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Anotace 

 
V diplomové práci jsem se zaměřil na provozovnu v lokalitě Jakubčovice nad 

Odrou. V teoretické části je popsán samotný kamenolom. Příkladem je geografická 

charakteristika, popis dobývacího prostoru, stavy zásob a také geologické a 

hydrogeologické údaje.  V další části teoretické celku je zmíněno o těžbě nerostu a 

stávající technologické dopravě s dopravními komunikacemi, která je hlavním předmětem 

mé diplomové práce. Ve třetí části projektuji návrh nové dopravní komunikace, která by 

měla být reálně vybudována. V kapitole jsou výpočty sklonů a šíře dopravní komunikace, 

objemy hmot, které bude zapotřebí navozit, odvozit či rozvolnit, napojení komunikace na 

stávající etáže. Všechny výpočty jsou ve dvou variantách a to podle zvolené šíře dopravní 

komunikace. Konec kapitoly je zaměřen na výpočet nákladů za vybudování nové dopravní 

cesty. Závěr mé diplomové práce je věnován ekonomickému zhodnocení návrhu celého 

projektu.  

 

Klíčová slova: moravská droba, lom, Jakubčovice nad Odrou, přeložení, dopravní 

komunikace 

 

 

Annotation 

 
I focused on the establishment in Jakubčovice nad Odrou in this thesis. 

The introduction describes stone quarry itself. It includes, for example, geographical 

characteristics, description of the mining area, stocks, as well as geological 

and hydrogeological data. The following part concentrates on mineral extraction 

and existing technological transport with roads, which is the main subject of my thesis. 

In the third part I design new roads that should be realistically built. The chapter contains 

calculation of roads slope and width, volumes of materials that will be needed to load, take 

away or broaden, road connection to the existing tray. There are two variants of all 

calculations according to the chosen width of roads. The end of this part focuses 

on calculaiton of costs of building a new transport infrastructure. The conclusion 

of my thesis is devoted to the economic evaluation of the project. 

 

Key words: Moravian greywacke, Quarry, Jakubčovice nad Odrou,  Transfer, Transport 

route 
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1. Úvod 

Společnost Eurovia Kamenolomy, a.s. patří k významným, tradičním výrobcům a 

dodavatelům drceného a těženého kameniva na českém trhu. Od 1. října 2010 patří pod 

tímto názvem do stavební Skupiny EUROVIA CS. Do Skupiny EUROVIA CS patří 

rovněž lomařská společnost EUROVIA – Kamenolomy, s.r.o. ve Slovenské republice. 

Díky tomuto pokrytí dokážeme uspokojit zákazníky na celém slovenském a českém trhu. 

EUROVIA Kamenolomy, a. s., provozuje 26 vlastních provozoven, z nichž je 21 lomů a 5 

pískoven. Působí celkem v desíti krajích České republiky. V roce 2006 odkoupila 

nadnárodní stavební společnost EUROVIA kamenolom Jakubčovice od dřívějšího majitele 

p. Hájka ze společnosti HÁJEK a SYNOVÉ, a.s. Na provozovně Jakubčovice, pro kterou 

zpracovávám svou diplomovou práci, probíhá těžba sedimentární horniny a tou je 

moravská droba. Těžba je prováděna stěnovým dobýváním a to v 10 etážích. Kámen je zde 

těžen pro výrobu stavebního kamene a to na převážně drcené kamenivo. Roční těžba bývá 

okolo 2 200 000 tun. Je rozpojován prostřednictvím trhacích prací za pomocí clonových 

odstřelů. Dále nakládán z rozvalu pomocí kolových nakladačů a přepravován k primárnímu 

drcení, kde je zpracován na nejrůznější frakce a technologického opracování dle potřeb a 

objednávek zákazníka. Kamenivo je skladováno buď v ocelových zásobnících, nebo na 

zemních skládkách. Ocelové zásobníky jsou automatizovány, takže odpadá nakládání 

kameniva nakladači. Na zemních skládkách jsou kolové nakladače zapotřebí. 

Díky neustálému rozvoji a modernizací výrobní technologie je společnost schopná 

pokrýt požadavky všech zákazníků a staveb. 

Zadaným úkolem mé diplomové práce je navrhnout přeložení dopravní trasy 

v rámci lomu Jakubčovice. 

V své práci budu tedy vypočítávat sklony, šíře a další rozměry dopravní 

komunikace, které je nutné provést pro zajištění vybudování a dlouhodobému využívání. 

Dalším bodem v práci bude stanovení nákladů na vybudování dané dopravní cesty, časový 

harmonogram celé výstavby a vyhodnocení veškerých kladů a záporů co se změny týče. 

V práci samozřejmě budou obsaženy obrázky dané lokalizace a konkrétního místa 

výstavby.  

  

http://www.eurovia.cz/
http://www.eurovia-kamenolomy.sk/
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2. Charakteristika ložiska 

2.1 Geografická charakteristika 

 

Výhradní ložisko Eurovia- Jakubčovice nad Odrou se nachází severozápadně od 

města Odry 4 km vzdálené, okres Nový Jičín (viz obr. 1). Dobývací prostor je na západním 

svahu vrcholku Chrastavec, který se tyčí do výšky 532 m. n. m. Prostor zasahuje do třech 

katastrálních území několika obcí a to Jakubčovice nad Odrou, Heřmánky a Heřmanice 

nad Odrou. Nedaleko lomu protéká řeka Odra. Významným bonusem pro zdejší 

provozovnu je dálnice D1, která umožňuje lepší zpřístupnění a expedici vytěženého 

materiálu.  

 
Obr. 1: Geografické umístění lomu Jakubčovice nad Odrou, zdroj: seznam.cz 

 

 
Obr. 2 Letecký pohled na kamenolom, zdroj: www.betonserver.cz 
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2.2 Popis DP 

Dobývací prostor Jakubčovice nad Odrou, který má číslo 1017 v evidenci OBÚ 

(viz obr. 3), byl stanoven dne 8. 2. 1985 o rozloze 1,3237 km
2
. [1] 

 

Obr. 3: Dobývací prostor, zdroj: www.geofond.cz 

 

Tabulka 1 Aktuální nadmořská výška lomových stěn 

 

Skrývková etáž kóta 510 m. n. m. 

1. etáž 506 m. n. m. 

2. etáž 485 m. n. m. 

3. etáž 465 m. n. m. 

4. etáž 450 m. n. m. 

5. etáž 428 m. n. m. 

6. etáž 406 m. n. m. 

7. etáž 388 m. n. m. 

8. etáž 375 m. n. m. 

9. etáž 360 m. n. m. 

10. etáž 335 m. n. m. 

Základní pracoviště 335 m. n. m. 

Zahloubení 320 m. n. m. 

 

Výška jednotlivých lomových stěn je upravena §35 odst. 6, Vyhlášky ČBÚ 

č. 26/1989 Sb,. ve znění pozdějších předpisů. Podle zákona výška stěn nesmí překročit 

25 m, takže ani tady na provozovně se nenachází stěny vyšší.   
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2.3 Stav zásob 
 

Záznamy o průběžných stavech zásob jednotlivých výhradních ložisek nerostů 

vede Ministerstvo životního prostředí. Tato oblast je upravována vyhláškou Ministerstva 

průmyslu a obchodu č. 497/1992 Sb., o evidenci zásob výhradních ložisek a také zákon 

č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství čili Horní zákon, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Geologické zásoby výhradního ložiska Jakubčovice nad Odrou se stavem ke dni 

26. 7. 2007. V těžené části výhradního ložiska Jakubčovice n. O. (bloky zásob č. 1 až 4) se 

nachází tyto zásoby suroviny: [2] 

 
Tabulka 2 Geologické zásoby výhradního ložiska Jakubčovice nad Odrou 

 

Blok č. 
Výměra 

bloku (m
2
) 

Skrývka 

(m
3
) 

Obj. bloku 

bez skrývky 

(m
3
) 

Výkliz 

(m
3
) 

Objem bil. 

suroviny(m
3
) 

1 335 800 0 23 412 519 944 109 22 468 410 

2 219 332 139 837 29 246 531 1 431 654 27 814 877 

Prozkoumané 555 132 139 837 52 659 050 2 375 763 50 283 287 

3 76 098 111 585 9 604 990 671 909 8 933 081 

4 32 603 17 849 2 157 075 0 2 157 075 

Vyhledané 108 701 207 727 11 762 065 671 909 11 090 156 

Celkem 663 833 347 564 64 421 115 3 047 672 61 373 443 

 

Tabulka 3 Celkové množství zásob ke dni 26. 9. 2007 

 

Zásoby Bloky č. Množství 

Prozkoumané, volné 1, 2, 5, 6, 13-16 60 834 460 m
3
 

Vyhledané, volné 3, 4 11 090 156 m
3
 

Geologické zásoby celkem 71 924 616 m
3 

 

  



Bc. Ondřej Schäfer: Přeložení dopravní trasy v rámci lomu Jakubčovice 

 

2015  5 

 

Dle statistického výkazu GeO (MŽP) V3 - 01, který mi poskytla těžební 

organizace, je stav následující: [3] 

 

Tabulka 4 Pohyb zásob na ložisku 

 

Rok 2012 2013 2014 

Geologické zásoby celkem [tis. m
3
] 67 707 67 327 66 868 

Geologické zásoby mimo DP [tis. m
3
] 2 679 2 679 2 679 

Geologické zásoby v DP [tis. m
3
] 65 028 64 648 64 189 

Geol. zás. v ochranných pilířích a závěr. svazích [tis. m
3
] 20 311 20 311 20 311 

Vytěžitelné zásoby [tis. m
3
] 35 909 36 501 36 052 

 

V ochranných pilířích závěrných stěn těžebny je vázáno 20 311 205 m
3
 zásob. 

Tyto zásoby zůstanou záměrně trvale vázány, aby se zajistila stabilita závěrných svahů 

lomu. [2] 

Zásoby vázané v ochranném pilíři závěrných svahů lomu a zásoby za hranici DP 

Heřmanice mají přibližně stejnou kvalitu jako ostatní vytěžitelné zásoby na ložisku a jsou 

to zásoby odkryté. Bohužel prozatím nejsou dobyvatelné.[2] 

2.4 Charakteristika suroviny 

Moravská droba, jakožto přírodní soudržná surovina je těžena standartním 

stěnovým dobýváním, suchou cestou. Lom produkuju kvalitní drcené kamenivo a to ve 

26 frakcích. Jeho využití je široké, avšak především je využíváno pro výrobu betonů 

(ČSN EN 12620), kolejových loží (ČSN EN 13450), na které jsou kladeny přísnější 

požadavky, pro výrobu asfaltových směsí (ČSN EN 13043), kamenivo sloužící k sanaci 

terénů či jako posypový materiál. Nadměrné kusy, pokud se sekundárně nerozpojují, se 

využívají na zpevňování koryt či břehů. Dalším využitím moravské droby může být 

v podobě gabionů, což je drátěný koš vyskládaný lomovým kamenivem, sloužící jako 

zpevnění svahů.  
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Dle technologických zkoušek dělíme horninu do třid a to: 

1. Droba čerstvá a slabě navětralá 

2. Droba s vložkami pelitů 

3. Droba navětralá (především ve svrchních částech ložiska) 

4. Droby jemnozrnné, středně i hrubě zrnité s pruhy prachovců v poměru 

1:1 

5. Šedé pelity (prachovce) s drobami 

Droba čerstvá a slabě navětralá (ad 1.), je nejkvalitnější hornina v DP. Tento typ 

horniny podle technologických zkoušek odpovídá všem požadavkům pro výrobu drceného 

kameniva a výrobu kameniva pro kolejové lože. Nerost se vyznačuje odolností proti 

otlukovosti, mrazuvzdornosti, nízkou nasákavostí. Pórovitost tohoto typu je 0,37 nm. 

Droba s vložkami pelitů (ad 2.), hornina tohoto typu není svým složením o mnoho 

odlišná od horniny první, avšak mohou mít odlišný obsah síry SO3, vázané v prachovcích a 

jílovitých břidlicích. 

Horniny typu ad 3,4 a 5 mají horší technologické vlastnosti, které nelze využít na 

výše zmiňované účely. 

Škodlivinami v surovině z technologického hlediska jsou zvětralé horniny, 

mylonitizované horniny a poloho grafických jílovitých břidlic. Za výkliz jsou považovány 

polohy břidlice poruchového pásma o mocnosti 10 m.[2] 

2.5 Geneze ložiska 
 

Východně od vyvrásnění krystalického pohoří Jeseníku sedimentovaly drobové a 

břidlicové polohy v Karbonském moři. Ty jsou převážnou mírou tvořeny mořskými 

sedimenty pobřežního charakteru. Během sedimentace podklad pomalu klesal a začínalo se 

tvořit nadloží, které dosahovalo mocnosti v místech až 800 m. V některých místech 

docházelo k ústupu hladiny moře, což zapříčinilo, jako důkaz, kapky deště otisknuté na 

plochách břidlic. [2] 

2.6 Geologická stavba ložiska 
 

Ložisko Jakubčovice nad Odrou patří k části zvané moravsko-slezský kulm, které 

bylo vytvořeno Hradeckým souvrstvím, pro které je standartní flyšové střídání drob, 

prachovců a jílovitých břidlic, Jakubčovice nevyjímaje. Při počátečním ložiskovém 

průzkumu ložiska bylo zjištěno, že se skládá z jedenácti různých typů petrografických 
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hornin. Převážnou většinu hornin, a to 80 %, na ložisku jsou droby šedomodré, šedozelené 

a hnědošedé, středně až hrubě zrnité. Další horniny, které jsou v ložisku obsaženy, jsou 

pískovce, aleuropelity, jílové břidlice a prachovce. V zanedbatelné míře se vyskytují i 

drobnozrnně drobové slepence. [2] 

Historie geologického průzkumu na ložisku začala v letech 1955-56, kdy Nerudný 

průzkum n.p. Brno, provedl geologický průzkum na požadavek Středomoravského 

průmyslu kamene, n.p. Přerov. Průzkumem bylo zjištěno celkem 17 miliónů m
3 

zásob 

kamene a to v kategoriích B a C1. Další geologický průzkum proběhl v letech 1968-69, 

kterým bylo vyhodnoceno 39 milionu m
3
 zásob kamene na ložisku v kategoriích B a C1.  

V letech 1978-80 byl Geologickým průzkumem, n.p. Ostrava, středisko Rýmařov, 

realizován podrobný průzkum. Úkolem tohoto průzkumu bylo ověřit předpolí lomů 

severně od vykázaných zásob z roku 1969 a zabezpečit v tomto prostoru nové zásoby 

kamene. Tímto průzkumem bylo na ložisku vykázáno 34.537 tis. m
3
 zásob kamene v 

kategorii B, 34.773 tis. m
3
 zásob kamene v kategorii Cl a 9.998 m

3
 zásob kamene v 

kategorii C2.[2] 

 Pro dané ložisko je typické jeho megavrásové uložení. Směr struktur je 

severovýchodní- jihozápadní směrem s generálním úklonem k severozápadu. V některých 

místech vrásových uzávěrů se úklony mění v širokém rozmezí hodnot úklonů od 

severozápadu k jihovýchodu. Ukloněná antiklinála s jihovýchodním odchýlením vystupuje 

v západní části dobývacího prostoru a uzavření s druhým ramenem se vyskytuje uprostřed 

lomu. Oblast hrubého flyše je zastoupena v severozápadní části, kde dochází k prostupům 

psamitů, aleuritů a pelitů. Mocnost facie v místech dosahuje až 50 metrů. Vnitřní část 

antiklinály tvoří severní a severovýchodní předpolí lomových stěn, s převahou 

psamitických hornin. Težená oblast je tvořená velmi hrubým flyšem.[2] 

Zvrásnění ložiska je především způsobeno tlakem okolních hornin či ložisek. 

Vrásnění ložiska v Jakubčovicích probíhalo v době asturské fáze variského vrásnění. 

Vodorovně uložené horniny byly tlačeny, až vytvořily vrásy. Při vrásnění je ložisko 

narušeno systémem zlomů. Kontakty hornin při tváření nejsou ostré, ale pozvolna 

přecházejí jedna v druhou. [2] 

  



Bc. Ondřej Schäfer: Přeložení dopravní trasy v rámci lomu Jakubčovice 

 

2015  8 

 

Nadloží ložiska je tvořeno kvarterním pokryvem, který je rozdělen do tří vrstev: 

1. Vrstva svrchních humózních (lesních) hlín o mocnosti 0,1-0,3 m. 

2. Vrstva hlinitokamenité sutě, převážně jílovito-písčité s úlomky kulmských 

hornin s proměnlivou mocností od 1 do 5 m. 

3. Vrstva balvanitých sutí, která je vyvinutá pouze na svazích v úsecích s 

převládajícím výskytem droby. 

2.7 Petrografické údaje 
 

Tabulka 5 Základní kvalitativní parametry horniny 

 Základní charakteristiky jednotka hodnota 

1. Druh horniny  DROBA 

2. Sypná hmotnost Mg*m
-3

 1,80 

3. Objemová hmotnost Mg*m
-3

 2,70 

4. Drtitelnost % 37,6 (-1,6mm) 

5. Pevnost v tlaku MPa 90-150 

6. Pracovní index WI kWh*t
-1

 17,1 ±1,6 

7. Index abrazivity AI --- 0,41370 

8. Abrazivost podle Bonda g*t
-1

 880 

9. 
Odolnost proti drcení hrubého 

kameniva L. A. 
% hm. 20 

10. 
Ohladitelnost HK pro obrusné 

vrstvy PSV 
--- PSV62 

11. 
Odolnost proti zmrazování a 

rozmrazování 
% hm. F1 

12. 
Odolnost proti otěru hrubého 

kameniva MdeRB 
--- ≤15 

13. Odolnost proti drcení rázem SZRB --- ≤18 

14. Vlhkost (neprané) % hm. 2 

15. Nasákavost % hm. ≤1 

16. Hrubé organické znečišťující látky  mLPC 0,5 

17. Chemické složení % hm. 

NA2O 2,4; MgO 1,8; Al2O3 14; 

SiO2 68; S celková 0,057, Sírany 

SO3 0,65; K2O 3,0; Fe2O3 4,0 

18. 

Obsah přírodních radionuklidů dle 

Vyhl. č. 307/2002 Sb. ve znění 

Vyhl. č. 499/2005 Sb. 

Bq.Kg
-1

 
226

Ra 44; 
228

Th 45; 
40

K 670 

 

Petrografický rozbor 

Hornina z lomu EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. je nazvána středozrnná živcová 

droba. Struktura horniny je subangularně psamitická, textura horniny masivní.[4] 
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2.8 Hydrogeologické údaje 
 

Dobývací prostor spadá pod oblast povodí Baltického moře. Konkrétněji se jedná 

o povodí řeky Odry. Řeka protéká v blízkosti provozovny (viz obr. 4). Těžební činnost 

v lokalitě Jakubčovice nijak nenarušuje tok řeky a není tomu ani naopak. Nejnižší etáž 

lomu je ve výšce 320 m. n. m. a řeka protéká ve výšce 309 – 316 m. n. m. V jarních 

měsících, kdy taje sníh či jsou vetší průtrže dešťů, se začnou vody shromažďovat 

v zahloubení, kde se vyváži kaly z odkalovacích nádrží. V tom případě je nutno vodu 

odčerpávat. [5][6]  

 

 

Obr. 4 Tok řeky Odra v blízkosti provozovny, zdroj: maps.google.com 
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3. Popis stávající technologické dopravy na lomu Jakubčovice 
 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a bezpečnost provozu a ochrana 

objektů a zájmů chráněných podle zvláštních předpisů: 

Při činnostech prováděných na provozovně se dodržují ustanovení platných 

vyhlášek o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické 

činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, při úpravě a zušlechťování nerostů, 

Horního zákona i právních předpisů na něj navazujících. 

Jedná se o tyto ustanovení:  

 

o 44/1988 Sb. Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství 

o 61/1998 Sb. Zákon o hornické činnosti 

o 26/1989 Sb. Vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 

bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné 

hornickým způsobem na povrchu 

o 51/1989 Sb. Vyhláška ČBÚ o bozp a bezp. prov. při úpravě a zušlechťování 

o 262/2006 Sb. Zákoník práce  

 

Technologická doprava na lomu Jakubčovice nad Odrou se řídí platným 

Dopravním řádem pro veškerou strojní dopravu, včetně dopravy osob v areálu 

kamenolomu. Všechny osoby provádějící činnost související s dopravou jsou povinny 

dodržovat ustanovení tohoto řádu. 

 

o Zákona č. 361/2000 v platném znění,  

o Vyhláška č. 26/1989, 

o  Vyhláška č. 51/1989 a navazujících technologických postupů.  

 

Dopravní řád je vydán v souladu s ustanovením § 159 Vyhláška 26/89 Sb. a 

§ 92 Vyhláška 51/89 Sb. 

Důlní doprava na provozovně je vedena po lomových cestách se zpevněným 

povrchem, podélným sklonem do 8° (cca 14 %), min. šířkou 6 m. Při provádění 

skrývkových prací s odvozem nadložní skrývkové zeminy na výsypku nákladními 
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automobily, je tato doprava prováděna po dočasných cestách, které musí splňovat 

podmínky pro lomové cesty. Pro snížení prašnosti v obdobích sucha budou lomové cesty 

kropeny vodou. Důlní doprava je zajišťována nákladními automobily firmy Hájek a 

Synové, a.s., případná doprava osob osobními automobily. 

Expedice hotových výrobků je převážně zajišťována nákladními automobily 

odběratelů. Z provozovny budou nákladní automobily najíždět na komunikaci II. třídy 

Jakubčovice nad Odrou-Heřmánky nad Odrou ze zpevněného nájezdu. [7] 

Doprava na lomu je upravena provozní dokumentací - dopravním řádem. [7] 

3.1 Technologická doprava 
 

Nakládka a přeprava materiálu na provozovně Jakubčovice je od roku 2006 

vykonávaná firmou Hájek a Synové, a.s. Firma Hájek a Synové, a.s. byla vytvořena 

zápisem do obchodního rejstříku a to dne 1. 9. 2003. Hlavní činností společnosti HÁJEK 

a SYNOVÉ, a.s. je přeprava a nakládka kameniva pro potřeby kamenoprůmyslu. Dále 

provozujeme servisní a opravárenské služby pro těžkou lomovou techniku, její 

prodej  a prodej náhradních dílů. Na provozovně se také nachází kolejová doprava, avšak 

tu firma Hájek a Synové, a.s. neprovozují. Sídlo společnosti se nachází v těsné blízkosti 

kamenolomu, což je výhodou pro obě strany a to v podobě rychlého přizpůsobení dopravy 

těžebním požadavkům. Dodavatel je placen za naloženou a převezenou tunu. Dopravní 

trasa je tvořena především od místa těžby k primárním drtičům, kde podrcené kamenivo 

přepraví pomocí dopravních pásů dál na úpravárenskou linku. 

Stacionární úpravárenská linka v kamenolomu je rozdělena na 3 části: 

Ve východní části na výškové úrovni cca 412 m. n. m. je umístěna násypka s 

podavačem a hrubotřídičem, první primární čelisťový drtič, dopravní pasy a tunelový 

skluz, kterým se kamenivo dopravuje na zemní skládku s tunelovým odběrem na kótě 

350 m. n. m. Na výškové úrovni cca 350 m. n. m. je umístěn druhý primární čelisťový 

drtič, zemní skládka meziproduktu s tunelovým odběrem, sekundární čelisťový drtič, 

kuželový drtič, odrazový drtič a soustava dopravních pasů, kterými se kamenivo dopravuje 

v lince a k dalšímu zpracování.[2] 

Třídírna s ocelovými zásobníky a další technologické zařízení včetně vagónové 

nakládky je umístěno na výškové úrovni cca 315 m. n. m. naproti sociální budově. 
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 V prostoru bývalé provozovny 202 v jihozápadní části lomu je umístěna 

samostatná úpravárenská linka pro selektivní úpravu kameniva podle požadavků 

odběratelů. Linka je tvořena hrubotřídičem, primárním čelisťovým drtičem, sekundárním 

kuželovým drtičem, třídiči, soustavou dopravních a skládkovacích pasů. 

Nakládání hotových výrobků ze zemních skládek na nákladní automobily při 

expedici hotových výrobků zákazníkům je prováděno kolovými nakladači. 

 

Strojní vybavení, které je využíváno na lomu Jakubčovice nad Odrou: 

 Pásové lopatové rypadlo LIEBHERR 974 HD LITRONIC (viz obr. 6) 

 Kolový nakladač CATERPILLAR 988G (viz obr. 5) 

 Damper CATERPILLAR 775E (viz obr. 9) 

              BELAZ 7548, 7555E (viz obr. 7,8) 

Pro nakládání rubaniny na automobilovou dopravu, která ji převáží k primárnímu 

drtiči, jsou využívány nakladače CATERPILLAR 988G a oba typy uvedených damprů. 

Pásové lopatové rypadlo LIEBHERR 974 HD těží rubaniny přímo z rozvalu u těžební 

stěny. 

 Ceny za tunu rubaniny jsou: 

- Technologická nakládka (pásové rypadlo, kolový nakladač) 11,53 Kč/t 

- Technologická doprava      11,97 Kč/t 

 

Tabulka 6 Technické parametry nakladače 

 

Parametry nakladače Jednotka CATERPILLAR 988 G, H 

Výkon motoru [kW] 354 

Vylamovací síla [kN] 460 

Objem lopaty [m
3
] 6,9 

Provozní hmotnost [t] 50 
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Obr. 5 Kolový nakladač CAT 988G, zdroj: www.google.com 

 

 

Tabulka 7 Technická data rypadla 

 

Parametry rypadla Jednotka 
LIEBHERR 974 HD 

LITRONIC 

Výkon motoru [kW] 395 

Objem lopaty [m
3
] 5,1 

Provozní hmotnost [t] 86 

 

 

Obr. 6 Pásové lopatové rypadlo, zdroj: www.google.com 
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Tabulka 8 Technické parametry damperu 

 

Parametry damperu Jednotka 
Typ damperu 

CAT 775E BELAZ 7548 BELAZ 7555E 

Výkon motoru [kW] 567 368 560 

Objem korby [t] 63,2 40 60 

Nejvyšší rychlost [km*h
-1

] 65,8 50 55 

Provozní hmotnost [t] 108,4 30 104,1 

 

 
Obr. 7 Dampr Belaz 7548, zdroj: www.google.com 

 

 
Obr. 8 Dampr Belaz 7555E, zdroj: www.belaz.by 

http://www.google.com/
http://www.belaz.by/
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Obr. 9 Dampr CAT 775E, zdroj: www.google.com 

 

3.2 Parametry těžebních a skrývkových řezů   
 

Šířky pracovních plošin těžebních řezů budou minimálně 30 m, což bude 

dostačující pro zajištění bezpečnosti osob a bezpečného provozu těžebních strojů. 

U závěrného svahu lomu bude šířka zbývající části pracovní plošiny (bermy) mezi spodní 

hranou skrývky a horní hranou těžebního řezu ponechána v šířce 3 m a šířky bereme mezi 

spodními hranami předchozích a horními hranami následujících těžebních řezů budou 5 m. 

Pro přístup na stávající těžební řezy budou využívány stávající lomové cesty se 

zpevněným povrchem.  

Z rozvalu bude rozpojená hornina (surovina) těžena povrchovým těžebním 

strojem, např. rypadlem s pásovým podvozkem, kolovým nakladačem, bude rubanina 

nakládána na nákladní automobily a jimi dopravována a vysypána do násypky primárního 

drtiče. [2] 

  

http://www.google.com/
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4. Návrh nové dopravní komunikace  
 

Návrh nové dopravní komunikace řeší propojení dvou existujících řezů z kóty 414 

na kótu 359 m n. m. Na kotě 414 m. n. m. se nachází 5. řez. Na kotě 359 m. n. m. je 

9. těžební řez. 

 

Obr. 10 Počátek dopravní komunikace, zdroj: vlastní foto 

 

  

Obr. 11 Místo vybudování dopravní komunikace, zdroj: vlastní foto 

 

Provozovna Jakubčovice si novou dopravní komunikací chce primárně zachovat 

rovnoměrný těžební postup. Při výstavbě dojde zejména ke změně dopravních vzdáleností 

z jednotlivých etáží k primárnímu drtiči, který je na kótě 412 m. n. m. Další z důvodů je 

snížení vytíženosti obvodové komunikace směrem ke katastrálnímu území obce 

POČÁTEK DOPR. KOMUNIKACE 

KONEC DOPR. KOMUNIKACE 
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Heřmanice, odstranění velkého množství nevyhovujících zatáček, například lomené 

o 180°, a tím zvýšení bezpečnosti provozu.  

Vyprojektování a umístění dopravní komunikace jsem udělal tak, aby byla 

doprava co nejefektivněji vzhledem k východní části lomu. Komunikace zároveň nebude 

bránit dalším těžebním postupům, jelikož na daných místech se s těžebním postupem 

v delším časovém intervalu, jíž neuvažuje. Na obrázku 11 je vidět průběh celé 

komunikace, kterou znázorňuje oranžová šipka. 

Parametry nové budované dopravní komunikace vychází z platného plánu otvírky, 

přípravy a dobývání, ve kterém je stanovena minimální šířka 6 m a maximální sklon 

do 14 %. 

Spodní část nové komunikace (viz obr. 10), která propojuje 8. a 9. těžební řez 

bude vytvořena navezením vyklizového, případně skrývkového materiálu. Tato část 

komunikace začíná na výškové kótě 359 m. n. m. a končí na kótě 377 m. n. m. V současné 

době se již začalo s navážením výklizového materiálu. Urovnání do požadovaného sklonu 

bude za pomocí lopatového nakladače či lopatového rypadla. 

Vrchní část komunikace bude začínat ve výšce 377 m. n. m. a končí napojením na 

stávající dopravní komunikaci ve výšce 414 m. n. m. Tato část komunikace spojuje 5., 6. a 

7. těžební řez, a jakožto část zářezová, bude vybudována pomocí trhacích prací. Trhací 

práce budou probíhat v souladu s platnou dokumentací (Generel trhacích prací a 

Technologický postup pro trhací práce malého rozsahu). Případné dočišťování zářezu po 

trhacích pracích se vykoná hydraulickým kladivem.    

Veškeré práce budou probíhat dle schválené provozní dokumentace. 

Pro snížení prašnosti v obdobích sucha bude dopravní cesta kropena vodou.  

Doprava na provozovně je upravena provozní dokumentací - dopravním řádem. 

Vytvořením nové dopravní komunikace musí být zaneseno do POPD. Touto 

změnou nedojde ke zhoršení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, 

nebudou dotčeny objekty ani zájmy právnických a fyzických osob chráněné podle 

zvláštních právních předpisů nad rozsah uvedený v rozhodnutí o povolení hornické 

činnosti. [2] 
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4.1 Výpočet sklonu dopravní komunikace 
 

Nová dopravní komunikace bude vytvořená ze dvou násypů a jednoho zářezů. 

Při výpočtech jsem vycházel z jednoduchých geometrických útvarů, které 

v podstatě budou reálně vytvořeny. Hodnoty potřebné k výpočtu jsem vyčetl z podkladů, 

které mi poskytla organizace. (viz příloha č. 3) 

 

Násyp č. 1 

 

Obr. 12 Schéma násypu č. 1, zdroj: vlastní 

 

Výškový rozdíl, který je nutno v této části komunikace překonat je a= 17,7 m 

(z 359 m. n. m. na 376,7 m. n. m.). Násyp bude propojení 9. a 8. těžebního řezu. Z výkresu, 

který mi podnik poskytl, jsem vyčetl, že vodorovná vzdálenost je b= 147,7 m. 

 Z těchto dvou údajů jsem dále pokračoval ve výpočtech: 

1. Výpočet třetí strany trojúhelníku podle Pythagorovy věty: 

         

                

            

  √         

          

 

2. Výpočet úhlů v trojúhelníku 

      - jedná se o pravoúhlý trojúhelník 
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3. Přepočet stupňů na procenta: 

       ⟹                      

           

 

Násyp č. 2 

 

Obr. 13 Schéma násypu č. 2, zdroj: vlastní 

 

Násyp č. 2 je pouze krátké napojení mezi 8. a 7. těžebního řezu, který navazuje na 

zářez č. 1. Výškový rozdíl, který je nutno v této části komunikace překonat je a= 0,22 m 

(z 377 m. n. m. na 377,22 m. n. m.).  Strana b činí 6,85 m.  

Dopočet zbylých neznámých: 

1. Výpočet třetí strany trojúhelníku podle Pythagorovy věty: 

         

               

         

  √      

         

 

2. Výpočet úhlů v trojúhelníku 

      - jedná se o pravoúhlý trojúhelník 
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3. Přepočet stupňů na procenta:  

        ⟹                        

         

 

Zářez č. 1 

 

Obr. 14 Schéma zářezu č. 1, zdroj: vlastní 

 

Zářez č. 1, jakožto jediný zářez, který bude nutno vytvořit pro vybudování 

komunikace, povede až na kótu 414 m. n. m. Výškový rozdíl, který je nutno překonat je 

a= 37 m (z 377,22 m. n. m. na 414 m. n. m.).  Vodorovná délka strany b= 264,61 m. Tato 

část propojuje 8. a 6. těžební řez.  

Dopočet zbylých neznámých: 

1. Výpočet třetí strany trojúhelníku podle Pythagorovy věty: 

         

               

           

  √        

          

 

2. Výpočet úhlů v trojúhelníku 

      - jedná se o pravoúhlý trojúhelník 

       
 

 
 

       
  

      
 

        



Bc. Ondřej Schäfer: Přeložení dopravní trasy v rámci lomu Jakubčovice 

 

2015  21 

 

           

                 

      

3. Přepočet stupňů na procenta: 

        ⟹                        

           

 

Při výpočtech sklonů komunikace jsem došel k číslu maximálně 13,96 %, což 

splňuje podmínky stanovené v plánu otvírky, přípravy a dobývání. V dokumentu 

organizace je stanoven maximální sklon komunikací 14 %.  

4.2 Výpočet šíře dopravní komunikace 
 

Po dané komunikaci  se budou pohybovat, jakožto nejšírší technika, převážně 

dampry typu Caterpillar a Belaz. Informace o technologii dopravy viz. Kapitola 2.1. 

Z produktového katalogu firmy Caterpillar jsem vyčetl, že provozní šířka dampru 

Caterpillar 775E činí 5 673 mm. Jedná se o nejšírší vozidlo, takže výpočty jsou 

dimenzovány na tento model. Šíře bude vypočítávána na obousměrnný provoz 

(viz obr. 15), jako tomu bylo na staré komunikaci. Z daných kritérií budu pokračovat ve 

výpočtu. [8] 

 

Vztah pro stanovení celkové šíře dopravní komunikace pro obousměrný provoz: 

 

           

 

Obr. 15 Schéma dopravní komunikace, zdroj: vlastní 
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B… celková šířka dopravní cesty pro obousměrný provoz [m] 

A… max. šířka použitého automobilu pro dopravu v lomu [m] 

b… šířka krajnice (doporučená 0,4 – 1,0)   [m] 

bb… vzdálenost mezi setkávajícími se automobily (doporučená 0,7 – 1,1) [m] 

 

Výpočet: 

 

1. Minimální hodnota dopravní komunikace: 

           

                    

          

2. “Maximální” hodnota dopravní komunikace 

           

                  

          

 

Ve výpočtech jsem došel k závěru 12,85 m a 14,45 m. Tyto hodnoty podle POPD, 

ve kterém jsou stanovené minimální hodnoty na 6 m, jsou vyhovující. 

 

4.3 Výpočet kubatury 
 

Daný výpočet slouží k určení množství materiálů, skrývkových či odklizových, 

které bude zapotřebí přemístit pro vytvoření nové dopravní komunikace. Potřebné hodnoty 

vychází i z kapitol 3.1 a 3.2. 

 

Násyp č. 1 

 

Násyp bude vypočten jako hranol s trojúhelníkovou podstavou. 
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Sp… Obsah podstavy 

V1… Objem hranolu s šířkou komunikace 12,85 m 

V2… Objem hranolu s šířkou komunikace 14,45 m 

 

Násyp č. 2 

 

Násyp budu vypočítávat jako hranol s trojúhelníkovou podstavou. 

 

   
 

 
         

   
 

 
                  

         
  

       

              

         
  

              

          
  

Sp… Obsah podstavy 

V1… Objem hranolu s šířkou komunikace 12,85 m 

V2… Objem hranolu s šířkou komunikace 14,45 m 

 

Zářez č.1 

Plochu a obsah zářezu budu vypočítávat podle vzorců pro obecný trojúhelník a 

hranol. Kvůli nepravidelnostem, které by chybně ovlivnily výpočet, jsem zářez rozdělil do 

několika dílčích obecných trojúhelníků, respektive hranolů. (viz příloha č. 3.) 
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Sp1-7… Obsah podstav 

V1… Objem hranolu s šířkou komunikace 12,85 m 

V2… Objem hranolu s šířkou komunikace 14,45 m 

 

Po sečtení všech vypočtených hodnot jsem zjistil, že celkové množství hmot, 

které bude zapotřebí navozit či rozrušit a odvézt, pří šířce komunikace 12,85 m je 

41 623 m
3
. Při zvolení druhé varianty, kterou je šíře komunikace 14,45 m, vyjde konečná 

hodnota 46 806 m
3
.  

4.4 Napojení na stávající etáže 
 

Nově vybudovaná dopravní komunikace bude napojena na stávající etáže 

v několika případech. Počátek komunikace je na 9. těžební etáži s nadmořskou výškou 

359 m. n. m. Zde bude začínat stoupání 11,96 %, které bude vytvořeno násypem, 

viz předešlé kapitoly.  



Bc. Ondřej Schäfer: Přeložení dopravní trasy v rámci lomu Jakubčovice 

 

2015  25 

 

Pokračování cesty bude napojení na 8. těžební řez, 377,1 m. n. m. Na tomto řezu 

bude zapotřebí vytvořit sjezd, kvůli převýšení 0,6 m. Délka sjezdu 21 m se sklonem 

2,85 %. 

Napojení 7. a 6. těžební etáže proběhne přes už vytvořenou dopravní komunikace 

a to 406 m. n. m. Jelikož nově vybudovaná komunikace bude do výše 414,5 m. n. m. je 

zapotřebí převýšení 9,5 m rovněž propojit menším sjezdem a vytvořit náležitý sklon. Toto 

napojení bude 80 m dlouhé se sklonem 11,78 %.  

Poslední napojení na 5. těžební etáži, je na jíž existující komunikaci a to na kótě 

415,5 m. n. m. Zde proběhne pouze drobné výškové dorovnání komunikací. 

 

4.5 Stanovení nákladů na vybudování 
 

Podle informací, které mi poskytla firma Eurovia se ceny služeb, které jsou jim 

poskytovány, ohodnoceny následujícími tarify: 

 Technologická nakládka 11,53 Kč/t (Hájek a Synové) 

 Technologická doprava 11,97 Kč/t (Hájek a Synové) 

 Vrtací a trhací práce 8,30 Kč/t (Austin Powder CZ) 

 

Objemové hmotnosti hornin, které budou procentuálně nejčastěji v přepravované 

směsi: 

 droby 2,7 t*m
-3

 

 jílová břidlice 2,6 t*m
-3

 

 pískovec 2,6 t*m
-3

 

 

Násyp č. 1 

Objem navážky v případě násypu č. 1 je V1= 16 796,75 m
3
 a V2= 18 888,2 m

3
. Při 

průměrné objemové hmotnosti 2,63 t*m
-3

 vychází: 

                           

                          

 

V1… Objem hranolu s šířkou komunikace 12,85 m 

V2… Objem hranolu s šířkou komunikace 14,45 m 
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Cena násypu: 

Celková cena= cena nakládky + cena dopravy * množství horniny 

Celková cena= 11,53 Kč + 11,97 Kč * 44 176 t (49 676 t) 

Celková cena1= 1 038 123 Kč 

Celková cena2  1 167 385 Kč 

 

Násyp č. 2 

Objem navážky na násypu č. 2 je V1= 9,64 m
3
 a V2= 10,84 m

3
. Při průměrné 

objemové hmotnosti 2,63 t*m
-3

 vychází: 

 

                     

                     

 

V1… Objem hranolu s šířkou komunikace 12,85 m 

V2… Objem hranolu s šířkou komunikace 14,45 m 

 

Cena násypu: 

 

Celková cena1= cena nakládky + cena dopravy * množství horniny 

Celková cena1= 11,53 Kč + 11,97 Kč * 25,35 t (28,5 t) 

Celková cena1= 595,7 Kč 

Celková cena2= 669,8 Kč 

 

Zářez č. 1 

Množství hornin, které bude nutné rozvolnit je V1= 24 816,6 m
3
 a 

V2=  7 906,6 m
3
. Při průměrné objemové hmotnosti 2,63 t*m

-3
 vychází: 

 

                          

                          

 

V1… Objem hranolu s šířkou komunikace 12,85 m 

V2… Objem hranolu s šířkou komunikace 14,45 m 
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Cena zářezu: 

Celková cena1= (vrt. a trh. práce + cena nakládky + cena dopravy) * 

množství horniny 

Celková cena1= (8,30 Kč + 11,53 Kč + 11,97 Kč) * 65 268 t (73 394 t) 

Celková cena1= 2 075 490,6 Kč 

Celková cena2= 2 333 940,6 Kč 

 

Tabulka 9 Shrnutí informací 

 

Varianty Šíře dopr. kom. Objem hmot Celková cena 

Varianta 1.  12, 85 m 109 468 t 3 114 191 Kč 

Varianta 2.  14,45 m 123 098,5 t 3 501 996 Kč 

 

4.6 Časový harmonogram výstavby 
 

Výstavba nové komunikace již v předešlých měsících započala. Tento projekt 

není časově omezen, jelikož je prováděn s dostatečným předstihem a průběh celé těžby 

není na komunikaci nijak vázán. Výstavba komunikace probíhá především v zimních 

měsících, kdy je těžba v útlumu a provádí se generální opravy zařízení. 
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5. Stručné ekonomické zhodnocení návrhu   
  

Materiál na vybudování násypu, který tvoří spodní část navrhované komunikace, 

budeme využívat z vlastní těžby. Jedná se o proplástky především jílové břidlice či 

pískovce. Tato rubanina, která se těží současně s moravskou drobou, je dále technologicky 

nevyužívána a proto se ideálně hodí k našim účelům. Násypné hmoty nakládá a převáží 

firma Hájek a Synové. Ta si účtuje za naložení 11,53 Kč/t a 11,97 Kč/t za dopravu. Vrtací 

a trhací práce bude mít na starost firma Austin Powder CZ, která si účtuje 8,30 Kč/t. 

První varianta (šíře dopravní cesty 12,85 m): 

Celý násyp má objem 16 806 m
3
. Při průměrné objemové hmotnosti 2,63 t*m

-3
 to 

bude 44 200 t. Za ceny, které firma poskytuje své služby, bude naložení a převezení 

násypných hmot stát 1 038 700 Kč. 

Zářez, jako další část, je vedena v rostlé hornině a tudíž bude nutné použít trhací 

práce. Bude se jednat o trhací práce malého rozsahu. Firma si účtuje za vrtací a trhací práce 

8,30 Kč/t. Po trhacích pracích bude samozřejmě zapotřebí rubaninu naložit a odvozit. 

Množství horniny, které je zapotřebí přemístit je 65 268 t horniny. Při cenách, které si 

firmy účtují za své služby, bude celá operace stát 2 075 491 Kč.  

Celkové náklady, které vyplývají při volbě první varianty projektu, jsou 

3 114 191 Kč. 

Druhá varianta (šíře dopravní cesty 14,45 m): 

Násypy mají objem 49 704,5 t. Za ceny, které firma poskytuje své služby, bude 

naložení a převezení horniny stát 1 168 055 Kč. 

V případě zářezu se jedna o množství horniny 73 394 t. Při cenách, které si firmy 

účtují za své služby, bude vrchní část dopravní komunikace stát 2 333 941 Kč.  

Celkové náklady, které vyplývají při volbě druhé varianty projektu, jsou 

3 501 996 Kč. 

 

Cenový rozdíl mezi jednotlivými variantami je 387 805 Kč. Vzhledem 

k dlouhodobosti investice, se podle mého, nejedná o velkou částku. 
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6. Závěr 
 

Organizace mi dala za úkol vyprojektovat novou dopravní komunikaci, která má 

spojovat 9. a 5. těžební řez. Tyto řezy jsou na úrovních 359 m. n. m. a 414 m. n. m. 

(viz příloha č. 2) Od dopravní komunikace si provozovna slibuje především zachování 

rovnoměrného těžebního postupu, změnu dopravních vzdáleností k primárnímu drtiči, 

který je na kótě 412 m. n. m., snížení vytíženosti východní komunikace a odstranění 

nevyhovujících zatáček a tím zvýšení bezpečnosti provozu. 

Já jsem navrhl dopravní komunikaci tak, aby byla doprava co nejefektivnější a 

vyhovovala všem předpokladům a bezpečnostním nařízením, které organizace či předpisy 

požadují. (viz příloha č. 1) 

Celý projekt je řešen ve dvou variantách, a to podle zvolené šíře dopravní 

komunikace. Šíře byly dimenzovány podle nejširšího dampru, který bude na komunikaci 

využíván.  Hodnoty, které byly vypočteny (viz kapitola 3.2) jsou 12,85 m a 14,45 m. 

Vypočtené varianty se následně liší v objemu hmot, který bude zapotřebí přemístit (viz 

kapitola 3.3) a v neposlední řadě také finančním obnosem, který bude zapotřebí vynaložit 

na vybudování dopravní komunikace. 

Varianta číslo 1. je užší profil (12,85 m). V této možnosti vidím pouze výhodu 

v tom, že projekt bude levnější. Časově kratší období, za které by bylo možné komunikaci 

vybudovat, pro nás není důležité, jelikož výstavba probíhá ve velkém časovém odstupu a 

provádí se především v zimních měsících, kdy probíhají generální revize zařízení. Další 

výhody v dané variantě nevidím. Oproti druhé možnosti, kde je jedna hlavní výhoda, a tou 

je bezpečnost. Při šířce 14,45 m jsou při výpočtech brány v potaz největší hodnoty a tím je 

tato možnost o 1,6 m širší. Komunikace bude bezpečnější z hlediska vyhýbání dopravní 

technologie. Druhý návrh je sice o 387 805 Kč dražší (viz kapitola 4), ale z dlouhodobého 

hlediska, se kterým se bude tato cesta využívat, si myslím, že nejde o tak závratnou částku.  
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