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Anotace 

 

          Vypracovaná bakalářská práce je zaměřena na zkvalitnění výroby jednotlivých frakcí a 

modernizaci třídírny v kamenolomu Černá Skála. Úvod obsahuje lokalitu kamenolomu a 

stručnou charakteristiku těžené suroviny. V další části je popsán současný stav třídírny, vyráběné 

frakce a zároveň je zde vysvětleno, proč by mělo dojít k rekonstrukci. Následuje popis navržené 

linky zaměřený převážně na tok materiálu z nového třídiče a dopravu vyráběných frakcí 

pásovými dopravníky. Je zde popsán odsávací systém a vypočítáno, jak bude zatížené životní 

prostředí. Zajištění bezpečnosti práce při rekonstrukci, protipožární a protikorozní opatření. 

Závěrem této práce, jsem popsal, jaké cíle dosáhneme touto rekonstrukcí. 

 

Klíčová slova: rekonstrukce, lom, třídič, frakce, odsávací jednotka, vyhláška, zásobník 

 

 

Annotation 

 

           Developed thesis is focused on improving the production of individual fractions and 

modernization packing center in black rock quarry. Introduction quarry site contains a brief 

characterization of raw material. The next section describes the current state of sorting plant 

produced fraction and at the same time explains why there should be a reconstruction. The 

following is a description of the proposed line focuses mainly on the material flow of new 

screens and transportation of produced fractions of belt conveyors. There is described an exhaust 

system and is calculated as will be loaded environment. Ensuring the safety of the 

reconstruction, fire and corrosion measures. The conclusion of this work, I described what goals 

we achieve this reconstruction. 
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Úvod 

          Kamenolom Černá Skála spadá pod těžební organizaci M – SILNICE a.s. oblastní závod 

PRŮMYSLOVÁ VÝROBA. Leží na katastrálním území obcí Potštejn a Proruby. Nachází se 

jihozápadně od obce Potštejn, v okrese Rychnov nad Kněžnou, kraj Královehradecký. Lom je 

situován v zalesněném svahu. Mezi prostorem vlastního lomu s technologickou linkou a sociální 

budovou s expedičními skládkovými plochami prochází silnice III. Třídy č. 3126 Potštejn – 

Proruby. 

 

 
          Obr. č. 1: Vyznačený bod je poloha kamenolomu Černá Skála.                                [8]                                                 

 

 

          Zdejší ložisko biotitické pararuly a granodioritu je využíváno od roku 1900, kdy začala 

stavba silnice Potštejn – Proruby v kopcovitém a zalesněném terénu. Cestářům se nejlépe dařilo 

získávat kámen poblíž stávající cesty, kde byl kamenný teras. Vylámáním tohoto terasu se 

zjistilo, že tento kámen se dá upotřebit na stavbu. Okresní svaz cestářů z Rychnova nad Kněžnou 

vykoupil část lesa a začala těžba ve větším rozsahu. V roce 1929 byl do lomu zaveden elektrický 

proud, což vedlo k nainstalování většího drtiče na místo benzínového. Od této doby se začal 

provoz lomu rychle rozšiřovat a modernizovat. [1] 
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Hlavním cílem moji bakalářské práce je: 

          Navrhnout konstruktivní řešení pro zvýšení kvality třídění, ukládání jednotlivých frakcí do 

objemnějších zásobníků a následnou expedici. 

 

Pro naplnění hlavního cíle jsem si vytýčil tyto dílčí cíle BP 

1. Posoudit současný stav třídírny a ocelových zásobníků 

2. Specifikovat důvody vedoucí k rekonstrukci třídírny 

3. Provést průzkum trhu a s ohledem na potřeby provozu navrhnout nejvhodnější řešení 

4. Navrhnout zabezpečení budoucího provozu po personální i technické stránce 

5. Závěrem pak zhodnotit ekologický přínos navrhovaného řešení  

 

          Přestože bude do technologické linky nasazen nový třídič, hlučnost a vibrace tato 

bakalářská práce neřeší. 
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1. Charakteristika ložiska 

 

          Na zdejším ložisku stavebního kamene vhodného pro výrobu drceného kameniva se vyrábí 

kamenivo zejména pro dopravní, ale i pro další stavby dle potřeb zákazníků. Přes mírnou 

tektonickou variabilitu ložiskové výplně lze konstatovat, že horniny jsou technologicky 

homogenní, pouze v oblastech tektonických poruch a v přípovrchových partiích dochází ke 

zhoršení jakostních parametrů. Hornina je středně až těžce vrtatelná a rozpojitelná. Objemová 

hmotnost horniny je 2,63 t.m
-3

. 

Pevnost v tlaku je cca 1,80 t.cm
-2

. Aplikace různých norem vyráběného kameniva umožňuje 

hospodárné využití těžené suroviny s tím, že nejkvalitnější části ložiska jsou využívány pro 

nejnáročnější výrobky. Méně kvalitní zvětralé části se využívají pro výrobky na kvalitativní 

parametry nenáročné. 

Technologické rozbory výrobků jsou prováděny v rámci pravidelných zkoušek akreditovanou 

Zkušebnou kamene a kameniva v Hořicích. [2] 

 

 

 

 
          Obr. č. 2: Kamenolom Černá Skála (snímek pořízen z JZ strany)                        [autor] 
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           V současné době je lokalita Černá Skála rozdělena do pěti etáží o výšce lomových stěn 

cca 20 metrů, se sklonem cca 10
o
 – 30

o
 od svislé.   

I. etáž…….úroveň horní hrany cca 480-498 m n. m. výška stěny 3-18 m 

II.  etáž…….úroveň horní hrany cca 480-460 m n. m. výška stěny 20 m 

III. etáž …….úroveň horní hrany cca 460-440 m n. m. výška stěny 20 m 

IV. etáž…….úroveň horní hrany cca 440-420 m n. m. výška stěny 20 m 

V. etáž…….úroveň horní hrany cca 420-400 m n. m. výška stěny 20 m 

VI. etáž……s platností nového POPD 2011 na těžební úroveň 380 m n. m. 

          Stav zásob dle POPD s platností od 1. 1. 2011 až do vytěžení zásob činí na výhradním 

ložisku Černá Skála 4 246 000 m
3
. Při objemu 2,63 t.m

-3
 to je 11 166 980 tun horniny. Při 

maximální roční těžbě cca 350 000 tun, je životnost lomu 32 let. Ročně se vytěží 

(v jednosměnném provozu) cca 220 000 tun horniny. [2] 

 

1. 1. Geologické poměry ložiska 

 

          Ložisko Černá Skála vystupuje na povrch v jádře tzv. potštejnské antiklinály z hornin 

křídové pánve. Je součástí nevelkého ostrůvku metamorfitů orlicko – sněžnického krystalinika. 

Stáří těchto hornin se pokládá za svrchně proterozoické až paleozoické. Metamorfity jsou 

proniknuty mocnými žilami granodioritů litického typu.     

 Ložisko je prostoupeno čtyřmi většími a řadou drobnějších puklinových systémů. Tyto pukliny 

se podílejí na tvarování lomové stěny. Na puklinách byla zjištěna ojedinělá mineralizace. 

Nejčetnější jsou žilky kalcitu od vlasových po mocnost 1cm. Místy se ještě objevují povlaky 

žlutavého sulfidu (pyritu) a hnědočerveného hematitu. 

Křídové sedimenty jsou z povrchu ložiska již denudovány. Byly popsány v JZ okraji 

v hydrologickém vrtu při silnici jako jílovité pískovce s jílovými vložkami a jako šedý jíl 

s úlomky rul. 

Kvartérní pokryv ložiska je tvořen kamenitou hlínou a kamenito-hlinitými sutěmi o 

mocnostech jednoho metru. 

 



Jiří Švec:  Rekonstrukce třídírny v kamenolomu Černá Skála 

 

2015                                                                                                                                                                             5 

 

Stratigrafie 

          Vlastní ložisko je tvořeno biotitickými pararulami a granodioritem. V nepodstatné míře se 

na složení podílejí migmatity a aplity. 

Petrografie                                                                                    

          Charakteristická biotitická pararula je tmavě šedá až načervenale šedá hornina. Je 

jemnozrnná až středně zrnitá s výraznou paralelní texturou. Složená je převážně z plagioklasů, 

křemene (s obsahem 30 – 40%) a biotitu. V podřadném množství je přítomen ortoklas, muskovit, 

pyrit, granát a apatit. Hornina je nepravidelně odlučná. 

V přípovrchové zóně ložiska je hornina navětralá až zvětralá. Barva se mění na hnědočervenou 

až rezavou a hornina ztrácí na pevnosti. Při kontaktu pararul s granodiority se vyvinuly tzv. 

perlové ruly. Jejich složení je stejné jako u biotitických pararul, liší se od nich porfyroblastickou 

strukturou a výskytem plagioklasů o velikosti zrn 3 – 5 mm. Charakteristický granodiorit je 

jemně až středně zrnitá hornina, červenošedé až červené barvy. Skládá se z křemene a živců. 

Z minerálů jsou přítomny biotit, muskovit, granát, turmalín a pyrit. Granodiorit má nevýraznou 

kvádříkovou odlučnost. Místy bez ostrých rozhraní přechází do jemnozrnného aplitu, vzácněji 

do hrubozrnnější horniny, kterou lze označit za pegmatit. Granodiorit se vyskytuje v žilách o 

mocnostech od prvních metrů do první desítky metrů. Tyto žíly prorážejí horninový masív podle 

ploch foliace a místy obsahují uzavřeniny alternovaných pararul. [2] 

 

1. 2. Hydrogeologické poměry ložiska 

          Hydrogeologické poměry lomu jsou jednoduché. Vlastní ložisko, tvořené pararulou 

s žílami granodioritů, je puklinovým kolektorem. Jeho propustnost je velmi nízká, lokálně 

zvýšená pouze v poruchových zónách. Komunikace podzemní vody probíhá po síti tektonických 

linií, v nichž se vytváří pouze nepravidelné zvodnění. Relativně nejpropustnější profil je eluvium 

a písčité kvartérní hlíny. Zájmové území je dotováno výhradně srážkovou vodou. [2] 
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1. 3. Technologie těžby 

 

         Ložisko je dobýváno metodou patrového těžení na pěti etážích pomocí clonových odstřelů. 

Sekundární rozpojování nadměrných kusů se v minulosti provádělo pomocí příložných náloží. V 

současné době se v kamenolomu používá na rozbíjení nadměrných kusů hydraulické bourací 

kladivo nebo ocelová koule o hmotnosti 5 tun. Tím je vyřešeno nadměrné hlukové zatížení okolí 

a účinky vzdušných tlakových vln. Trhací práce malého rozsahu jsou používány jen výjimečně. 

Generální sklon 

          Hodnota provozně bezpečného sklonu pro všechny směry lomových stěn je v rozmezí 60
o
 

až 75
o
. Projektovaný generální sklon je 58

o
. [2] 

Skrývka 

          Skrývkové řezy mají mocnost okolo 0,5 m. Tam, kde hornina vystupuje k povrchu, je 

mocnost skrývky pouze 0,1 m. Proto se pro skrývkový řez generální sklon nestanovuje. 

Doprava rubaniny ke zpracování 

          Doprava rubaniny na drtič je prováděna dvěma nákladními automobily TATRA 815 

s tonáží 15 tun dodavatelskou firmou ČSAD Žamberk. 

 

 

                                    Obr. č. 3: Navážení rubaniny                           [autor] 
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Vrtání a rozpojování horniny 

         Vrtací práce a trhací práce velkého i malého rozsahu provádí v lomu Černá Skála firma 

Explozia – Fospol. Používají vrtací soupravy Böhler nebo Atlas Copco. Průměry vývrtů jsou ve 

většině případů 90 mm. 

Rozpojování horniny se provádí výhradně clonovými odstřely o objemu 20 000 až 25 000 m
3
. 

Pro nálože, jsou používány běžné průmyslové trhaviny a rozněcovadla. Velikost náloží se 

stanovuje dle dílčích projektů, zpracovaných odbornou organizací na základě Generelního 

povolení clonových odstřelů, které schválil OBÚ v Hradci Králové. 

 

Nakládání rubaniny  

          Nakládání rubaniny z rozvalu zajišťuje taktéž firma Explozia – Fospol. Nakládka se 

provádí pásovým rýpadlem DH 641 s výškovou lopatou o objemu 3 m
3
 a pásovým rýpadlem 

LIEBHERR 964 s výškovou lopatou o objemu 4 m
3
. 

Na lomu má firma také pásové rýpadlo DH 411 s hloubkovou lopatou o objemu 2,5 m
3
. 

Hloubková lopata se může odepnout a je možné nasadit hydraulické bourací kladivo. Na těchto 

strojích se pracovníci střídají dle potřeby.  

 

 

                       Obr. č. 4: Těžba na etáži 400 m n. m.                                       [autor] 
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2. Popis současného stavu třídírny 

          Současná technologie třídění je řešena dvěma dvousítovými třídiči VTN a jedním 

dvousítovým třídičem VD2 DRAGON. Tyto třídiče jsou usazeny na sloupové ocelové 

konstrukci. Mezi jednotlivými ocelovými sloupy jsou umístěny zásobníky. Na každou frakci jsou 

dva zásobníky, každý o objemu cca 30 m
3
. 

          Zdrobnělý materiál z terciálního kuželového drtiče HCC 12/65 s výkonem 110 až 225 t.h
-1

 

je pásovým dopravníkem vynesen na třídič VTN 1500 x4000 mm odkud se nadsítná frakce  > 

22mm vrací zpětným pásovým dopravníkem do terciéru. Frakce < 22mm se roztřídí v rozmezí 

16/22. Materiál o velikosti zrn 0/16 propadne na pásový dopravník a přesype se na druhý třídič 

VTN 1500 x 4000 mm, kde se roztřídí v rozmezí 8/16. Materiál o zrnitosti 0/8 je opět pásovým 

dopravníkem vynesen na poslední třídič VD2 DRAGON 1500 x 5000mm. Zde jsou zrna 

vytříděny na frakce 4/8; 2/4; 0/2. Materiál z jednotlivých sítových ploch je skluzy nasměrován 

do příslušných ocelových zásobníků. 

 
          Obr. č. 5: Ocelové zásobníky, zaplachtované třídiče s odsávacím potrubím a pásové  

          dopravníky.                                                                                                        [autor] 
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           Pod zásobníky s frakcemi 16/22; 11/16; 8/11; 4/8 jsou nainstalovány pásové dopravníky, 

které požadované frakce dopraví na sběrný pásový dopravník, ten pak na vynášecí pásový 

dopravník, z něhož se samospádem přes usměrňovací přesyp nasypou na nákladní automobily. 

Tyto operace jsou ovládány obsluhou z velína, kde je řídící panel pro jednotlivé pásové 

dopravníky s displejem na kontrolu stavu hladiny materiálu v násypkách a panel pásové váhy. 

Tok materiálu z výpustí zásobníků je regulován posuvným dnem. Je to hydraulický systém 

s pákovými rozvaděči. Správná velikost štěrbiny pro plynulý tok materiálu a optimální zatížení 

kurty dopravníku je obsluhou seřízena na stálo. Mění se jen v mimořádných případech (např. 

výměna kurty). Pracovník obsluhy má povinnost kontrolovat funkčnost skrápěcího systému na 

jednotlivých přesypech a na výsypu do nákladních aut. Frakce 0/2; 2/4 nemají u výpustí 

zásobníků dopravníky. Nákladní auta vjedou pod zásobníky a obsluha je nasype otevřením 

posuvného dna. 

Nakládání materiálu ze zemní skládky zajišťuje čelní kolový nakladač LIEBHERR 566 

s objemem lžíce 4 m
3
.  

          Na technologické lince jsou instalovány dvě odsávací jednotky. První jednotka OS 400 

suchý, kapsový a automatickou regenerací s výkonem 8,1 m
3
. s

-1
 (29160 m

3
. h

-1
) zajišťuje 

odsávání z třídírny. Druhá jednotka FVS AL 200 suchý, kapsový s automatickou regenerací 

s výkonem 6,0 m
3
.s

-1 
(21600 m

3
.h

-1
) odsává jemné částice od primárního drtiče DCD V8 2N 

1000x800, sekundárního kuželového drtiče HCC 12/340 a  terciálního kuželového drtiče HCC 

12/65. 

      

                                   Obr. č. 6: Odsávací jednotka OS 400                      [autor] 
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2. 1. Důvody pro rekonstrukci                                 

          Důvodů, proč organizace přistoupila k rekonstrukci třídírny, je několik. Odsávací místa 

na třídírně jsou nevhodně umístěna a odsávání je méně účinné. U frakcí 0/2; 2/4 je zvýšená 

prašnost, přestože u výpustí jsou připevněny textilie ve tvaru roury, aby zabránily víření jemných 

částic při nasýpání. Také hmotnost materiálu sypaného tímto způsobem je spíše odhadována a 

záleží na zkušenosti pracovníka obsluhy. Ocelové zásobníky mají malou objemovou kapacitu a 

jsou již několikrát vyvařeny ocelovými plotnami. Hlavně v místech výpustí, kde abrazivost 

kameniva způsobuje zeslabení ocele. Ocelové koše pod VTN si také několikrát vyžádaly větší 

opravy. Třídiče VTN, které byly dány na provozovnu v roce 1972, nevyhovují svým stavem a 

výkonem dnešním požadavkům na kvalitu a kvantitu výroby. 

 

 

                    Obr. č. 7: Třídič VTN,                                                                     [autor] 

 

          Kvantita vyrobeného materiálu je omezena výkonem terciálního kuželového drtiče HCC 

12/65 a příliš se nezmění. Přesto k mírnému navýšení objemu výroby dojde. Při současném 

stavu, když dojde k výměně drtících elementů, drtič má téměř maximální výkon a množství 

nadrceného materiálu nestíhají třídiče VTN kvalitně vytřídit. Vracející se f-ce >22 mm obsahuje 



Jiří Švec:  Rekonstrukce třídírny v kamenolomu Černá Skála 

 

2015                                                                                                                                                                             11 

 

i drobnější materiál. Tím dochází ke snížení výkonu. Jestliže se f-ce 16/22 nevyrábí a drtí se jen 

do velikosti 16 mm, je tento problém ještě výraznější. Instalací nového třídiče se tento problém 

eliminuje. 

 

       Obr. č. 8: Schéma technologické linky                        [Dopravní řád kamenolomu ČS ] 

 

Legenda: 

01 – primární násypka s podavačem                    07 – malý třídič 3000 x 1000 

02 – odhliňovač 2500 x 1000                          08 – třídič VTK  

03 -  kuželový drtič HCC 12/65                          09 – třídič VTN  

04 – vibrační podavač                          10 – třídič VTN  

05 – DCD 1000 x 800                                          11 – třídič VD2 

06 – kuželový drtič HCC 12/340 
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3. Návrh technologie výroby 

 

          Rekonstrukce třídírny v kamenolomu Černá Skála spočívá v osazení tří dvoukomorových 

zásobníků, na kterých budou posazeny finální vibrační třídiče, úpravě stávajícího vynášecího 

pásového dopravníku od terciérního drtiče a doplnění nových pásových dopravníků (příloha č. 

1). 

Novou technologii budou tvořit ocelové podpěrné konstrukce, zásobníky, třídiče, skluzy, 

vibrační podavače, regulační klapky, kryty a pásové dopravníky. Technologie bude stát na 

pevných základech a železobetonových panelech. [3] 

 

 

 

           Obr. č. 9: Šipka ukazuje místo budoucí stavby                                            [autor] 
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3. 1. Kapacita nových zásobníků  

Průměr kruhového zásobníku d = 6,4 m 

Výška h = 6 m 

Hmotnost volně sypaného materiálu je cca 1,3 t.m
-3 

V = πr
2
h  

V = 3,14 . 3,2
2
 . 6  

V = 192,92 m
3
                                    193 . 1,3 =  250,79 t 

 

          Kapacita jednoho kruhového zásobníku bude cca 251 tun. Každý zásobník bude rozdělen 

na dvě části. Do každé jedné části se tedy vejde minimálně 125,5 tun materiálu.  

Toto množství činí navýšení kapacity zásobníků o 109 %  pro každou frakci. 

 

   Tabulka č. 1: Stanovení hmotnosti jednotlivých frakcí v kg.m
-3 

Frakce 2/4 4/8 8/11 8/16 11/22 0/63 32/63 

Volně sypaná 1200 1250 1270 1290 1290 1580 1230 

Setřesná 1360 1470 1540 1540 1500 1880 1880 

Objemová 2688 2679 2666 2666 2653 2664 2686 

 

 

3. 2. Množství vyrobeného materiálu 

          Norma navážení je 135 t.h
-1

. Odhlinění činí cca 20 % (27 t.h
-1

). Zbývá 108 t.h
-1

.  

Dalších cca 8 % (9 t.h
-1

) odpadne na frakce 8/16, 4/8 a 0/4 po druhém stupni drcení. Zbývá 99,5 

t.h
-1

. Zájmové frakce uvádí tabulka č. 2. 

 

   Tabulka č. 2: Množství zájmových frakcí  

Frakce 0/2 2/4 4/8 8/11 11/16 16/22 >22 

% 9 6 13 10 17 15 2 

t.h
-1 9 6 13 10 17 15 2 

   Poznámka: Tuny.h
-1

 jsou zaokrouhleny na celá čísla 
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4. Popis způsobu rekonstrukce třídírny a toku 

materiálu 

          Rekonstrukce spočívá v úpravě ukotvení a prodloužení pásového dopravníku B800  od 

stávajícího terciérního kuželového drtiče na přesýpací věž. Přesýpací věží budou stávající 

zásobníky frakcí 0/2; 2/4, které zůstanou zachovány, ale nebudou technologicky využívány (viz 

příloha č. 2). Ostatní zásobníky budou po dokončení stavby demontovány. Na přesýpací věži 

bude materiál skluzem sveden na vynášecí pásový dopravník B800 až na čtyřsítový vibrační 

třídič CS1261V. Na tomto třídiči se budou frakce separovat následovně:  

Frakce >22 mm je svedena skluzem na pásový dopravník B500 x 5000 mm a dopravena 

do svislé ocelové roury, upravenou na potřebnou délku. Skrze rouru propadne materiál na 

vibrační podavač, který ho přesune na vratný pás k opětovnému předrcení. Stávající vratný pás 

se upraví na potřebnou délku. Příloha č. 3. 

Mezisítná frakce 16/22 mm je prostřednictvím klapky rozdělena buď na vynášecí pásový 

dopravník B500 x 5000 mm a je určena k opětovnému předrcení nebo je prostřednictvím skluzu 

svedena do expedičního zásobníku kameniva. 

Mezisítná frakce 11/16 mm je svedena skluzem do expedičního zásobníku kameniva. 

Mezisítná frakce 8/11 mm je svedena skluzem do expedičního zásobníku kameniva. 

 

Obr. č. 10: Terciérní kuželový drtič HCC 12/65             [autor] 
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Podsítná frakce 0/8 mm je prostřednictvím podsítného koše dopravena na pásový dopravník 

B650 x 17500 mm a následně na vibrační třídič VD2 DRAGON, který se přeinstaluje ze 

stávající třídírny na třídírnu novou. Vibrační třídič VD2 150 x 5000 mm, jenž se usadí na 

ocelovou konstrukci, rozdělí materiál následovně: 

Nadsítná frakce 4/8 mm je svedena skluzem na pásový dopravník B500 x 5000 mm a následně 

dopravena do expedičního zásobníku kameniva. 

Mezisítná frakce 2-4 mm je svedena skluzem do expedičního zásobníku kameniva. 

Podsítná frakce 0/2 mm je prostřednictvím podsítného koše a skluzu svedena do expedičního 

zásobníku kameniva. Finální frakce jsou prostřednictvím dávkovacích pásových dopravníků 

B650 x 5800 mm dávkovány na sběrný pásový dopravník B800 x 27500 mm a dopraveny na 

expediční pásový dopravník B800 x 30000 mm. Expedice na nákladní automobily bude zajištěna 

protiprašnou plnící hubicí.   

Rekonstrukce zahrnuje i expedici frakcí ze stávajících expedičních zásobníků s frakcemi 32/63; 

8/16 a 4/8 po druhém stupni drcení. Tyto jsou v současné době vyváženy nákladními 

automobily. Řešení spočívá v osazení dvou reverzních pásových dopravníků B650 x 17000 mm 

pod výsypy stávajících zásobníků těchto frakcí. Prostřednictvím reverzních pásových dopravníků 

je kamenivo dopraveno buď na otočný pásový dopravník B650 x 20000 mm a je sypáno na 

zemní skládku nebo je dopraveno na sběrný pásový dopravník B650 x 6500 mm a expedováno 

společnou trasou jako finální frakce z třídírny.  

 

 

Obr. č. 11: Pod označenými násypkami budou reverzní dopravníky [autor] 
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5.  Zabezpečení budoucího provozu 

 

      5. 1. Potřeba pracovních sil 

          Pracovní síly pro obsluhu a údržbu určí organizace svými organizačními 

směrnicemi. Budou vydány Pokyny pro obsluhu a údržbu ocelových stabilních zásobníků podle 

ustanovení § 34 vyhlášky ČBÚ č. 51/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů o bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů. Tyto pokyny 

budou též splňovat ustanovení § 3 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší 

požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Dále 

dle přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Bezpečnost obsluhy a údržby zařízení bude 

zajištěna ve smyslu § 35, odst. 2 vyhlášky ČBÚ č. 51/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 

dále dle § 36, odst. 7 a odst. 10 téže vyhlášky, týkající se nežádoucího uvedení do provozu a jeho 

spuštění z více míst současně a zastavení zařízení proti toku materiálu při poruše nebo vypnutí. 

Dále bude dodržen § 42 citované vyhlášky, týkající se provozovny stanoviště obsluhy zařízení. 

Osvětlení obslužných pracovišť a cest pro chůzi bude řešeno dle § 61 a § 62 vyhlášky ČBÚ č. 

51/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Obsluha technologické linky sestává z vlastního 

řízení počítačovým systémem a z kontrolní činnosti, jejíž četnost a rozsah stanoví organizace 

v návaznosti na Pokyny pro obsluhu a údržbu v rámci svých interních provozních předpisů. 

Plynulý provoz technologické linky zajišťují automatizační a regulační prvky napojené na 

ovládání z centrálního velínu dle § 37 vyhlášky ČBÚ č. 51/1989 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a 

zušlechťování nerostů.  

Obsluha zařízení musí splňovat podmínky, stanovené v § 43, odst. 1 citované vyhlášky a musí 

být pravidelně (jednou za 3 roky) prokazatelně přezkoušena ze znalosti provozní dokumentace a 

předpisů k zajištění bezpečnosti práce a provozu, dle § 43, odst. 4 citované vyhlášky. [4]    

 

 



Jiří Švec:  Rekonstrukce třídírny v kamenolomu Černá Skála 

 

2015                                                                                                                                                                             17 

 

 5. 2. Odsávání 

          Odsávání jemných prachových částic ze všech kritických míst nové technologické linky, 

bude zajišťovat již stávající odsávací jednotka OS 400 s výkonem 8,1 m
3
. s

-1
.  

Toto zařízení musí být provozováno vždy za provozu technologické linky a smí být vyřazeno 

pouze za takových klimatických podmínek, které přirozeně omezují prašnost nebo kdy vlivem 

zvýšené vlhkosti kameniva by mohlo dojít k poškození filtračních tkanin. Kde to je technicky 

možné je provedeno zakrytí technologických celků a dopravních cest. Odprašky z tkaninových 

filtrů usazující se v zásobníku odsávací jednotky, jsou pravidelně odváženy. To se provádí tak, 

že se vypustí do lžíce nakladače nebo nákladního automobilu a jsou převezeny k provozní 

skládce a zahrnuty do materiálu odhlinění. 

   

5. 3. Doprava  

          Dopravu materiálu jak na třídiče, tak i do jednotlivých zásobníků a následnou expedici 

budou zajišťovat skluzy, vibrační podavače a hlavně pásové dopravníky. Jednotlivé skluzy 

budou vyrobeny a instalovány až při samotné rekonstrukci. Veškeré pásové dopravníky budou 

kompletně vybaveny pryžovým pásem, napínacím (vodícím) bubnem, válečky, strážními 

válečky, obloukovým zakrytím, bezpečnostními kryty, bezpečnostními vypínacími lanky.  

Pásové dopravníky budou vyrobeny a upraveny tak jak je uvedeno v tabulkách č. 3. a č. 4.  

V tabulkách jsou uvedeny výkony jednotlivých elekrobubnů. 

Pro přehlednost rozdělím pásové dopravníky do dvou skupin, na dopravníky expediční a 

dopravníky na třídírně.  

 

Expediční dopravníky v počtu šesti kusů budou zhotoveny nové. Dalších šest dopravníků bude 

použito ze stávající technologie a budou podrobeny úpravám dle potřeby nové technologické 

linky, jak je uvedeno v příloze č. 4.  

 

 

  



Jiří Švec:  Rekonstrukce třídírny v kamenolomu Černá Skála 

 

2015                                                                                                                                                                             18 

 

         

        Tabulka č. 3: Expediční pásové dopravníky 

Použití pásu Šířka kurty 

[mm] 

Délka 

[mm] 

Elektrobuben 

[kw] 

Počet kusů 

Dávkovací 650 5 800 3 6 upravené 

Sběrný 800 27 500 15 1 nový 

Dávkovací revezní 650 17 000 7,5 2 nové 

Sběrný (od reverz.) 650 6 500 5,5 1 nový 

Otočný (od reverz.) 650 20 000 5,5 1 nový 

Expediční 800 30 000 22 1 nový 

Celkem    12 

 

 

 

Dopravníky na třídírně v počtu čtyř kusů budou zhotoveny nové a jeden dopravník se upraví 

prodloužením, jak je uvedeno v příloze č. 5. 

 

 

        Tabulka č. 4: Dopravníky na třídírně 

Použití pásu Šířka kurty 

[mm] 

Délka 

[mm] 

Elektrobuben 

[kw] 

Počet kusů 

K přesýpací věži 800 prodloužený o 27 000 22 1 upravený 

Na nový třídič 800 41 000 30 1 nový 

Na třídič VD2 650 17 500 11 1 nový 

Frakce >22mm 500 5 000 3 1 nový 

Frakce 4/8 500 5 000 3 1 nový 

Celkem    5 
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6. Ekologické a technicko-ekonomické 

zhodnocení navrhovaného řešení 

 

    6. 1. Vliv stavby na životní prostředí 

          Kamenolom Černá Skála je zařazen do kategorie středních zdrojů znečištění § 4, 

odstavec 2), Nařízení vlády č. 615/2006 Sb. o stanovení emisních limitů a dalších podmínek 

provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší ve znění pozdějších předpisů. 

Emitující znečisťující látkou v lomu jsou tuhé znečisťující látky (dále jen TZL). Provozovna má 

vypracovaný Provozní řád odprašovacího zařízení lomu Černá Skála. Provozní řád odpovídá 

požadavkům dle přílohy č. 8, vyhlášky MŽP č. 205/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. [5] 

 

       6. 1. 1. Plnění emisních limitů 

          Na lomu jakožto středním zdroji znečišťování ovzduší, se provádějí jednorázová 

autorizovaná měření emisí TZL jednou za tři roky nebo po každém výrazném a trvalém zásahu 

do konstrukce nebo vybavení odprašovacího zařízení, které by mohlo vést ke změně emisí ve 

smyslu § 11 odstavce 2) zákona č. 201/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů o ochraně ovzduší 

a § 19, vyhlášky MŽP č. 205/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů o zjišťování emisí ze 

stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.  

Lom musí být z hlediska ochrany ovzduší provozován za podmínek uvedených v Nařízení vlády 

č. 615/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů o stanovení emisních limitů a dalších podmínek 

provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. To znamená, že emise TZL do 

ovzduší je třeba snižovat a vyloučit v maximální míře prakticky dosažitelné. 

Pro snížení emisí TZL do ovzduší je nezbytně nutné odsát a odfiltrovat část jemných prachových 

částic (0 – 0,063 mm), které vznikají postupným tříděním kameniva na frakce. 

V kamenolomu se nenachází žádný zdroj s emisemi látek obtěžující zápachem. [5] 
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6. 1. 2. Množství úletu jemných částic do ovzduší 

 

Parametry výduchu: Jeden centrální výduch filtrace z odsávací jednotky OS 400 s výkonem 8,1 

m
3
. s

-1
 tj. 29 160 m

3
. h

-1
 s koncentrací TZL PM10 do 5 mg . m

-3
. 

Vstupní zatížení prachových částic do filtrů je do 3,4g . m
-3

 vzdušniny. 

 

29 160 x 0,0034 = 99,144 kg  

Za jednu hodinu provozu se odsaje do filtrační stanice vzdušnina obsahující 99,144 kg jemných 

prachových částic. 

 

29 160 x 0,000005 = 0,146 kg 

Na výstupu z filtrace bude celková emise TZL do ovzduší 0,146 kg za jednu hodinu provozu 

odsávání. 

 

Čili vstupní zatížení prachem je 99,144 kg.h
-1

 a na výstupu je ve vzdušnině 0,146 kg.h
-1

, potom 

dalším výpočtem 99,144 – 0,146 = 99,014 kg.h
-1

 zjistíme množství zachyceného prachu ve 

filtru. 

 

Při roční pracovní době 2008 hodin je celkové množství zachycených jemných prachových 

částic TZL 2008 x 99,014 = 198 820 kg za rok tj. 199 tun za rok. 

 

          O toto množství 199 tun jemných prachových částic za rok, se sníží úlet do ovzduší. Čímž 

dojde k výraznému snížení emisí TZL do ovzduší. 
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6. 2. Bezpečnost práce 

          Bezpečnost práce při rekonstrukci bude řešena v rámci Protokolu o předání pracoviště cizí 

firmě dle § 101 zákona č. 262/2006 Sb. tj. Zákoníku práce, Část pátá. 

Protokol bude obsahovat: 

 

Předávající: M-SILNICE a.s. OZ PV 

Zastoupený: závodní lomu 

Přejímací: KOOL Trading, spol. s r.o. 

Zastoupený: vedoucí montáží 

Potvrzují tímto převzetí pracoviště: Technologická linka 

K provedení těchto prací: násypky, dopravníky, skluzy, třídiče aj. 

Další odpovědní pracovníci zhotovitele: 

 

          Zhotovitel těchto prací vypracuje v rámci dodavatelské dokumentace potřebné dokumenty 

dle ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, seznámí s ním potřebný okruh pracovníků dodavatele i odběratele a zaváže se, že podle 

této dokumentace bude práce provádět. 

 

          Pracovníci přejímací firmy potvrdí, že byli seznámeni s provozní dokumentací 

technologické linky, vypracovanou dle § 3 vyhlášky ČBÚ č. 392/2003 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

          Pracovníci přejímací firmy předloží provozní dokumentaci na jimi používaná technická 

zařízení, vypracovanou dle § 3 vyhlášky ČBÚ č. 392/2003 Sb. a § 68 vyhlášky ČBÚ č. 26/1989 

Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
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Všichni pracovníci zhotovitele budou prokazatelně seznámeni s touto dokumentací: 

 

 Havarijním plánem (předákovy zhotovitele bude dána kopie stránky s Důležitými 

telefonními čísly) 

 Dopravním řádem 

 Základními podmínkami pro bezpečný pohyb pracovníků na pracovištích lomu 

 Požární poplachovou směrnicí a Směrnicí pro svařování nebo jiné požárně nebezpečné 

práce 

 Řádem prohlídek, údržby a revizí elektrických zařízení lomu  

 Závaznými příkazy ředitele OZ o povinném používání ochranných přileb, reflexních vest 

a stanovení namátkových kontrol zaměstnanců na alkohol nebo jiné omamné látky 

 Základním dokumentem „ REGISTR RIZIK – hodnocení rizik možného ohrožení 

bezpečnosti a zdraví zaměstnanců včetně identifikace nebezpečí, hodnocení a řešení rizik 

“ pro lom Černá Skála 

 

Dále budou seznámeni s důležitými ustanoveními těchto zákonů, nařízení vlády a vyhlášek: 

 

 Zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., částí pátou – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci § 

101 až § 108, především s § 101 odstavec 3) 

 

 Nařízením vlády č. 201/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví způsob 

a evidence pracovních úrazů 

 

 Vyhláškami ČBÚ č. 26/1989 Sb. a č. 51/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména 

s §§ č. 4, 4a, 6a, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 a 16, předák též s § č. 17. 

 Vyhláškou ČBÚ č. 72/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
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          Dodavatel prací (přejímací) seznámí zástupce předávající firmy se svým hodnocením rizik, 

vznikajících při výše uvedené práci. Dále tímto stvrzuje, že všichni jeho zaměstnanci, kteří 

vstoupí na pracoviště, budou vybaveny OOPP dle § 104 Zákoníku práce a vědí, že plátí zákaz 

vstupu pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek dle § 106, odstavec 4e) Zákoníku 

práce a § 4, odstavce 5) vyhlášky ČBÚ č. 51/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

          Předávající a přejímací potvrdí, že pracoviště je bez zjevných závad z hlediska bezpečnosti 

práce a provozu dle vyhlášek ČBÚ č. 26/1989 Sb. a č. 51/1989 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. 

          Nedílnou součástí tohoto protokolu bude jmenovitý seznam pracovníků přejímací firmy, 

seznámených s výše uvedenou dokumentací a důležitými ustanoveními zde uvedených zákonů, 

nařízení vlády a vyhlášek. [4, 10] 

Tento protokol bude ve dvou vyhotoveních.     
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6. 3.Technicko-ekonomické zhodnocení navrhovaného 

řešení 

           

          Návrh a technické řešení rekonstrukce byly projednávány přímo v kamenolomu Černá 

Skála, za účasti firem: Metso Minerals, DSP Přerov s.r.o. a KOOL Trading, spol. s r.o. Tyto 

firmy vytvořily cenové nabídky a v červenci 2014 proběhlo výběrové řízení. Firma KOOL 

Trading, spol. s r.o. nabídla nejschůdnější technické řešení a přijatelnou cenu. Cenu jednotlivých 

položek uvádí tabulka č. 5.  

Do cenové nabídky nejsou zahrnuty stavební práce (vykopání základů pro patky, vybetonování 

základových patek), jeřábnické práce, práce s použitím vysokozdvižné plošiny, bourání 

stávajících násypek, montážní práce, instalace automatizačních a bezpečnostních prvků, 

elektromontážní práce a další činnosti a materiály, které budou při rekonstrukci potřebné.  

 

                             Tabulka č. 5. Cenová nabídka jednotlivých položek (bez DPH) 

Položka Cena [Kč] 

Pásové dopravníky 600 000 

Třídič CS1261V 2 500 000 

Demontáž násypek 245 000 

Převoz násypek 214 000 

Ocel  HARDOX  924 000 

Demontáž a usazení třídiče VD2 546 000 

Napojení na stávající odsávání 410 000 

Síta, rámy, zakrytování 1 560 000 

Elektrobubny 500 000 

Vodící (napínací) válce 160 000 

Schody, zábradlí, pochozí rošty 68 000 

Opískování a nátěr násypek 1 200 000 

Celkem 8 927 000 
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          Na rekonstrukci je uvolněno cca 18 000 000 Kč. Předběžný datum započetí prvotních 

prací (vybetonování základových patek, úprava zásobníků, výroba dopravníků atd.) jaro 2016. 

Dokončení na přelomu roku 2016-2017. 

          Převozem a repasováním zásobníků z kamenolomu Žumberk, který také patří pod 

organizaci M – SILNICE a.s. oblastní závod PRŮMYSLOVÁ VÝROBA se ušetří cca 1/3 

nákladů z ceny zásobníků, pokud by se musely vyrobit nové.  

          Veškerý železný odpad z technologické linky bude prodán do sběrných surovin.  

K likvidaci bude cca 230 tun železného odpadu. Při průměrné ceně 4,5 Kč.kg
-1

 se náklady 

sníží o 1 035 000 Kč. 
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7.  Protipožární ochrana 

          Protipožární ochrana je řešena v Požární poplachové směrnici. Účelem této směrnice je 

zabezpečení požární ochrany a vytvoření organizačního systému, nezbytného pro plnění 

povinností vyplývajících z předpisů požární ochrany (dále jen PO). Povinnosti stanovené ve 

směrnici se vztahují na všechny zaměstnance, objekty a střediska zařazená do oblastního závodu. 

Směrnice PO zpracovaná na základě zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů (úplné znění zákona č. 67/2001 Sb.) a vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů o požární prevenci. [6, 9, 10] 

 

          Požární poplachová směrnice obsahuje: 

a) Postup při zpozorování požáru  

b) Způsob vyhlášení požárního poplachu 

c) Postup při vyhlášení požárního poplachu 

d) Důležitá telefonní čísla 

 

Směrnice pro svařování nebo jiná požárně nebezpečné práce 

          Účelem směrnice je zajistit požární bezpečnost při činnostech s nebezpečím vzniku požáru 

nebo výbuchu ve všech prostorách objektů a středisek užívaných oblastním závodem. [7] 

Bezpečnostní ustanovení pro sváření a řezání kovů plamenem ČSN 05 0610 [7] 

Bezpečnostní ustanovení pro obloukové sváření kovů ČSN 05 0630 [7] 
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8.  Protikorozní ochrana 

          Ocelové konstrukce dopravníků i ostatní ocelové konstrukce budou otryskány a 

opatřeny 1 x základním a 2 x vrchním nátěrem syntetickou barvou v celkové tloušťce 90 μm.  

Otryskání bude dle ČSN ISO 8504-2. Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových 

hmot a obdobných výrobků. 

Jako otryskávací prostředek se použije ocelová drť, struska, případně křemičitý písek. 

Pro řízení a kontrolu kvality provedených nátěrů bude dle ČSN EN ISO 12944. Protikorozní 

ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy. [9, 11] 

Spojovací materiál bude pozinkován. 

 

 

 

Obr. č. 12: Příprava zásobníků na nátěr a montáž v kamenolomu ČS              [autor] 
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9. Závěr 

          Domnívám se, že jsem vytyčené cíle splnil v celém rozsahu. Rozhodně, se zlepší kvalita 

vyráběných frakcí, objem výroby se v řádu jednotek procent také zvýší. Odsávání, díky lepšímu 

zakrytování a umístění odsávacích míst bude účinnější., tak jak je uvedeno ve výpočtu v kapitole 

5. 2. ODSÁVÁNÍ. Objem zásobníků bude odpovídat odbytu. Díky kapacitě zásobníku se ušetří 

náklady na vyvážení, deponování frakcí a následnou nakládku. 

          Vypracováním bakalářská práce, jsem hlouběji poznal problematiku rekonstrukce, jak 

z technického hlediska, tak i ze strany legislativy, komunikace a mezilidských vztahů. 

          Jsem přesvědčen, že rekonstrukce bude velkým přínosem pro organizaci M-SILNICE a.s. i 

pro kamenolom Černá Skála. Jsem rád, že se lom stále rozvíjí a modernizuje. 
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