

Čerpadlo 163 l/min, 90 bar 

Příslušenství hadice 40 m - 3/4" 

hydraulicky ovládaný buben 

+ podle výběru 

Dalším možným řešením je také využití spodní a srážkové vody v lomu, která se 

objevuje při těžbě slínovců na první etáži. Vykopáním a vytvořením malé sběrné nádrže by 

bylo možné vodu pohodlně a bezpečně načerpat do kropícího vozidla jako důlní vodu. Tato 

by se dala využít jako voda na polévání lomových komunikací. Nezbytnou podmínkou 

toho, by ale muselo být dodržování zásad ochrany životního prostředí. Využívání tohoto 

zdroje vody by značně snížilo náklady na zalévání cest, vzhledem k přepravní vzdálenosti 

ze závodu do lomu. 

4. návrh 

Z vozidel využívaných na doplňkové práce v lomu dopravy se jako neefektivní jeví 

využívání všech tří vozidel, která s ohledem na vysoké náklady a slabou využitelnost 

navrhuji vyřadit z vozového parku. Navrhovaným řešením by bylo zakoupení jednoho 

vozidla s minimálně čtyřmístnou kabinou, které by sloužilo pro dopravu pracovníků k 

vrtacím soupravám a zároveň jako vozidlo na dopravu trhavin k trhacím pracím a také jako 
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nákladní vozidlo na dopravu různého materiálu. Jako nejvhodnější jsem vybral vozidlo 

typu Iveco Daily 4x4 o celkové hmotnosti 5,5 tuny s kabinou pro pracovní týmy, která je 

vhodná pro přepravu lidí, nářadí a materiálu. [8] 

 

Obrázek 10.  Iveco Daily 4x4.[8] 

3.2 Technologie zpracování vápence 

Plánované těžební postupy a úbytky hornin z jednotlivých etáží lomu Butkov nám 

zobrazuje tabulka plánované těžby po etážích a jednotlivých letech až do roku 2020. 

Postup těžby na jednotlivých etážích je organizován tak, aby byl na těžebních řezech 

dostatečný předstih pro bezpečné odtěžení rozvalu a pohyb nakládacích a dopravních 

velkorozměrových prostředků. 
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 Tabulka9. Plánovaná těžba do roku 2020.[4] 

Etáž 
m. n. m / 

rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

E2 363 90 100 100 100 100 100 100 

E3 385 - - - - - - - 

E4 410 - - - 50 50 - - 

E5 435 50 50 - 50 50 50 50 

E6 460 50 100 150 150 150 100 100 

E7 485 100 150 150 150 150 150 150 

E8 505 100 100 100 150 150 150 150 

E9 530 100 100 150 100 100 150 150 

E10 555 150 150 150 150 150 200 200 

E11 580 150 150 150 150 150 150 150 

E12 605 100 100 150 150 150 100 100 

E13 628 100 100 100 - - 50 50 

E14 652 100 100 - - - - - 

  spolu 1090 1200 1200 1200 1200 1200 1200 

Při trhacích pracích se používají sypké trhaviny typu DAP, jako počinová nálož se 

používá plastická trhavina AUSTROGEL, která je iniciována elektrickou rozbuškou DEM-

S. Roznět se následně provádí roznětnicí RKC1. 

Sekundární rozpojování nadměrných kusů se provádí pomocí rozrušovacího 

hydraulického kladiva typu ATLASCOPCO a EURORA na pásovém rypadle Case 128 

NLC. 
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Obrázek 11. Rozrušovací hydraulické kladivo CASE. 

Hlavním zařízením na produkci drcených surovin pro potřebu cementárny je drtič. 

Jedná se o typ drtiče MAKRUM 2500x1700, který je vybaven robustním článkovým 

podavačem. Tento drtič je osazen roštnicemi se štěrbinou 40 mm a dokáže rozdrtit kusy 

horniny max. o délce hrany 1200 mm. 

Schéma zpracování vápence od nakládky až po dopravení na skládku do závodu je 

uvedeno v příloze č. 4 

V současnosti se provádějí zejména jednořadé clonové odstřely s maximálními 

rozestupy vývrtů. Po těchto odstřelech vznikají i větší bloky horniny, které je nutné 

sekundárně rozpojovat. 

3.2.1 Návrh na zefektivnění zpracování vápence 

Při dobývání a zpracovávání vápence je nutné postupovat tak, aby byly prováděny 

dvoj až třířadé clonové odstřely s využitím dovolené celkové nálože do 8 000 kg trhavin. 

Při těchto víceřadých odstřelech dochází k rozpojování horniny na menší kusy. Větší 

kusovitosti lze předcházet při projektování trhacích prací. 
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Vzhledem k narušené soudržnosti horniny by bylo vhodné provádět projektování 

clonových odstřelů s menším rozestupem vývrtů a záběrů. Tím by docházelo k ideální 

velikosti rozpojování horniny. Snižovalo by se opotřebovávání rozpojovacího kladiva, 

spotřeba PHM a nákladovost na opravy. Při vysypání suroviny do drtiče by nedocházelo k 

deformování násypky drtiče a také by se prodloužila životnost článkového podavače pod 

násypkou a celková životnost drtiče. 

Zmenšováním kusovitosti na ideální hodnoty by docházelo k menší spotřebě 

elektrické energie a zvýšení výkonu drtiče. Nezanedbatelnou položkou by byly úspory, 

které by vznikly tím, že by se značně prodloužila životnost drtících kladiv. V současnosti 

se jejich výměna realizuje po odemletí přibližně 250 tisíc tun suroviny. Těmito opatřeními 

v procesu zpracování vápencové horniny se sníží i energetická náročnost na další úpravu 

suroviny v závodě při výrobě slínku. 



•

•
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4.2 Ekologické vyhodnocení navrhovaného řešení 

Povrchová těžba v lomech je vždy hrubý zásah jednak do vzhledu krajiny, tak i do 

ekosystému dané lokality. Při dopravě a výkonu trhacích prací v lomu Butkov se bere na 

zřetel mimo jiné i ekologické hledisko. Společnost Považská cementárna a.s. dbá na 

ochranu životního prostředí a to zejména: 

o důsledným monitoringem flóry v lomu a ochranou živočichů, které v lomu žijí; 

o důsledným monitoringem spodních vod, sledováním vydatnosti studní a pramenů v 

širším okolí i sledováním kvality vypouštěných vod a následné posouzení vlivů 

těžby na kvalitu a kvantitu podzemních a povrchových vod. 

Mé navrhované varianty optimalizace dopravy mohou poškozovat okolní prostředí 

těmito způsoby: 

a) vypouštěním emisí do ovzduší, 

b) hlučností, 

c) únikem olejů do půdy při poruchách, 

d) prašností. 

Řešení: 

Ad a) Únikem emisních plynů se nedá zabránit. Dá se však ovlivnit používáním 

velké tonáži vozidel, které mají více příznivější vliv na čistotu ovzduší. V případě 

zakoupení takových vozidel se dosáhne soulad s normami Evropské unie. Navrhuji 

dodržovat pravidelné kontroly emisních parametrů vozidel. 

Ad b) Zabránit únikům olejů se dá pravidelnými kontrolami a servisními 

opravami. Při samotných servisních opravách, či výměně olejů navrhuji instalaci 

záchytných van pod zařízení s nebezpečím úniku maziv. Dalším možným řešením je také 

používání tzv.. "Green" olejů, které jsou nezávadné a při průsaku do půdy se po určité době 

ekologicky odbourají. 

Ad c) Dopravní cesty jsou v současnosti v období sucha a vysokých teplot 

kropené s použitím užitkových vod kropicím vozem TATRA 815. Skrápění cest přináší 

pozitivní vedlejší efekt při méně časté výměně pneumatik. 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo navrhnout zefektivnění dopravy a zpracování 

vápenců v dobývacím prostoru Ladce II. 

Na základě podrobné analýzy současného stavu dopravy a zpracování vápenců v 

dané lokalitě byly navrženy čtyři řešení, které by měly postupně vést ke snižování 

ekonomických nákladů na dopravu. 

V prvním a druhém řešení navrhuji vyřadit z vozového parku vozidla a nakladače, 

jejichž využívání je neefektivní a zatěžuje i životní prostředí. 

Ve třetím a čtvrtém návrhu jsem se zabýval vozidly využívanými na doplňkové 

práce v lomu, jako je odvoz pracovníků na pracoviště, převážení různého materiálu a na 

zalévání dopravních cest. V mém návrhu doporučuji vyměnit kropící vozidlo a zároveň 

vyřadit vozidla, které překročily svou životnost a výrazně zatěžují rozpočet organizace a 

zároveň ani nesplňují současné ekologické požadavky. 

Při zpracování vápenců navrhuji využívat víceřadé odstřely, při kterých dochází k 

menší kusovitosti suroviny, čímž se šetří drtič a také se snižují náklady na používání 

pohonných hmot. 

Domnívám se, že se mi podařilo splnit cíle této bakalářské práce a věřím, že mnou 

navrhované řešení pomohou snížit náklady na dopravu a zpracování vápenců v dobývacím 

prostoru Ladce II. 
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