
 Bc.   

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

HORNICKO – GEOLOGICKÁ FAKULTA 

Katedra hornického inženýrství a bezpečnosti 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

 

 

 

 

 

 

Ostrava 2021                 Bc. Oldřich Jehlička 



 Bc.   

 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

HORNICKO-GEOLOGICKÁ FAKULTA 

Katedra hornického inženýrství a bezpečnosti 

 

 

 

 

Možnosti rozšíření těžby a následného zpracování bloků v lomu 

Žumberk – Částkov 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

 

 

Autor:         Bc. Oldřich Jehlička 

Vedoucí diplomové práce:     Ing. Mária Jarolimová, Ph.D. 

 

Ostrava 2021



 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Na začátku této práce bych chtěl poděkovat Ing. Marii Jarolimové, Ph.D., vedoucí mé 

diplomové práce za odborné vedení, cenné rady, připomínky a trpělivost během konzultací 

v průběhu práce. 

  



 

 

ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Tato diplomová práce se zabývá studií dobývacích metod používaných při těžbě bloků 

a následně volbou vhodné dobývací metody pro rozšíření těžby v lomu Žumberk – Částkov. 

Do práce je zahrnut také popis stávající těžby v tomto lomu a využívané technologie včetně 

stručné charakteristiky ložiska. Další část popisuje způsob zpracování a využití vytěžené 

suroviny, kterou by rozšíření těžby přineslo. Poslední část se věnuje zhodnocení 

navrhovaného řešení z ekonomického, technického a ekologického hlediska.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

Dobývací metody, těžba bloků, lom Žumberk – Částkov 

 

ANNOTATION OF BACHLEOR THESIS 

This diploma thesis deals with the study of mining methods used in the mining of 

blocks and subsequently the selection of suitable mining methods for the expansion of 

mining in the Žumberk - Částkov quarry. The work also includes a description of the existing 

mining in this quarry and the technology used, including a brief description of the deposit. 

The next part describes the method of processing and use of extracted raw materials, which 

would create the expansion of mining. The last part is devoted to the evaluation of the 

proposed solution from an economic, technical and ecological point of view.  
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1 ÚVOD 

V této diplomové práci se budu zabývat studii na téma: Možnosti rozšíření těžby a 

následného zpracování bloků v lomu Žumberk – Částkov. Tento malý kamenolom na 

blokovou těžbu vlastní organizace Diorit Jehlička a v současné době těžba spočívá 

v odtěžování bloků po předchozí těžbě. Z tohoto důvodu se má diplomová práce zabývá 

nalezením vhodného způsobu dobývání bloků na tomto ložisku, včetně rozšíření těžby o 

novou etáž v části ložiska, na kterou organizace získala povolení k dobývání.  

První dvě části této práce popisují ložisko jako takové a zároveň se snaží a seznámit 

čtenáře s místními podmínkami a aktuálním stavem těžby.  V první části je charakterizováno 

ložisko z pohledu geografie, geologie a petrografie. V navazující druhé části se zabývám 

stávajícím způsobem těžby a nasazené technologie dobývání.   

Další část je zaměřena na posuzování možnosti použití jednotlivých metod dobývání 

k budoucímu použití a rozšíření těžby.  

Čtvrtá část zkoumá zpracování a využití suroviny, kterou by rozšíření těžby přineslo. 

V této části se také snažím názorně vysvětlit zaměření lomu převážně na zpracování kamene 

než na samotnou těžbu.  

Poslední část obsahuje zhodnocení navrhované metody dobývání bloků z hlediska 

technického, ekonomického a okrajově i ekologického. 

Hlavním cílem této práce je posouzení jednotlivých metod dobývání bloků kamene a 

nalezení nejvhodnější metody k rozšíření těžby na tomto ložisku. 

Pro naplnění hlavního cíle jsem si zvolil tyto dílčí cíle: 

• Zhodnocení stávajícího stavu těžby a vybavení provozovny pro těžbu a 

zpracovávání vytěžené suroviny 

• Popis činnosti spojených s rozšířením těžby a rozvahu dobývacích metod, 

vhodných pro těžbu bloků  

• Návrh vhodné dobývací metody, možnosti zapracování bloků v podmínkách 

kamenické dílny a možnosti zařazení vytěžené suroviny jako materiál pro 

výrobu prvků ušlechtilé kamenické výroby
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2 GEOGRAFICKÁ, GEOLOGICKÁ A PETROGRAFICKÁ 

CHARAKTERISTIKA NA LOŽISKU 

2.1 Geografická charakteristika 

Ložisko Žumberk-Částkov se nachází v Pardubickém kraji. Jak je z názvu patrné 

nachází se mezi městysem Žumberk a nedalekou vesnicí Částkov v okrese Chrudim. Jedná 

se o malý jámový lom na blokovou těžbu. Přestože v okolí Žumberku se od nepaměti 

nacházely kamenolomy převážně na těžbu stavebních surovin, a i v současné době jsou 

některé z nich stále aktivní, je kamenolom Žumberk-Částkov jediný zaměřený na blokovou 

těžbu. Přesná poloha tohoto lomu, který se často uvádí pod označením pouze Částkovský 

lom, je patrná na Obrázek 1 Částkovský lom v surovinovém informačním systému [1]. Na tomto 

obrázku je fialovým mnohoúhelníkem vyznačené ložisko a zelenomodrý mnohoúhelník 

zobrazuje současně dobývací prostor (dále DP) i chráněné ložiskové území. (dále CHLÚ). 

 

Obrázek 1 Částkovský lom v surovinovém informačním systému [1] 
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Jedná se o ložisko s poměrně malou rozlohou. Celý dobývací prostor nemá větší 

rozlohu než dva hektary. Dobývací prostor tohoto ložiska je zároveň chráněným ložiskovým 

územím. Důvodem sloučení těchto dvou významných pojmů z oboru těžby je, že dobývací 

prostor tohoto ložiska byl stanoven před účinností zákona č. 44/1988 Sb., Zákon o ochraně 

a využití nerostného bohatství (Horní zákon), v platném znění. Dobývací prostor plošně 

znázorňuje nepravidelný desetiúhelník stanovený zhruba jeden rok před zavedením horního 

zákona.  

2.2 Geologická charakteristika 

Z geologického hlediska je území ložiska součástí Železnohorského plutonu, dříve 

také označovaného jako Nasavrcký pluton. Severovýchodní část tohoto plutonu, kde se 

nachází zmíněné území, se přesněji označuje za Křižanovickou subzónu. Pro severní oblast 

plutonu, kam spadá i okolí Žumberku je charakteristický výskyt biotitového granitu 

načervenalé barvy s velkou strukturní variabilitou. Materiál zpracovávaný jako přírodní 

drcené kamenivo v Žumbereckých lomech je středně zrnitou variantou tohoto granitu a je 

obecně nazýván jako Žumberecká žula. Granity v severní části se ze severu noří pod křídové 

sedimenty a směrem na jih se setkávají s granodiority ve střední části Železnohorského 

plutonu. Právě v této kontaktní oblasti se nachází výrazný pruh gabrových a dioritových 

hornin. [2] 

Obrázek 2 Schéma Železnohorského plutonu podle Knotka (1989) [2] 
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Tabulka č.  1 Legenda schématu Železnohorského plutonu (obrázek č. 2 a 3) [2] 

  

Jednou z těchto dioritových hornin je právě i materiál na lokalitě Žumberk-Částkov, 

který je oproti okolním převážně granitům výrazně bazičtější a jejich styk je ostrý, jasně 

intruzivní. Z Obrázek 3 je patrné, že částkovské ložisko je nejbližším okolí obklopeno 

převážně granitovými ložisky, které se v okolí těží převážně na kamenivo ke stavebním 

účelům.  

Železnohorský pluton se vyznačuje poměrně složitou tektonickou a geologií. Na první 

pohled by se mohlo zdát, že jižní část je tvořena podželeznohorským zlomovým pásmem, 

avšak ve skutečnosti je jižní hranicí dislokace paralelní s podželeznohorským zlomovým 

pásmem. Podle této dislokace se ranský blok nasunul na moldanubikum. [2] 

Legenda schématu Železnohorského plutonu  

1 gabra, diority 8 Dvojslídné leukokratní 

granity  

15 Amfibolity 

2 Amfibol-biotitové 

granodiority 

9 Dvojslídný granit 

Podhradí-Peklo 

16 Ranský masiv 

3 Usměrněné hybridní 

granodiority 

10 Lukavická série 17 Moldanubikum 

4 Hybridní granodiority 

s cordieritem 

11 Granitové porfyry 18 Ohebské, svratecké a 

podhořanské 

krystalinikum 

5 Biotit-amfibolový 

hybridní granodiorit 

12 Granitový porfyr 

Petříkovický  

19 Hlinská zóna 

6 Biotitové granity  13 Benátecký porfyr 20 Sedimenty paleozoika 

7 Alkalický granit 14 Trpišovský porfyr 21 Sedimenty křídy  

Obrázek 3 Umístění částkovského ložiska v Železnohorském plutonu [2] 
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Oproti okolním značně variabilním načervenalým horninám spíše granitového typu 

se ložisko Částkov vyznačuje charakterem dioritu. Ložisko má protáhlý tvar orientovaný ze 

severu na západ o délce zhruba 300 metrů a v kolmém směru ze severu na jich se jeho délka 

pohybuje v rozmezí zhruba 60 až 150 metrů.   

2.3 Petrografická charakteristika 

I když se jedná o poměrně malé ložisko, které těžba doposud zasáhla jen z části, již 

teď lze konstatovat, že toto ložisko je z petrografického pohledu značně variabilní. Jako 

oficiální název horniny na tomto ložisku se uvádí biotiticko-amfibolický monzodiorit, 

tmavý, hrubozrnný a nevýrazně usměrněný. Jelikož variabilita ložiska mírně komplikuje 

přesný popis horniny, lze k popisu využít vždy rozmezí určitých vlastností. Základním 

typem horniny je biotiticko-amfibolitický diorit s křemenem šedé až modrošedé barvy, často 

hrubozrnný a tmavě kropenatý. [3] 

Z hlediska těžby a následného zpracování lze tento materiál popsat jako homogenní, 

tvrdý a pevný. Jeho lomné hrany jsou nerovné, ostré, drsné a pevné, což se projeví při 

zpracování potřebou větší energie na rozpojování a zvýšené obezřetnosti při manipulaci 

s tímto materiálem.  

 Odhad složení byl stanoven planimetrickou analýzou výbrusu a udává objemová 

procenta zastoupení jednotlivých složek, která jsou znázorněna v následující Tabulka č.  2 

Odhad složení Částkovského dioritu [3]. 

Tabulka č.  2 Odhad složení Částkovského dioritu [3] 

Složka Procenta [%] 

Křemen 12 

Draselné živce 13,3 

Plagioklasy 52,1 

Amfibol 19,2 

Biotit 3,5 
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Makroksopický popis uvádí následující popis horniny [3] 

• Barva: tmavě šedozelený, šedavě nazelenalý, světle šedozeleně a tmavě 

zelenošedě skvrnitý, tmavě tečkovaně až nepravidelně skvrnitý (amfibol) 

• Zrnitost: hrubozrnný 

• Vyrostlice: vyrostlice živců jsou šedé, nepravidelně omezené, v řezu na 

hornině o velikosti až 10 × 8 mm, bez zřetelného usměrnění  

• Textura: textura masivní, granitová 

Mikroskopický popis uvádí minerály v hornině zastoupené podle důležitosti v pořadí 

živce, amfibol a rudní minerály. Dále mikroskopická popis uvádí texturu horniny jako 

masivní, granitickou a strukturu jako nestejnoměrně hypidiomorfně zrnitou, hrubozrnnou 

nevýrazně porfyrickou. Součástí mikroskopického popisu horniny je i následující popis 

jednotlivých minerálů. 

 V tomto případě se jedná o draselné živce, které jsou zastoupené mikropertitickým 

ortoklasem a mikroklinem, plagioklasy (ty odpovídají bazicitou převážně albit-oligoklasu, v 

jádrech až oligoklasu-andesinu), monominerální zrna křemene, biotit a muskovit. [3]
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3 STÁVAJÍCÍ STAV TĚŽBY A NASAZENÉ TECHNOLOGIE 

V LOMU NA BLOKOVOU TĚŽBU 

Při pohledu na stávající stav těžby na této lokalitě je podle mého názoru nejdůležitější 

si předem uvědomit, že součástí lomu je i kamenická dílna. Díky čemuž je celkové zaměření 

organizace určené na výrobu hotových kamenických výrobků ať už z oblasti hrubé nebo 

ušlechtilé kamenické výroby a neomezuje se tedy na prodej surových bloků, desek či jiných 

polotovarů určených k dalšímu zpracování. Nutno také podotknout potřebu zpracovávání 

celé řady materiálů i z jiných lokalit k zajištění pestřejšího sortimentu materiálů, popřípadě 

kombinací, které vychází zpravidla z přání zákazníků. 

Plán otvírky, přípravy a dobývání (dále jen POPD) rozděluje samotnou těžbu bloků 

do dvou skupin, nebo přesněji na dvě etapy. V první etapě, podle které v současné době těžba 

probíhá, se organizace zaměřuje přednostně na odtěžení volně uložených bloků, které jsou 

pozůstatky po předešlé těžbě. Cílem této etapy je odtěžení bloků z již skryté části ložiska, a 

tedy uvolnění plochy lomu k dalšímu dobývání. Vzhledem k výběru bloků k odtěžení dle 

specifických kvalitativních a rozměrových požadavků dle aktuálních zakázek je ideálním 

řešením jejich odtěžení kombinace uskladnění na meziskládku se samotným postupným 

odtěžováním. Bloky vhodné svými parametry a kvalitou se přepraví rovnou ke zpracování. 

Ostatní bloky splňující kvalitativní požadavky se přemístí na meziskládku, kde nemohou 

bránit postupu těžby a zároveň poskytnou možnost většího a méně komplikovaného výběru. 

Bloky a větší kusy horniny kvalitativně nevyhovující nebo nepoužitelných rozměrů lze 

přesunout na odval, popřípadě je lze využít na zemní práce, budování či zpevňování 

komunikací a nájezdů. 

V druhé etapě těžby bude již ložisko otevřeno částečně vnitřním zářezem a do 

těžebních řezů se bude moci vjíždět. V této části plánu již nastupuje zvolená dobývací 

metoda, což je dobývání ložiska etážovým zahloubeným lomem, která byla zvolena 

z důvodu zachování údolí Kvíteckého potoka a na jižní straně dobývacího prostoru také 

pozemní komunikace. 

Následující etapa těžby je v důsledku nízké roční těžby, a tedy i postupu čistě 

teoretická, nicméně spočívá v odtěžování vytěžených bloků pomocí stabilního jeřábu 
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v době, kdy bude zahloubení lomu tak významné, že nebude možné přepravit bloky po 

pozemních komunikacích v lomu.  

3.1 Odtěžování volně uložených kusů 

Výhoda odtěžování volně uložených bloků spočívá v tom, že není třeba je znovu 

oddělovat ani odsunovat od skalního masivu a k odtěžení tedy stačí použití manipulační 

techniky.  

Při tomto procesu se na lokalitě Částkov využívá následující postup. Blok je za 

pomoci vázací techniky, tedy ocelovými řetězy a lany, uvázán a následně pomocí jeřábu 

přepraven na skrývkový řez. V případě menších bloků lze využít i textilních popruhů 

k uvázání. Na skrývkovém řezu, kde již není potřeba překonávat značné převýšení, je 

k horizontální dopravě použit terénní vysokozdvižný vozík, za pomoci kterého se materiál 

dopraví až na nedaleké místo zpracování.  

3.2 Zařízení a stroje používané k těžbě  

K horizontální dopravě se využívá jeřáb značky Praga, přesněji typ V3S AD 080. 

Jedná se o typ výsuvného výložníkového jeřábu na automobilovém podvozku s nosností 

Obrázek 4 Výložníkový jeřáb Praga V3S AD 080 
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8 000 kg. Základní délka výložníku je 6,5 metrů a po úplném vysunutí lze dosáhnou délky 

až 10,8 metrů, tato délka se dá ještě zvýšit s nástavicí o další 3 metry, avšak nosnost poté 

rapidně klesá a dá se jen s použitím na lehčí břemena, mezi které bloky jednoznačně nepatří.  

K vodorovné dopravě se využívá terénní vysokozdvižný vozík značky Desta DVHM 

3222, je to ta červená na obrázku č. 5 vpravo. Jak je z názvu patrné, tak nosnost tohoto 

zařízení je 3200 kg. Nalevo na zmíněném obrázku se také nachází menší elektrický 

vysokozdvižný vozík značky Jungheinrich, ten se díky proporcím tříkolového podvozku 

využívá pouze na dílně a jeho pracovní nasazení začíná poté, co se jednotlivé bloky zpracují 

na lehčí desky.  

3.3 Zpracování vytěžených bloků 

Po vytěžení jsou bloky vhodné k okamžitému zpracování dopraveny k lanové pile 

zmiňovaným vysokozdvižným vozíkem značky Desta a poté se upevní na posuvný stůl 

lanové pily také tímto zařízením, popřípadě jeřábem. Samotné upevnění bloku ve správné 

pozici je velmi důležitý krok, a to převážně z důvodu, že volně uložené bloky ve většině 

případů nemají parametry kvádrů, které jsou pro bloky ideální. Dalším důvodem je také 

skutečnost, že bloky dlouhodobě vystavené přírodním vlivům zvětrávají, jelikož nejsou 

chráněny uvnitř horninového masivu jako bloky vytěžené krátce před zpracováním. Blok se 

tedy upevní v pozici, která umožní vyřezat z bloku optimální polotovar nebo jeho rozřezání 

na jednotlivé desky co možná největších rozměrů.  

Obrázek 5 Manipulační prostředky pro horizontální dopravu 
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Konkrétně bloky částkovského dioritu díky poměrně složité místní geologii obsahují 

místy i takzvané lasy. Tento pojem lasa označuje vizuálně odlišné protáhlé vrstvy (žíly) 

v kameni. Lasy nikterak významněji nenarušují soudržnost kamene, ani nesnižují jeho 

pevnostní vlastnosti a jejich vliv je převážně vizuální, čímž narušují estetickou stránku 

hotových výrobků. Z tohoto důvodu je nutné při zpracování věnovat značnou pozornost 

těmto lasám a dále také prasklinám. Praskliny v kameni či horninovém masivu, ať už 

vznikají pomalým způsobem při zvětrávání nebo při otřesech vyvolaných při samotné těžbě, 

například trhacími pracemi, si vždy hledají cestu nejmenšího odporu. Často tedy lze narazit 

na situaci, kdy nám lasa procházející horninou vlivem zmíněných otřesů či zvětrávání 

přechází až v prasklinu. Lasy se vyznačují povětšinou i jiným složením než okolní horniny 

a při vystavení přírodním vlivům či namáháním reagují jiným způsobem.  

Lasy obsahují povětšinou tvrdší a pevnostně odolnější horniny, tím pádem se lasy 

často na výrobcích neprojevují kvalitativním zhoršením. Oproti tomu se projeví rozlišnosti 

těchto materiálů při těžbě, jelikož vrstvy tvrdších vrstev představují často při těžbě 

komplikace. Na této lokalitě lasy nedosahují velkých mocností a jedná se zpravidla o lasy 

s mocností do jednoho centimetu a jejich výskyt je méně častý. Vyšší pozornost lasám než 

u těžby je potřeba jim věnovat u následného zpracování, dalo by se říci, že celé téma lasy a 

praskliny se točí převážně okolo zpracování na lanové pile. Řezné lano stejně jako praskliny 

v masivu postupuje při řezání blokem cestou nejmenšího odporu a při průchodu lana přes 

tvrdší vrstvu nebo naopak prasklinu může dojít k vybočení lana a znehodnocení tak řezaného 

kusu. Toto nebezpečí nelze zanedbat, avšak aktuálně nepředstavuje větší problémy při řezání 

lanovou pilou na této lokalitě. Hlavní komplikací zůstává stále možnost řezání pouze 

menších rozměrů a vytěžené bloky lze použít převážně na menší výrobky. Je nezbytné 

věnovat zvýšenou pozornost volbě správného bloku, jeho umístění na lanovou pilu tak, aby 

bylo možné z bloku vyřezat optimální rozměry. Pokud se v bloku vyskytuje patrná lasa či 

prasklina je možné při řezání lanem prasklinu sledovat a řezat rovnoběžně s ní v určité 

vzdálenosti, kde již se neprojeví. Pokud je prasklina či lasa patrná až při pohledu na 

uříznutou desku a není možné použít desku da tento výrobek je odložena na zpracování 

případného menšího rozměru. Naštěstí se praskliny v rámci bloku vyskytují jen výjimečně a 

občasným lasám se díky jejich malé mocnosti lze vyhnout je většina kusů vhodná ke 

zpracování.  
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Z lanové pily se desky či polotovary ve výrobním procesu přesunují na kotoučovou 

formátovací pilu s diamantovým kotoučem o průměru 600 mm, ke jsou upraveny na 

požadované rozměry výrobku. K jejich transportu z lanové pily se již nevyužívá terénní 

vysokozdvižný vozík Desta, ale elektrický vysokozdvižný vozík jungheinrich, jedná se o 

podstatně menší zařízení s lepšími manipulačními a manévrovacími vlastnostmi. Desky se 

přepravují jednotlivě a jejich váha nedosahuje ve většině případů hmotnosti nad jednu tunu. 

Hlavním produktem zůstává hřbitovní architektura, přesněji se jedná o nejrůznější typy 

pomníků, ať už se jedná o menší urnové pomníky, jednohroby nebo velké dvojhroby.  Při 

pohledu na možnosti vlastního materiálu na toto použití připadají v úvahu převážně urnové 

pomníky, jelikož se maximální rozměry jednotlivých dílčích prvků pohybují v rozměrech do 

jednoho metru. Jednohroby a dvojhroby vyžadují podstatně větší rozměry jednotlivých 

prvků a povětšinou dosahují délek od 1,8 až do 2 metrů. Vzhledem k rozměrům těžitelných 

bloků, kterými jsou odložené bloky po předchozí těžbě, není možné využít vlastní materiál 

k výrobě všech částí.  

Při formátování vzniká první z mnoha povrchových úprav, což je plocha řezaní, a 

pokud je požadavek na jinou povrchovou úpravu je polotovar přepraven k leštění na leštícím 

rameni, popřípadě se spousta dalších možných úprav provádí ručně, například použitím 

ručních pneumatických nástrojů.  Mezi práce prováděné touto organizací spadá transport na 

místo určení a montážní práce výrobků, povětšinou se provádějí i demontážní práce 

původních pomníků.  

3.4 Zařízení a stroje na zpracování bloků 

Do této kategorie řadíme strojní zařízení používané k samotnému zpracování bloků, 

tedy jeho převedení na polotovary či hotové výrobky. Jedná se o následující zařízení, jejichž 

bližší využívání a možnosti použití budou uvedeny v páté kapitole. Ta se zaměřuje výhradně 

na zpracování a využití bloků v budoucnu, což zahrnuje i bloky větších rozměrů vytěžené 

díky navrhovanému rozšíření těžby. 

• Lanová pila 

• Formátovací pila 

• Stojanová vrtačka 

• Soustruh 
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• Leštící rameno  

• Ruční nástroje  

• Manipulační zařízení 

3.5 Vliv těžby na životní prostředí za aktuální situace 

Těžba spočívající v odtěžovaní volně uložených bloků, která navíc dosahuje jen velmi 

malé roční těžby má minimální vliv na životní prostředí. V další etapě těžby, kdy k postupům 

těžby přibyde i nová těžební etáž, a bloky se tak budou těžit rozpojováním horninového 

masivu určitou těžební metodou, lze předpokládat, že se tato změna projeví i změnou vlivu 

na životní prostředí. Z tohoto důvodu následuje krátký výčet vlivů na životní prostředí 

za současného stavu těžby, aby bylo možno změny posuzovat pro jednotlivé navrhované 

metody.  

3.5.1 Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví 

Jelikož se jedná o malý lom s jámovou těžbou, který je od nejbližší obce vzdálen 300 

metrů, a který je zaměřen převážně na úpravu a zpracování kamene, nejsou vlivy na okolí 

příliš závažné. Jedna z výhod lomu jámového typu spočívá v odloučení lomu od okolí, 

protože veškeré těžební práce se provádějí v zahloubení, a převýšení do jisté míry pomáhá 

k zmírnění mnoha nepříznivých vlivů. V tomto konkrétním případě má značný vliv také 

odloučení a skutečnost, že bezprostřední okolí lomu je z většiny stran zalesněné, což také 

pomáhá minimalizovat vlivy na okolí.  Při samotné těžbě se navíc nevyužívá trhacích prací, 

nedochází tedy k tvorbě povýbuchových zplodin či jiných nebezpečných plynů.  K 

nejzávažnějším vlivům na okolní prostředí patří hluk, prach a hodnoty těchto vlivů 

nepřesahují stanovené limity. 

3.5.2 Vlivy na ovzduší a klima  

Při těžbě, jakož i při následné úpravě se využívá vodní chlazení či skrápění k eliminaci 

úniku prachových částic do ovzduší. Také situování lomu jámového typu a okolní vegetace 

nacházející se v bezprostředním okolí snižuje vliv prachu na okolí.  

Výfukovým zplodinám ze strojního zařízení, které je pro samotnou těžbu a provoz v 

lomu nezbytné, nelze zcela zabránit, avšak kromě převážně dieselových motorů, které jsou 

běžnou součástí těžké lomové techniky, se používají i elektrická zařízení. Tato zařízení 
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poskytují lepší vliv na ovzduší lomu a taktéž i výrazně zlepšují pracovní prostředí. Příkladem 

takového zařízení je například vysokozdvižný vozík s elektrickým akumulátorem.  

3.5.3 Vlivy na hlukovou situaci a vibrace 

K překračování stanovených hlukových limitů nedochází, navíc okolní lesy poskytují 

do jisté míry přirozenou hlukovou barieru ve směru k okolním obcím. Jednotlivá pracoviště 

jsou, pokud je to možné, zastíněny od okolního prostředí. Stanovené limity nejsou 

překračovány a jsou pravidelně měřeny a kontrolovány.  

Vzhled k tomu, že na této lokalitě nebudou používány trhací práce a zvolená metoda 

bude v tomto ohledu mnohem šetrnější z důvodu zachování kvality těžených bloků, bude 

vliv vibrací zanedbatelný, jelikož nejbližší obec se nachází až 300 metrů daleko. Navíc v 

nejbližším lomu na těžbu štěrku, který je jen zhruba jeden kilometr daleko, se provádějí 

pravidelně clonové odstřely a vliv tohoto zdroje vibrací ve výsledku předčí jakékoliv práce 

v lomu na blokovou těžbu, který nevyužívá trhací práce.  

3.5.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Pro vodohospodářské potřeby lomu se využívá výhradně srážková voda, která je 

zachycována jak v samotném lomu, tak i v jeho části zaměřené na úpravu a je poté sváděna 

do betonových nádrží a slouží rovnou ke chlazení řezných, brusných, či vrtacích nástrojů. 

Popřípadě může být voda sváděna na dno lomu a zachycována v lomovém jezírku, které 

složí pouze pro doplňování provozních betonových nádrží. V betonových nádržích dochází 

k usazování drobných částeček materiálu, a tedy k čištění vody pro opětovné použití. Voda 

tedy koluje v uzavřených systémech, které nejsou v komunikaci s okolními povrchovými 

toky a nedochází k vypouštění důlních vod do těchto toků.  

3.5.5 Vlivy na kvalitu půd 

S ohledem na orniční a podorniční vrstvy půdy je nutno říci, že aktuálně dobývaná 

část ložiska probíhá na již skrytém území, a vzhledem k poměrně malé roční těžbě v 

dohledné době plánovaná těžba bude prováděna také bez nutnosti dalších skrývkových prací.  

Část pozemků zhruba o polovině rozlohy dobývacího prostoru byla vyňata z LPF již 

pro v minulosti prováděnou či plánovanou těžbu. 
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3.5.6  Vlivy na přírodní zdroje 

Při těžbě se spotřebovává materiál z vlastního zdroje v poměrně malé míře, přesněji 

se jedná zhruba o 10 m3 ročně. Tato hodnota roční těžby je již na pohled vemni malá, 

samotné bilanční zásoby ložiska jsou dle v minulosti prováděných průzkumů rozděleny 

skoro rovnoměrně mezi kategorie C1 a C2 a dohromady tvoří zhruba 319 800 m3 zásob. [4] 

3.5.7 Vlivy na faunu, flóru, ekosystémy 

Vzhledem k poměrně malé roční těžbě není fauna ani flóra vyskytující se v DP a okolí 

dotčena a stabilita ekosystému není ohrožena. V lomu se neprovádí trhací práce či jiné práce, 

které by mohly ohrozit flóru či faunu toxickými plyny či jinými nebezpečnými látkami. 

Největší vliv na flóru v dobývacím prostoru bude mít pravděpodobně prach, tento aspekt 

nepřekračuje stanovené limity vzhledem k vodnímu chlazení většiny zařízení lomu 

používaných při zpracování. Samotná těžba místní ekosystém neohrožuje, jelikož spočívá 

v odtěžování volně uložených bloků.  

3.5.8 Vlivy na reliéf krajiny 

Skrývkové práce a vytvoření lomu jámového typu jsou pozůstatky po předchozí těžbě. 

Jámový typ lomu byl zvolen právě z důvodu, aby bylo zachováno údolí v blízkosti ne 

nacházejícího Kvítenského potoka. Plánované zahlazení hornické činnosti včetně zalesnění 

vrátí krajinu do původního stavu. 

3.5.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Na ložisku se nenacházejí žádná chráněná území nesouvisející s těžbou ani kulturní 

památky. V dobývacím prostoru se nenachází žádný jiný hmotný majetek, který by 

nesouvisel s dobýváním. 
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4 NÁVRH NA ROZŠÍŘENÍ TĚŽBY VYBUDOVÁNÍM NOVÉ 

TĚŽEBNÍ ETÁŽE 

Vytvoření nové těžební etáže je poměrně složitý proces. Samotnému budování nové 

etáže musí předcházet celá řada procesů zejména za účelem vybudování vhodného prostoru 

pro následnou těžbu bloků, zpřístupnění pro jejich transport k následnému zpracování a 

dalších souvisejících prací.  

Jednotlivé pracovní procesy nezbytné k budování nové těžební etáže lze rozdělit do 

dvou skupin. První skupina představuje souhrn všech prací potřebných k vytvoření samotné 

etáže, tedy těžebního řezu. Druhá skupina oproti tomu shrnuje všechny práce, které musí být 

provedeny, aby bylo vytvoření nové etáže vůbec umožněno. Práce spadající do druhé 

skupiny můžeme tedy označovat jako přípravné práce a první skupinu prací označíme jako 

otvírkové.  

4.1.1 Přípravné práce 

Jelikož se přípravné práce budou v časovém sledu provádět před otvírkovými bude 

vhodnější si je popsat jako první, i když jsem je zařadil do druhé skupiny. Pomocí následující 

fotografie místa budoucí těžební etáže, na které je jasně patrný současný stav daného 

prostoru, zle odvodit procesy nezbytné pro úpravu tohoto místa. Fotografie je focena přímo 

v zahloubení pod skrývkovým řezem a představuje pohled ze severní strany.  

 

Obrázek 6 Fotografie aktuálního stavu zájmového prostoru 
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4.1.2 Odlesnění 

Z Obrázek 6 Fotografie aktuálního stavu zájmového prostoruje patrných hned několik 

přípravných procesů, kdy tím nejzákladnějším pro celkové zpřístupnění ložiska je 

jednoznačně odlesnění.  

Celé území současného lomu bylo v minulosti odlesněno a skryto původní těžební 

organizací, avšak dlouholetá nečinnost v této části lomu měla za následek rozšíření vegetace 

do prostoru lomu z okolních lesů. Z tohoto důvodu bude nezbytné odlesnění (lépe řečeno 

odstranění vegetace) v prostoru nové etáže a bezprostředního okolí. Vzhledem k malému 

objemu roční těžby a tomu, že ani v budoucnu se neočekávají velké postupy těžby, je 

zbytečné odstranění vegetace v celé oblasti lomu a o mnoho výhodnějším řešením je 

odlesnění a udržování pouze prostoru v němž bude probíhat těžba, transport bloků a další 

související práce s dobýváním. Tato oblast bude postupovat do budoucna spolu se samotnou 

těžbou. 

4.1.3 Odtěžení bloků po předchozí těžbě 

Další skutečnosti, bránicí budoucímu rozvoji těžby, kterou je nutné přednostně 

vyřešit, je nejenom nepravidelné uspořádaní volně ležících bloků, ale i jejich velké množství 

a tvarová i objemová různorodost. Jedná se o pozůstatky po předchozí těžbě. Těžba 

v současné době spočívá právě v postupném odtěžování těchto bloků za účelem uvolnění 

prostoru pro budoucí těžbu, avšak odklizení všech bloků z prostoru nové etáže je nesporně 

časově velmi náročný úkol. Z tohoto důvodu bude k jejich odstranění použita kombinace 

uskladnění na meziskládku a postupného odtěžení, toto řešení umožní celý proces odtěžení 

těchto bloků značně urychlit a organizace tak bude moci využít nových zdrojů z rozvoje 

těžby. 

Bloky vhodné svými parametry a kvalitou budou přepraveny rovnou ke zpracování 

dle současných zakázek. Ostatní bloky splňující kvalitativní požadavky budou přemístěny 

na meziskládku, kde bude možnost výběru dle potřeby. Tímto způsobem se do jisté míry 

urychlí odstranění bloků a pro firmu to bude znamenat i usnadnění výběru vhodného bloku. 

Bloky kvalitativně nevyhovující či nepoužitelných rozměrů budou přesunuty na odval, 

popřípadě využity na zemní práce, budování či zpevňování komunikací či nájezdů. 
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4.1.4 Zpřístupnění 

Prostor vyznačený na následujícím Obrázek 7 Mapa lomu Částkov zelenou barvou je 

prostor s nově získaným povolením k těžbě, a tudíž v tomto prostoru bude vytvořen nový 

těžební stupeň. Na mapě je také znázorněna vytvářená příjezdová komunikace, kterou se 

vydobyté bloky budou moci transportovat k následnému zpracování.  

Doprava bloků z budoucí etáže bude zajištěna dvěma způsoby. První způsob se 

v lomu aktuálně používá k odtěžování bloků a využívá převážně výložníkový jeřáb s 

kolovým podvozkem. Tento jeřáb se umístí na skrývkový řez, ze kterého může bloky v určité 

vzdálenosti od skrývkového řezu transportovat. Tedy zajišťuje svislou dopravu na 

skrývkový řez, odkud jsou bloky přepraveny pomocí vysokozdvižného vozíku po zmíněné 

komunikaci na následné zpracování. Tento způsob dopravy je dosti omezen nosností jeřábu 

Praga V3S AD 080 a terénního vysokozdvižného vozíku Desta DVHM 3222.  Tento první 

způsob dopravy lze používat také k těžbě bloků na nově vybudovaném stupni, ovšem jen do 

doby, než vzdálenost dobývaných bloků přesáhne dosah jeřábu umístěného na vyšším řezu. 

Poté bude nezbytné využít druhý způsob transportu, avšak tento způsob vyžaduje vytvoření 

dostatečné velké pracovní plochy k manipulaci s vydobytými bloky v zahloubené části lomu 

v místě nové etáže, a také dostatečně velké plochy k zajištění plynulého transportu 

vydobytého bloku za pomoci terénního vysokozdvižného vozíku. Nevýhodou tohoto 

dopravního zařízení je skutečně velký poloměr otáčení, proto pravděpodobně nebude možné 

plné otáčení v prostoru nové etáže, a to minimálně do doby, než postup těžby rozšíří tento 

prostor. Nicméně toto zařízení umožní přiblížení bloků k hraně lomu, kde již bude možné 

Obrázek 7 Mapa lomu Částkov 
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využít horizontální dopravy bloků jeřábem, a dále již vertikální doprava vysokozdvižným 

vozíkem standartním způsobem nepředstavuje problém. 

Do doby, než bude u nové etáže vytvořena dostatečně velká pracovní a manipulační 

plocha, bude doprava spočívat převážně ve využívání svažité komunikace, která umožní 

přejezd ze skrývkového řezu neboli povrchu do zahloubené části lomu, a to jak 

vysokozdvižnému vozíku, tak i samotnému jeřábu. Tento sjezd a zároveň také výjezd do 

zahloubené části lomu se již buduje a lze jej vidět na předešlém Obrázek 7. Ve vyznačeném 

prostoru je komunikace znázorněna šedou barvou a je na první pohled patrné její vizuální 

spojení zelené plochy, což jsem již zmiňoval jako prostor nově budované etáže, spolu 

s povrchem, lépe řečeno s pozemní komunikací, odkud už bloky lze snadno dopravit až na 

úpravnu.  

Dopravovaný blok musí po blízkých komunikací urazit poměrně velkou vzdálenost, 

ta se ovšem kvůli extrémní nerovnosti terénu v lomě nedá efektivně zkrátit. Optimalizace 

této trasy by zahrnovala rozsáhlé a náročné úpravy terénu velké části lomu. Dalším 

limitujícím faktorem je i postup těžby, jelikož postupu těžby směřuje ze severu k jihu. Stejně 

tomu je i s přepravou bloku, bloky se těží v severní části lomu, nejsou však dopravovány 

přes území lomu, místo toho jsou transportovány kolem celého lomu po nejbližší komunikaci 

až do jižní části lomu, kde se dále zpracovávají.  

4.1.5 Odvodnění 

I přes to, že lom Částkov je malý jámový lom, musí jako většina jámových lomu řešit 

způsob odstraňování přebytečné vody. V tomto případě dochází k odvodňování zejména 

přirozeným způsobem, systémem puklin a trhlin v ložisku, který vodu odvádí do jezírka v 

nejnižší části lomu. Systém trhlin, který v mnoha ohledech značně komplikuje dobývání 

větších bloků horniny, má tedy pozitivní vliv na odvodňování. Voda v lomu pochází 

výhradně ze srážkových zdrojů a je díky málo propustné hornině odváděna na nejnižší místo, 

kterým je lomové jezírko. Zde je voda zachycena a v případě potřeby odčerpána pro doplnění 

betonových nádrží a využita organizaci jak v procesu těžby, tak při zpracování bloků 

kamene.   

V blízkosti lomu se také nenacházejí žádné vodní zdroje, které by byly ovlivněny 

zahloubením lomu až na kótu 350 m. n. m., nejbližší vodní tok se nachází pod úrovní lomu. 
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Po zahloubení se lze předpokládat snížení hladiny oproti původní úrovni až do 60 metrů od 

lomové stěny, avšak zmíněný potok je dál než tato vzdálenost. [4] 

V zájmové části lomu se vyskytuje voda jen krátký čas a jen v období vydatných 

srážek, jak je možno vidět na Obrázek 8. V těchto místech se bude zahlubovat a je nutné 

tedy počítat se shromažďováním srážkových vod. Pokud systém trhlin a puklin nedokáže 

odvádět vodu v dostatečném množství, bude tohoto stavu docíleno pomocí čerpání, nebo 

vybudováním odvodňovací rýhy a voda bude odvedena do jezírka. I v případě vytvoření 

odvodňovací rýhy zůstane lomové jezírko v nižší poloze a voda bude přirozeně odváděla 

působením gravitace. 

 

4.1.6 Harmonogram: časový, postupový 

Důležitým faktorem je, že lom Částkov je kromě těžby, která činí jen zhruba 10 m3 

ročně, spojený s kamenickou dílnou. Převážnou část výroby činí hrubá a ušlechtilá 

kamenická výroba a těžba vlastního materiálu je brána spíše jako obchodní výhoda než 

hlavní cíl firmy. Z tohoto důvodu se nepředpokládá velký nárůst těžby ani po rozšíření o 

novou těžební etáž, což není ani hlavní záměr tohoto rozšíření. Tím je spíše možnost těžby 

větších bloků, bez porušení či kosmetických projevů las či dalších nedokonalostí.  

Obrázek 8 Množství vody v období vydatných srážek 
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4.2 Zahlubování 

Mezi otvírkové práce se řadí zejména práce za účelem samotného vytvoření nového 

těžebního řezu. Určujícími faktory při budování nového těžebního řezu jámového lomu 

formou zahloubení jsou jednoznačně počet volných ploch, a hlavně zvolená dobývací 

metoda. V tomto případě není vrchní plocha etáže v ideálním rovném stavu a určitá mocnost 

ložiska stačila od doby minulé těžby zvětrat. Tato vrstva nedosahuje potřebné kvality, a tak 

musí být odstraněna, tato skutečnost však umožnuje vytvořit novou vrchní plochu již 

kvalitního materiálu a dále pokračovat vytvořením volných ploch a postupným odtěžováním 

jednotlivých bloků. Nabízí se však i další možnost, a to rovnou vytvoření volných ploch a 

vytěžení jednoho bloku horniny, kdy po jeho vytěžení následuje zhodnocení kvality a 

závažnosti zvětrání horniny. V obou těchto možnostech lze při vytváření volných ploch 

reagovat na mocnost zvětralé vrstvy, kterou není možné přesně odhadovat. Bližší volba 

způsobu vytvoření nového těžebního stupně bude vycházet ze způsobu dobývání a nasazené 

technologie, proto bude tedy lepší nejprve vyjasnit volbu dobývací metody a až následovně 

určit postup vytváření volných ploch a těžby jednotlivých bloků.  

4.3 Vhodná dobývací metoda 

Při volbě dobývací metody k těžbě bloků dekoračního kamene je možné vybírat z celé 

řady možných metod, nezbytnou součástí při výběru té nejvhodnější metody je zohlednit 

charakteristické vlastnosti těženého materiálu, konkrétní podmínky i možnosti ložiska a 

lokality, v neposlední řadě i možnosti organizace, která bude dané ložisko dobývat.  

Dekoračním kamenem se rozumí horniny, které mají objem jednotlivých bloků větší 

než 0,25 m3, disponují také vhodnými vlastnosti k blokovému dobývání a následnému 

využití.  Těžbu tohoto materiálu lze rozdělit do dvou základních skupin z hlediska kvality, 

tvaru a požadovaných vlastností.  

První skupina jsou bloky pro hrubou kamenickou výrobu (HKV), zpravidla horniny s 

vhodnou opracovatelností, texturou, štěpností a blokovitostí. Používané k výrobě lomových 

kamenů, chodníkových obrubníků, silničních krajníků, soklů, dlažebních kostek a dalších.  

Do druhé skupiny spadají bloky pro ušlechtilou kamenickou výrobu (UKV).  

Požadované vlastnosti jsou leštitelnost, barevnosti, nasákavost, mrazuvzdornost, trvanlivost 
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a nenahraditelný estetický účinek. U těchto materiálů je snaha o co největší rozměry bloků 

a kvalitu z důvodu, že většina je zpracovávána převážně na leštěné desky, které jsou dále 

využívány jako polotovar k výrobě nejrůznějších architektonických a dekoračních prvků.  

 Mluvíme-li o těžbě kvalitních bloků dekoračního kamene s plánovaným využíváním 

pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu (HaUKV) je velmi důležité zvolit dobývací 

metodu, která co nejméně poruší kvalitu bloků a zároveň umožní dobývání bloků ideálních 

rozměrů. Výška stěny je podstatně menší než v lomech na drcené kamenivo. Při těžbě bloků 

pro HKV se výška stěny pohybuje od 5 do 10 metrů a pro UKV od 2 do 6 metrů, avšak 

konkrétně ložisko Částkov díky složité geologii a určité známce porušení horninového 

masivu neumožňuje těžbu bloků takových rozměrů, ani na takové těžební stupně není 

vybaven. Výška těžebního stupně se přizpůsobí možnostem daného stupně, dle geologie je 

odhadována na hodnotu v rozmezí 1,5 až 2 metry. 

Těžební metody na získávání bloků dekoračního kamene lze dle používaných 

pracovních nástrojů, zařízení a jejich funkce rozdělit na vyřezání, vylamování, odvrtávání a 

speciální metody dobývání. V praxi se často setkáváme s používáním kombinace dvou, nebo 

i více metod dobývání současně. Dobývací metoda nám většinou slouží nejen k primárnímu 

rozpojení tedy k oddělení bloku od horninového masivu, ale také plní funkci sekundárního 

rozpojení, kterým se rozumí rozdělení bloku na dále snadněji zpracovatelné komerční bloky.   

4.3.1 Vyřezávání 

Pro většinu zařízení i jejich pracovní nástroje, které se používají k těžbě celých bloků 

dekoračního kamene formou vyřezávaní, připadá v úvahu pouze dobývání měkkých hornin, 

jako jsou například typicky vápence a mramory těžené tímto způsobem. I přes tuto 

skutečnost lze najít pár výjimek, jedná se převážně o zařízení, jejichž pracovní nástroje byly 

vylepšeny uplatněním diamantové technologie čili osazeny segmenty s umělými diamanty, 

které poskytnou v procesu rozpojování lepšími vlastnostmi možnost rozpojení i tvrdších 

materiálů.    
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Mezi těžní zařízení pracujících způsobem vyřezávání patří: 

• Kotoučové pily 

• Kruhové frézy 

• Řetězové pily  

• Lanové pily 

 

4.3.1.1 Kotoučové pily 

Nejznámějším zařízením z této skupiny jsou jednoznačně kotoučové pily. 

Charakteristickým znakem těchto zařízení je pracovní nástroj, tím je řezný kotouč, což je 

patrné již z názvu těchto pil. Dříve bývali kotouče osazeny karbidovými segmenty a 

používali se k řezání měkčích materiálů s pevností v rozmezí 60 až výjimečně do 100 MPa. 

Tyto kotouče se vyznačovali poměrně velkou tloušťkou, což zapříčiní také vysokou šířku 

řezu, která může dosahovat až deseti centimetrů.  

V současné době se při řezání kotoučovými pilami využívají hlavně diamantové 

kotouče. A to jak na dobývání bloků, tak i na stabilních pilách v kamenických dílnách. 

Diamantové segmenty osazená na obvodu kotouče umožňují značné zmenšit tloušťku celého 

kotouče. Výsledkem tohoto ztenčení pracovního nástroje je samozřejmě i podstatně menší 

šířka řezu mezi 10 až 15 milimetry, což v porovnání s předchozímu karbidovým kotoučem 

v tloušťkou řezu až 100 milimetrů značně zvýší efektivnost těžby. Diamantový kotouč 

pracuje způsobem rozbrušováním materiálu v řezu po velmi malých vrstvách, tento způsob 

právě v kombinaci s úzkým diamantovým kotoučem umožňuje využití vyšší obvodové 

rychlosti při řezání v rozmezí 40–60 m·s-1. U karbidových kotoučů se obvodová rychlost 

pohybuje jen v hodnotách do 5 m·s-1, z tohoto rozdílu je patrné, že tyto pracovní nástroje 

nelze navzájem měnit. [5] 

Diamantové kotouče se používají na řezání materiálů dosahujících pevnosti až 400 

MPa [5], z této hodnoty je patrné, že částkovský diorit s pevností 182,6 MPa [3], který 

rozhodně nepatří mezi měkké horniny, lze rozpojit tímto způsobem. Diamantová 

formátovací pila se dokonce již dlouhodobě používá při jeho zpracování a dosahuje 

uspokojivých výsledků řezání.  
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Kotoučové pily využívané při dobývání se často vyskytují v provedení, kdy je jejich 

pojezd zajištěn s pomocí kolejnic, toto provedení vyžaduje ovšem značný prostor rovinného 

typu. Ve specifických podmínkách lomu Částkov nejsou vhodné prostory na takhle 

prostorově náročné zařízení. Kromě tohoto provedení s pojezdem po kolejnicích existuje 

také vhodnější provedení kotoučové pily, které je možno uplatnit i v náročnějším prostředí. 

Nejedná se o kotoučovou pilu jako samostatné zařízení, ale spíše o provedení tohoto zařízení 

jako pracovního nástroje, který se používá v součinnosti s lopatovým rýpadlem většinou 

s housenicovým nebo výjimečně kolovým podvozkem. Tato kombinace přenáší výhody 

prostupnosti housenicového podvozku terénem, a umožní tak využití kotoučové pily i v tak 

náročných podmínkách této lokality.  

Komě mnoha výhod těchto pil, jako jsou například minimální šířka řezu, vysoká 

spolehlivost, jednoduchá konstrukce a ideálně rovné řezy, se tyto pily dají využít také k 

otvírce či vytvoření nových řezů formou zahloubení. Nevýhodou eliminující tuto možnost 

použití a použití kotoučových pil obecně je hloubka řezu, které nedosahuje 50 % průměru 

kotouče. Zjevným důvodem je konstrukční provedení, kotouč je v zařízení uchycen vždy ve 

střední části, a toto uchycená brání zanoření již jen poloviny kotouče do řezu. Názorně tuto 

skutečnost lze pozorovat na Obrázek 9 při pohledu na kotouč na pravé straně obrázku by se 

zdálo, že lze využít kotouč až po ochranný štít, avšak při pohledu z druhé strany kotouče je 

vidět, že tomu brání upnutí kotouče, které zároveň slouží k přenesení rotujícího pohybu na 

kotouč, a zásobuje ho tako dostatečným množství vody k chlazení pracovního nástroje a jeho 

řezných segmentů.  

Obrázek 9 Kotoučová pila s diamantovými segmenty při sekundárním dělení bloků [5] 
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Ze všech možných provedení kotoučových pil připadá k těžbě a vytvoření nového 

těžebního řezu v lomu Částkov v úvahu pouze provedení s kombinací lopatovým rýpadlem. 

Důvodem tohoto rozhodnutí je malý prostor spolu s náročným terénem, ve kterém by se 

uplatnil spíše housenicový než kolový podvozek. Nezbytné by bylo také použití výhradně 

diamantových kotoučů větších rozměrů k dostatečnému prořezu alespoň na 1,4 metrů.  

Osobně by se mi zdá možnost použití k dobývání kotoučové pily v tomto provedení ideální, 

kdyby již byl lom vybaven lopatovým rýpadlem, což je v tomto oboru jedno 

z nejpraktičtějších a nejmultifunkčnějších strojních zařízení, popřípadě kdyby lom nebyl 

vybaven lanovou pilou, a toto zařízení by přineslo rovnou i možnost zpracování bloků déle 

na úpravně. Investiční náklady do lopatového rýpadla s touto specifickou úpravou a 

velkoprůměrového kotouče představují v poměru k plánované těžbě opravdu velké hodnoty.  

4.3.1.2 Kruhové frézy  

Kruhové frézy jsou speciálním provedením kotoučových pil, které do jisté míry 

dokáže zvýšit hloubku řezu kouče na 65 až 75 % jeho průměru. Konstrukční provedení 

k umožnění tohoto stavu je značně složitější, na kotouči je navíc umístěný pohyblivý věnec 

s řezacími nástroji. Pohyb zajištuje pastorek, který roztáčí pohyblivý věnec. [9] 

 I přes vyšší hloubku řezu je podle mého názoru tento typ pil méně vhodný k těžbě 

bloků z důvodu, že tato výhoda je kompenzování zvýšenou šířkou řezu, jelikož zuby 

řezacího nástroje nejsou umístěny v zákrytu za sebou, ale pravidelně se střídají v různých 

řadách (například levý, pravý a střední). Šířka řezu se tedy dostává do řádů centimetrů, čímž 

se objem materiálu v řezu, který je nutné rozpojit, zvýší a ovlivňuje to tedy i dobu řežu a 

celkovou výkonnosti.  

4.3.1.3 Řetězová pila  

Pro řetězové pily je naprosto charakteristický pracovní orgán typicky připomínající 

pracovní orgán motorové pily. Princip opravdu připomíná motorovou pilu, základem je také 

rameno (lafeta), po které se pohybuje řetěž na kterém jsou umístěny řezací destičky ze 

slinutých karbidů nebo diamantových segmentů. Rameno se zapustí do řezu a nekonečný 

řetěz obíhající ve vodící drážce po obvodu lafety umožní svým pohybem řezným nástrojům 

vytvářet řez.  
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Obdobně jako u kotoučových pil se k pohybu řetězových pil využívá vodících kolejí, 

které se upevní do etáže, nebo je pohyb zajištěn kombinací s jiným strojním zařízení. 

V tomto případě se nejedná klasické lopatové rýpadlo, ale o tzv. rýpadlo-nakladač, který 

pomocí hydraulických patek umožní celé zařízení dostatečně stabilizovat, což je pro práci 

několika metrové lafety zásadní. V tomto provedené pohon místo standartního 

elektromotoru přejímá spalovací motor rýpadlo-nakladače.  

Řetězové pily navíc mohou vytvářet nejen vertikální ale i horizontální řezy. Pro větší 

výkonost lze jeden stroj vybavit dvěma lafetami, které mohou pracovat současně a výrazně 

tak zkrátí dobu vyřezávání bloku. Tato metoda umožňuje dostatečně hluboké a dlouhé řezy 

pro vytěžení dostatečně velkých bloků dekoračního kamene, avšak se zvyšující se tvrdostí 

hornin klesá postupová rychlost, jelikož šířka řezu se pohybuje mezi 20 až 80 milimetry [6]. 

Tento pokles je tak výrazný že se tyto stroje používají k dobývání měkkých až středně 

tvrdých hornin. Použití těchto strojů končí tedy těžbou tvrdších druhů mramorů a přes 

veškeré ostatní ideály této metody není vhodní k rozpojování tak tvrdého materiálu, jako je 

částkovský diorit.  

 

 

Obrázek 10 Řetězová pila v kombinaci s rypadlo-nakladačem [6] 
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4.3.1.4  Lanová pila 

Lanové pily rozlišujeme na dva zásadní způsoby. Do první kategorie patří lanové pily, 

které při těžbě využívají k rozpojení volného abraziva. Volná zrna abraziva jsou přiváděna 

do řezu a za pomoci lana jsou spolu s vodou unášena řezem. Tento princip spolu s působící 

přítlačnou silou umožňuje prohlubování řezu. Samotné lano je spletené ze tří ocelových 

drátu a dosahuje délek stovek metrů. Tato délka má své opodstatnění, dosahuje se řezání 

velkých kusů skalního masivu o délce i 50 metrů bez možnosti výměny lana a opotřebování 

lana se značně projeví na jeho spotřebě. Také spotřeba abrazivních materiálů (jako je 

například křemičitý písek nebo přírodní a umělý korund) dosahuje značných hodnot, navíc 

se využívá převážně v celistvých a málo porušených ložisek z důvodu, že lano jdoucí v řezu 

cestou nejmenšího odporu by při kontaktu s volným prostorem či poruchou nedodrželo 

rovinu řezu, popřípadě by mohlo dojít až k jeho zaseknutí.  

Do druhé kategorie lanových pil patří pily, které využívají lana s vázaným abrazivem. 

Abrazivní materiál navázán na lano v pravidelných intervalech a mezery mezi těmito 

segmenty jsou vyplněny distančními spojkami. Nejčastěji se lana osazují právě 

diamantovými segmenty, které umožňují řezání i tvrdších materiálů. Jako distanční spojky 

se používají ocelové pružinky, popřípadě trubičky z umělých hmot, které jsou pevně 

připevněny k ocelovému lanu. Tyto trubičky příznivě ovlivňují životnost lana, samotné 

ocelové dráty jsou uvnitř lana chráněné před mechanickým poškozením i korozivním 

působením vody využívané k chlazení lana.  

Obrázek 11 Řezná lana s diamantovými segmenty [7] 
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Lanové pily se obdobně jako zmíněné druhy pil mohou pohybovat po vodících 

kolejích (viz Obrázek 12), avšak toto provedení obecně nevyhovuje podmínkám lomu. 

Lanové pily oproti předešlým kotoučovým či řetězovým pilám nedosahují díky konstrukčně 

jednoduššímu provedení takových rozměrů, to má za následek, že výsledné lanové pily lze 

použít i na menší ploše.  

Některé menší provedení těchto zařízení by tedy mohly být uplatněny i přes pohyb na 

pojezdových kolejích. Na Obrázek 13 je nejmenší lanová pila od firmy Dazzini macchine, 

kterou lze využít k rozřezávání bloků, popřípadě i těžbě menších bloků. [6]  

Obrázek 12 Lanová pila vytvářející horizontální řez [6] 

Obrázek 13 Menší druh lanové pily ze serie S300 EG [6] 
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Nabízí se ovšem alternativa malé lanové pily na housenicovém podvozku. 

Housenicový podvozek tohoto zařízení umožňuje jeho přepravu na malou vzdálenost i 

v náročném terénu. Zařízení je dále vybaveno vlastním pohonem, ovládacím zařízením a 

stabilizačním systémem skládajícím se z patkového systému a napínací dráhy. Malá 

konstrukce tohoto zařízení neumožňuje vysoké těžební výkonosti většiny těžebních 

lanových pil, nicméně podmínky lomu umožňují použité pouze menších pil tohoto druhu, 

které mají podobné výkonosti jako tento specifický typ lanové pily na housenicovém 

podvozku.  

 

Při zvolení lanové pily ať už na housenicovém podvozku, nebo na pojezdových 

kolejnicích zůstává pracovní postup přibližně stejný. Pokud chceme vytvořit řez lanovou 

pilou v horninovém masivu jsou nejprve nezbytné vrtací práce. Vrtací práce na jeden řez 

vyžadují dva dostatečné přesné vrty, které se střetnou a umožní tak protažení lana. Protažené 

lano se poté pomocí speciálních spojek a kleští spojí a napojí na systém kladek lanové pily. 

K napnutí lana slouží pojezdová kolejnice (respektive u pily s housenicovým podvozkem 

napínací dráha), a o tím způsobem, že lanová pila se vzdaluje od řezu do té doby, dokud není 

lano napnuto požadovanou silou.  Napnutí lana působí v řezu přítlačnou silou a umožnuje 

tak vytváření řezu. Aby tato přítlačná síla v řezu zůstala stále stejná, je nezbytné neustálé 

napínání lana, lanová pila se tedy neustále posouvá po pojezdové kolejnici směrem od těžené  

Obrázek 14 Menší lanová pila S600 EGT s housenicovým podvozkem [6] 
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Další nedílnou součástí tohoto pracovního postupu je zajištění rovnoměrného 

opotřebování lana v řezu. Jednotlivé diamantové segmenty lana mají kruhový průřez a 

k jejich rovnoměrnému opotřebování při řezaní je nezbytné, aby lano kromě průchodu řezem 

současně rotovalo kolem své osy. Tohoto efektu se doceluje již při spojování lana, kdy se 

jeden konec lana před spojením několikrát překroutí kolem své osy a druhá konec je zajištěn 

v pevné poloze, aby se efekt nevyrušil a nepřekroutilo se celé lano. Poté se oba konce spojí 

a překroucení se rozprostře po celém obvodu lana. Tímto způsobem se docílí rovnoměrného 

opotřebování lana, protože lano se bude při průchodu řezem přetáčet, a to v celé své délce. 

Uplatnění dobývaní způsobem vyřezávání lanovými pilami by na dané lokalitě 

poskytovalo celou řadu výhod.  Mezi vítané faktory tohoto způsobu patří malá šířka řezu, 

nízká energetická náročnost, vysoká kvalita vyhranění bloků, jednoduché ovládání, relativně 

jednoduchá konstrukce, možnost použití i v náročnějších terénních podmínkách, bez 

vyvolávání otřesů v masivu, vysoká bezpečnost a neohrožování ekologického systému.  

I přes to, že se díky mnoha výhodám jedná o teoreticky velmi lákavou metodu těžby 

bloků na dané lokalitě, musel jsem tuto metodu zavrhnou převážně ze dvou důvodů.  

Prvním důvodem je rozvinutý systém trhlin a puklin v ložisku. V místě plánované 

těžby není tento systém tak rozvinutý, avšak vzhledem k celkovým podmínkám ložiska nelze 

vyloučit styk lana v řezu s poruchou, lasou nebo volným prostorem. Při tomto střetnutí by 

pravděpodobně došlo k vybočení lana z roviny řezu a komplikacím těžebního procesu. Tato 

nevýhoda by se vzhledem k vysoké kvalitě vyhranění bloků těžených obecně touto metodou 

dala akceptovat jako přijatelné zhoršení vyhranění bloků, kdyby se jednalo o jedinou 

nevýhodu.  

Druhým důvodem jsou poměrně vysoké investice do této metody. Kromě značných 

investic do samotné lanové pily, které jednoznačně představují nadpoloviční většinu 

investic, tato těžební metoda vyžaduje investice do vrtacího zařízení, kterým v současné 

době organizace nedisponuje.  

4.3.1.5 Shrnutí vyřezávacích metod  

Vyřezávací metody a zařízení jsou uzpůsobeny k těžbě převážně měkčích druhů 

hornin. Výjimku umožňuje použití diamantových technologii k rozpojování středně tvrdých 

až tvrdých materiálů. Použití těchto metod k dobývání na lokalitě Částkov eliminují 
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převážně vysoké investiční náklady do těžebních zařízení samotných nebo jejich nosných 

strojů z důvodů, že náročné podmínky lomu (hlavně terénní) neumožňují použití klasických 

pojezdových kolejnic.  Kotoučová pila by vyžadovala použití lopatového rýpadla, řetězová 

pila by zase vyžadovala použité rýpadlo-nakladače. Tyto investice představují značné 

hodnoty vzhledem k malé roční těžbě, rovněž zaměření lomu na zpracování materiálů i 

z jiných lomů činí tyto investice nesmyslnými, i přes to, že by tyto zařízení v lomu našli i 

jiná využití.  

Stejně tak lanové pily činí značné náklady, avšak z vyřezávacích metod se jedná o 

nejvhodnější řešení. Značná část těžebních lanových pil jsou přizpůsobena pouze na řezání 

mramoru, jelikož v měkkém mramoru dosahuje tento způsob dobývání značných 

výkonností. I přes tuto skutečnost lze najít poměrně širokou škálu velikostí a různých 

provedení lanových pil přizpůsobených i k řezání podstatně tvrdších materiálů. Většina 

těchto pil je vybavena elektrickým motorem spojeným se setrvačníkem, který dává lanu 

rychlost a zároveň slouží jako kontaktní bod pro napínání. Pily navíc umožňují otáčení této 

části pro vytváření šikmých řezů pod jakýmkoliv úhlem.  

4.3.2 Odvrtávání  

Při odvrtávání bloků mají podstatný podíl na vytěžení bloku vrtací práce. Obecně 

rozlišujeme metody odvrtávání na drážkování a perforování. Rozdíl mezi těmito metodami 

spočívá právě v podílu vrtání na oddělení bloku od skalního masivu.  

4.3.2.1 Drážkování 

Drážkování spočívá ve vytvoření řady vrtů v těsné blízkosti vedle sebe, tyto vrty se 

většinou z části překrývají. Výsledkem tohoto uspořádání vrtů je drážka kolem těženého 

bloku. Tato metoda vyžaduje nejen přesnou návaznost vrtů, ale také dodržení jejich 

přesnosti. K zajištění roviny řezu lze postupovat při vytváření řezů postupně vrt vedle vrtu, 

nebo naopak vytvořit řadu řezů s určitými rozestupy a následně se vracet a odvrtávat 

zbývající místa mezi vrty. V obou těchto případech lze k udržení roviny vrtů využít již 

existující vrt, do kterého umístíme vodící tyč, čímž zajistíme vrtací zařízení v požadované 

poloze a posléze vytvoříme vrt rovnoběžně s vodícím vrtem.  
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4.3.2.2 Perforování 

Perforování lze označit za samostatnou metodu těžby bloků, avšak její princip spočívá 

ve vytvoření poměrně velkého množství vrtů v řadě s pravidelnými rozestupy, následné 

vlastní rozpojení nebo spíše oddělení bloku od horninového masivu je zajištěno pomocí 

trhacích prací, klínováním, nebo speciálních rozpínajících se látek (jako je například 

cevamit). Délka vrtů bývá v rozmezí od 1 do 3 metrů, v zásadě se ale odvíjí od požadovaného 

bloku. Průmět vrtů stejně jako vzdálenost mezi vrty se odvíjí od vlastností horniny a nasazení 

technologie.  

4.3.2.3 Vrtací stroje a zařízení 

Při volbě vhodného zařízení lze využít opravdu velkou škálu vrtací techniky, jelikož 

technologie vrtání patří do mnoha odvětví těžby již velmi dlouhou dobu. Mluvíme tu o 

zařízeních od ručních kladiv, přes stojanové vrtací zařízení, až po nejmodernější vrtací 

soupravy.  

• Ruční vrtací kladiva 

Základním a dnes již dost zastaralým způsobem vrtání jsou ruční pneumatická 

kladiva. Na obsluhu je tento nástroj poměrně fyzicky náročný, samotná pneumatická vrtačka 

váží zhruba 30 kilogramů. Z tohoto důvodu se uplatňuje spíše na sekundární rozpojování. 

Dalšími limitujícími faktory použití ručních kladiv je možnost vrtání pouze vrtů malých 

průměrů a náročnost dodržování přesnosti vrtů zhoršující se s narůstající hloubkou vrtu.  

• Stojanové vrtací zařízení 

Vrtací kladivo je upevněno do poměrně jednoduché konstrukce (někdy označované 

jako stojan). Celá konstrukce se vyrovná a stabilizuje v pracovní pozici pomocí 

vyrovnávacích šroubů, které se zavrtají do země, popřípadě do skalní stěny, jelikož je možné 

využít toto zařízení i k horizontálnímu vrtání pouhým upevněním ve svislé poloze. Toto 

upevnění neslouží pouze k vytvoření jednoho vrtů, ale využívá se k odvrtání většího počtu 

vrtů v jedné řadě. To je docíleno pohybem vrtací části po vodících kolejnicích a při 

upevňování se klade důraz na to, aby bylo možné vytvořit co největší počet vrtů bez nutnosti 

přesouvání celého zařízení. Samotné vrtací kladivo je upevněno na lafetě, která vede jeho 

pohyb ve vrtu, jelikož umožňuje pohyb nahoru a dolu v kolmém směru na upevnění 

kolejnice. 
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Základní typy stojanových vrtaček mají pouze jedno vrtací kladivo (viz Chyba! 

Nenalezen zdroj odkazů.), pro zvýšené výkonosti jsou ale některé typy stojanových vrtaček 

vybaveny zdvojenou lafetou, která umožňuje použití i více vrtacích kladiv současně. Kromě 

dvoukladivových typů jsem narazil i na vrtací zařízení schopné unést až čtyři kladiva 

současně jak lze vidět na Obrázek 16 

Pokud je vrtačka vybavena větším počtem kladiv lze docílit několikanásobného 

zvýšení výkonu oproti běžně používanému typu s jedním kladivem. Kladiva jsou ovšem 

umístěna na jedné lafetě s jedním spouštěcím zařízením, to znamená, že se všechna kladiva 

Obrázek 16 Čtyřkladivová stojanová vrtačka - BIG RUSTICA  [8] 

Obrázek 15 Stojanová vrtačka – SPHERICAL  [8] 
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pohybují současně. Pokud chceme vrtat vícekladivovým zařízením menší počet vrtů, než je 

jeho počet kladiv, je nezbytné alespoň odstranit vrtací nástroj přebývajícího kladiva.  

U stojanových vrtaček máme více možností výběru pohonu než u ručních vrtaček, 

které jsou převážně pneumatické. Kromě zjevné možnosti použití pneumatického pohonu se 

vyskytují také typy hydraulické, a dokonce i elektrické, nebo se spalovacími motory.  

 Jednotlivé typy stojanových vrtaček se značně liší v mnoha ohledech.  Při výběru 

vhodné stojanové vrtačky se musí brát v úvahu celá řada faktorů. Samotná délka lafety nám 

většinou udává, jak dlouhý vrták lze na zařízení umístit. Z této hodnoty nám potom 

povětšinou vychází i maximální hloubka vrtů, které lze daným vrtacím zařízením vytvořit, 

jelikož se většinou využívají monoblokové vrtáky. Jedná se o vrták z jednoho celistvého 

kusu, která má na konci vložený vidiový plátek. Celý vrták potom slouží k vrtání do doby, 

než se vidiový plátek opotřebuje a vymizí, poté je nezbytné celý vrták vyměnit. Další 

možností je použití vrtáku se závitem, na který se upevní vyměnitelná vrtačí korunka. Po 

jejím opotřebení se jen obmění korunka a životnost vrtáku se tak značně prodlouží. Toto 

řešení má mnoho výhod, avšak monoblokový vrták ve vrtu poskytuje lepší vlastnosti při 

vrtání.   

Obrázek 17 Tyčová stojanová vrtačka – DRILLER [8] 
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Další možností je využití korunky spolu s vrtacími tyčemi, tímto způsobem lze docílit 

možnosti vrtání i do hloubek několika desítek metrů. Osobně jsem narazil pouze na jeden 

takový typ stojanové vrtačky (viz Obrázek 17), a tato záležitost spadá převážně do kategorie 

vrtacích souprav. Tato specifická stojanová vrtačka se vyrábí ve dvou vyhotoveních 

s pneumatickým nebo hydraulickým pohonem a umožňuje vytvářet vrty do hloubky zhruba 

30 metrů a průměru 95 až 105 mm. Zajímavá je hmotnost tohoto zařízení, která činí pouze 

110 kg, toto zařízení nedisponuje možností pojezdu po pojezdových kolejnicích a na každý 

vrt je nezbytné znovu ustavit.  

 Důležitým parametrem je také délka pojezdových kolejnicích. V ideálním případě 

se při vytváření jedné řady vrtů zařízení zafixuje do pracovní pozice pouze jednou a 

pohybem vrtací části po pojezdových kolejnicích lze zpřístupnit všechny vrty dané řady. 

V případě potřeby lze napojit více pojezdových kolejnic na za sebou, tím se docílí 

možnosti vytvoření delší řady vrtů s jedním zafixováním zařízení, avšak manipulační a 

fixační procesy se značně zkomplikují.  

Hmotnost stojanových vrtaček a celkově rozměrové parametry jsou značně rozlišné 

a závisí převážně na velikosti a počtu vrtacích kladiv. U menších typu dosahuje hmotnost 

100 až 300 kg. Naopak největší čtyřkladivocý typ, který jsem dohledal, dosahuje hmotnosti 

1 900 kg. [8] 

• Vrtací soupravy  

Vrtací soupravy jsou jednoznačně nejdůmyslnější skupinou vrtacích zařízení. 

Povětšinou se jedná o samohybné vrtací zařízení díky housenicovému podvozku. S tímto 

zařízením lze provádět vertikální i horizontální vrty v každém typu horniny, dokonce i na 

tak nakloněném povrchu, že by upevnění jiného vrtacího zařízení nebylo možné. Tyto stroje 

vynikají vysokou efektivitou, agilitou a nízkou energetickou náročností. K ovládání vrtacích 

souprav se používá dálkové ovládání zajišťující rychlou, snadnou a velmi přesnou 

manipulaci s vrtací částí a následně její fixaci v pracovní. 
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4.3.2.4 Shrnutí vrtacích metod 

Z důvodu fyzikálně-mechanických vlastností částkovského dioritu by drážkovací 

těžební metoda byla značně časově náročná. Oproti tomu metoda perforování s využitím jiné 

metody k rozpojení obvrtaného bloku může být velmi efektivní při volbě správné vrtací 

techniky. Zvolenou vrtací technikou by se mělo docílit vytvoření většího počtu vrtů 

s menším průměrem blíže u sebe, aby se dosáhlo kvalitního vyhranění výsledného bloku. 

Vrty menších průměrů nejen lze vyhotovit rychleji, ale také dojde k nižším ztrátám 

materiálu. 

Důležitým limitujícím faktorem podobně jako u vyřezávacích metod jsou investiční 

náklady, díky kterým lze vrtací soupravy i přes mnoho výhod vyloučit, jelikož by kvůli nízké 

těžbě nebylo možné je efektivně a ekonomicky využívat. Ruční vrtací kladiva představují 

možnost spíše sekundárního rozpojování nebo pomocné mechanizace sloužící k úpravě etáží 

nebo vytváření nových volných ploch například při zahlubování.  

Nejvhodnějším typem vrtací techniky bude zajisté stojanová vrtačka s jedním, 

maximálně dvěma vrtacími kladivy. Pro terénní podmínky lomu buje vhodnější menší typ 

s kratší pojezdovou kolejnicí a lafetou, který bude i tak dostatečný, protože z geologických 

podmínek lomu byla velikost ideálního bloku stanovena maximálním rozměrem zhruba na 

Obrázek 18 Vrtací souprava - BABY GIRAFFA 360° HV [8] 
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1,5 metru. Mezi menšími druhy stojanových vrtaček je možnost výběru jak pneumatického, 

tak hydraulického, a dokonce i elektrického pohonu. Osobně bych se přikláněl k volbě 

pneumatického pohonu z důvodu možnosti využití kompresoru i rozvodových hadic při 

práci s ručním pneumatickým kladivem, které by mohlo být využíváno na pomocné práce a 

sekundární dělení. Pneumatický pohon nabízí v lomu také další jiná využití.  

Tato navrhovaná pneumatická stojanová vrtačka je vybavena jedním vrtacím 

kladivem. I když se jedná o menší stojanovou vrtačku, její rozměry umožní vrtat do 

dostateční hloubky i s patřičnou rezervou. Podobně i délka vodící kolejnice umožní vrtat 

řadu vrtů o délce jedné hrany bloku bez nutnosti přemístění a opětovné fixace zařízení.  

S tímto zařízením bude díky relativně nízké hmotnosti 350 kg snadné manipulovat, což je 

ve stávajících podmínkách lomu velkou výhodou.  

Zvolené zařízení na perforování bude ve výsledku pracovat v součinnosti s nějakou 

další metodou, která zajistí oddělení bloku od skalního masivu, k čemuž využije připravené 

otvory po perforování vrtací soupravou. Nabízející se navazující metody jsou klínování, 

trhací práce a použití látek zvyšujících svůj objem jako je například cevamit.  

4.3.3 Klínování  

Klínování je jednou z nestarších metod těžby bloků pracujících na principu 

vylamováním, pravděpodobně se jedná o jednu z nejstarších metod na těžbu bloků celkově. 

Tato metoda spočívá z velké části ve využívání přirozených ploch odlučnosti v hornině, a 

proto je velmi důležité znát úložné poměry ložiska, které jsou spolu s patřičnými 

zkušenostmi nezbytné k úspěšnému výlomu. Tuto metodu lze snadno využít i 

k sekundárnímu rozpojování, kde také záleží na správném využití ploch odlučnosti, avšak 

na vydobytém bloku jsou tyto plochy mnohem lépe pozorovatelné. Při sekundárním dělení 

bloků nehrozí nedostatek volných ploch ke správnému rozpojení, oproti tomu při 

rozpojování bloku od skalního masivu jsou vyžadované tři volné plochy. 

Rozpojovacími nástroji této metody dobývání jsou klíny různých druhů a rozměrů, 

pracující na různých principech. Používá se vždy větší počet klínů v jedné řadě, tyto klíny 

za společného působení vytváří dostatečně velké pnutí v hornině k vytvoření výlomu. 

Klínování lze použít k dobývání tvrdých i měkkých hornin jen s menšími rozdíly v této 

technologii. Pro měkčí horniny se využívá delších typů klínů, které se zasazují do hlubších 
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otvorů. Vyvrtávané otvory u měkčích hornin dosahují délky 2/3 celkové délky bloku, 

popřípadě se provádějí vývrty až celé délky bloku. K rozpojování tvrdých hornin, které se 

vyznačují velmi dobrou štípatelností se používají podstatně kratší klíny zavalitějších tvarů.  

Klínování můžeme rozdělit do několika skupin na základě druhů klínů použitých 

k vytvoření nové plochy, která se nevytváří postupně systematickým rozbrušováním 

materiálu, jako je tomu i předchozích vyřezávacích a odvrtávacích metod, ale je vytvořena 

vylomením ve velmi krátkém čase.  

Metodu klínování dělíme na: 

• Ruční klínování 

• Pneumatické klínování 

• Hydraulické klínování  

4.3.3.1 Ruční klínování  

 Tento způsob klínování byl v minulosti masivně rozšířený a představoval samotné 

základy metody klínování, dokonce byl na ložisku Částkov využíván v počátku těžby. 

Princip ručního klínování je jednoduchý. Na pomyslných hranách bloku, který se má 

vylomit, se vytvoří otvory pro klíny v daných rozestupech. 

 Otvory pro klíny se vytvářejí většinou vysekáním, popřípadě lze využít i odvrtávání 

těchto otvorů. Do vytvořených otvorů se zasadí klíny, které se nesmějí dotýkat dna otvoru. 

Důvodem toho je směr působení klínu, protože klín působí do stran na stěny otvoru nikoli 

na jeho dno. Poté se vytváří pnutí v hornině tak, že se na jednotlivé klíny postupně mlátí 

těžkou palicí, která je pro menší fyzickou zátěž vybavena pružnou násadou. Tímto způsobem 

se zvyšuje pnutí až do doby, kdy překročí patřičnou mez a dojde k odlomení bloku od skalní 

stěny.  

Počet úderů k rozlomení bloku ve směru nejlepší štípatelnosti je dvakrát menší než ve 

směru na něj kolmém a až pětkrát menší než v rovině šikmé k nejlepšímu směru štípatelnosti. 

[9] 
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• Rozdělení ploch odlučnosti 

Následující Obrázek 19, na kterém je znázorněn blok kamene lze využít k popsání 

ideálního rozložení ploch odlučnosti. Podobně jako například dřevo se horniny také 

v některých směrech rozpojují snadněji než v jiných. Při pohledu na blok kamene nebo 

skalní stěnu dokáže zkušená osoba rozpoznat tři směry, po kterých lze kámen lámat. Na 

zmíněném obrázku jsou barevně znázorněné 3 plochy, kdy každá je vyznačená jinou barvou. 

Velká část těžebních metod vyžaduje 3 volné plochy a zbylé 3 plochy se následně uvolní 

k vydobytí bloku. Z tohoto důvodu je vyznačena pouze polovina ploch bloku a protilehlé 

plochy vždy patří do stejné skupiny. 

 První plochu označujeme jako ležení (modrá plocha), tuto plochu v praxi tvoří spodní 

vrty orientované horizontálně.  

Druhá plocha (zelená plocha) je jednou z kolmých ploch na plochu ležení, je to ta 

s lepšími vlastnostmi, a proto většinou větší plochou. Tuto plochu tvoří vrty zadní.  

Poslední zbývající plocha odlučnosti (oranžová plocha) je tvořena bočními vrty. Tato 

plocha má nejhorší vlastnosti k přirozenému lomu ze všech tří rozpojovaných ploch. Z toho 

důvodu se v praxi označuje také jako lámání „po špatné“.  

 

Obrázek 19 Schéma ploch odlučnosti bloku 
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K lámaní lze využít hned několik typů ocelových klínu. Klasické zavalité ocelové 

klíny byly časem zdokonaleny, za pomocí dvou dalších ocelových části (tzv. půlkruhových 

per) lze zlepšit rozložení napětí. Ocelový klín se vloží mezi tyto dvě pera a vloží se do otvoru, 

poté vnikáním klínu roztahuje pera, která přenáší sílu na stěny vývrtu. Tento princip trhacích 

klínů dal vzniknou další modifikaci, kterou jsou perové klíny. Perové klíny pracují stejným 

způsobem jako klíny trhací, jsou navíc vybaveny kroužkem, který všechny části drží 

pohromadě.  

Ve výbavě lomu se stále vyskytují ocelové trhací klíny, pravděpodobně jako 

pozůstatky po předchozím použití této rozpojovací metody. Klínovací metoda představuje 

snadno obnovitelnou metodu rozpojování, která by nevyžadovala větší investice do 

samotných klínů. Oproti tomu vytváření otvorů pro klíny lze v současné době zvažovat jen 

s použitím nějakého druhu mechanizace. 

Dalšími důvody použití ručního klínování jsou jednoduchost pracovního postupu, 

možnost dobývat v obtížných podmínkách, nevyžaduje elektrický, pneumatický ani 

hydraulický pohon, mobilita, pracovní schopnost v dobře štípatelných horninách a možnost 

uplatnění k sekundárnímu dělení. Nevýhodami jsou vysoká namáhavost dělení a nízká 

výkonnost.  

Obrázek 20 Ocelové klíny různých velikostí [8] 
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4.3.3.2 Pneumatické klínování 

Pneumatická klínovací kladiva Používají k dělení bloků klíny, podobně jako tomu je 

u ostatních způsobů klínování. Kromě použití klínu lze jednoduchou výměnou pracovního 

nástroje lze docílit většího počtu způsobů použití. K dělení bloků se používají klíny, které se 

při rozpojování tvrdých hornin umístí mezi ocelové plíšky a posléze pracují na stejném 

principu jako trhací a pérové klíny. Tímto způsobem lze využít většího počtu klínů, na které 

se tlak přenáší postupně pomocí menšího počtu pneumatických kladiv. Lze tedy k rozpojení 

použít i jedno pneumatické kladivo a postupně zvyšovat tlak na jednotlivých klínech do doby 

rozpojení horniny.  

Další možností je použití dláta jako pracovního nástroje, takto vybavené pneumatické 

kladivo lze využít k vytvoření souběžné drážky, po jejímž vytvoření dojde u dobře 

štípatelných hornin k rozlomení ve směru této drážky. Tímto jednoduchým, rychlým a 

snadným způsobem lámání by organizace získala možnost efektivního zpracování 

nahromaděných bloků po předchozí těžbě pro HKV, která nevyžaduje takové kvalitativní 

požadavky jako leštěné plochy UKV.  

Obrázek 21 Pneumatické kladivo a speciální klíny jako jeho pracovní nástroje [8] 
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Dalším pracovním nástrojem je špičák, který se využívá k vytváření otvorů pro 

následné klínování. Kombinace ručního klínování a vytváření otvorů pro klíny za pomoci 

pneumatického klonovacího kladiva nabízí jednoduchou, investičně nenáročnou možnost 

dobývání bloků i ve složitém terénu lomu, jakou se vyznačuje lom Částkov. Tato metoda by 

navíc přinesla i další možnosti využití při zpracování bloků pro HKV. Nevýhodami této 

kombinace metod by byla zvýšení míra prachu, hluku a vibrací spolu s poměrně vysokou 

fyzickou náročností.  

4.3.3.3 Hydraulické klínování 

Hydraulické klínovací zařízení využívají k vytvoření potřebné síly hydraulických 

válců. Použití těchto zařízení je stále častější, ať jde o využívání destrukčních účinků velké 

síly těchto zařízení, nebo o synchronizaci několika hydraulických klínů v řadě k vytvoření 

usměrněného výlomu.  

Při spolupůsobení většího počtu hydraulických klínů rozlišujeme dle způsobu 

zvyšování tlaku jednotlivých klinů na přímé a nepřímé. V přímém systému jsou písty 

propojené a zvyšování tlaku probíhá postupně u všech pístů současně, do této skupiny 

spadají hydraulické Darda klíny. V nepřímém systému se zvyšuje tlak na pístech jednotlivě.  

Systém Darda klínů umožňuje díky vysoké síle lámacího elementu, který funguje 

podobně jako pérový klín vylamovat bloky větších rozměrů, než je možné ručním 

klínováním, popřípadě je možné využít nepotřebnou sílu v procesu lámání tím způsobem, že 

se mezi jednotlivými klíny ponechají větší rozestupy. Rozdělovací síla těchto klínů se 

pohybuje v rozmezí od 200 až do 400 tun. [10] 

Hydraulické klíny vynikají vysokou rozdělovací silou, bezprašným a tichým 

provozem, snadnou manipulací a ovladatelností, širokou oblastí použití a často i mobilitou 

díky mobilnímu provedení energetické jednotky. Lze použít toto zařízení i v náročných 

podmínkách. Hydraulickou energetickou jednotku lze pohánět pneumaticky, elektricky, 

nebo spalovacím motorem v závislosti na typu. Velkou výhodou je možnost omezení 

vrtacích prací, které v tvrdých horninách představují časově náročný proces.  
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4.3.4 Cevamit  

 Cevamit si lze představit jako maltovinu. Je to prášková směs schopná rozpojovat 

pevné materiály jako jsou horniny beton a zdivo. Tato směs je nevýbušná a k rozpojování 

využívá proces hydratace, kdy zvyšuje svůj objem a dosahuje tlaku 30 až 40 MPa. 

Podmínkou použití jsou vlastnosti rozpojovaného materiálu, který musí být rozpojitelný 

křehkým lomem. Nelze tedy rozpojovat matriály s plastickými vlastnostmi. [11] 

Cevamit má opravdu velké množství použití. Kromě využití pro dobývání bloků 

kamene nebo jejich sekundární rozpojování se využívá také na destrukční práce betonových 

a železobetonových konstrukcí, hloubení studní, a také při podzemních či důlních stavbách.  

Princip práce s cevamitem je opravdu jednoduchý, jelikož se cevamit maltovina je 

nezbytné jeho smíchání s vodou v daném poměru 10:3. Například na 10 kg cevamitu 

připadají 3 litry vody, takto vytvořená suspenze se nalije do předem připravených vývrtů. 

Vrty se zpravidla plní až po jejich ústí, výjimka se provádí u vrtů větších průměru, kde je 

nezbytné použít sádrovou ucpávku. Směs cevamitu a vody nejprve tuhne zhruba jednu 

hodinu a poté začíná hydratovat. Rozpojení není okamžité a nastává v rozmezí 6 až 24 hodin. 

Obrázek 22 Využití cevamitu při těžbě bloků [12] 
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Pokud je v průběhu hydratace potřeba proces rozpojování přerušit vyvrtáním ztuhlé 

cevamitové směsi z vrtu. 

Délka vrtů musí dosahovat minimálně 80 % rozpojované délky, u některých typu prací 

se vyvrtává cela pracovní délka. Průměry vrtů se pohybují od 30 do 105 mm a jsou taktéž 

závislé na druhu rozpojování. [11] 

Kromě jednoduchosti pracovního postupu přináší cevamit mnoho dalších výhod. 

Práce s cevamitem je maximálně bezpečná jak při manipulaci, ke které nemusí být obsluha 

nijak speciálně zaškolena, tak samotném rozpojování. K práci s cevamitem postačí stejné 

pracovní pomůcky jako u nehašeného vápna (ochranné brýle/ štít, respirátor, rukavice a 

ochranný oděv) 

 Celý proces práce s cevamitem nevyžaduje schvalovací procesy a nepředstavuje 

nebezpečí vzniku nežádoucích účinků, což je nejpatrnější v porovnání s trhacími pracemi. 

Nedochází k šíření seismického vlivu rozpojení, který by mohl ohrozit kvalitu těženého 

dekoračního kamene i skalního masivu. Také vliv akustické vlny, vzedmutí prachu nebo 

nebezpečná situace selhávky jako je tomu u trhacích prací prakticky odpadá.  

Z hlediska teploty použití rozdělujeme cevamit na letní a zimní. Zimní lovíme pro 

teplotu rozpojovaného materiálu od -5 do +10°C, a letní zase od +10 do +30°C. Od teploty 

rozpojovaného materiálu se také odvíjí teplota vody použité k namíchání směsi, čím nižší je 

teplota materiálu, tím vyšší musí být teplota použité vody [12]. I přes to, že je v zimním 

období těžební činnost organizace pozastavena z důvodu zamrzání technické vody, 

používané převážně k chlazení pracovních nástrojů, je z teplotních parametrů použití 

jednotlivých druhů cevamitu patrné, že by organizace při těžbě, popřípadě při sekundárním 

rozpojování bloků nebo nadměrných kusů využívala jak letní, tak i zimní druh cevamitu.  

4.3.4.1 Výpočet potřebného množství a ceny cevamitu na vydobytí ideálního bloku  

K vypočítání alespoň orientační cenu cevamitu na vydobytí bloku je nejprve potřebné 

určit rozměry těženého bloku. Ideálním blokem se rozumí blok takových rozměrů, které 

umožňují využití tohoto bloku i k výrobě rozměrově náročnějších výrobků UKV, k jejichž 

výrobě organizace využívá kupované materiály z jiných zdrojů. Rozměry ideálního bloku 

formují kromě požadovaných délek jednotlivých stran z hlediska výsledných výrobků také 

technologické možnosti jednotlivých zařízení.   
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Rozměry ideálního bloku jsem určil orientačně tak, aby odpovídaly jak požadavkům 

organizace, tak i limitujícím faktorům, jako jsou hlavně výsledná hmotnost a výškový limit 

lanové pily, která bude bloky dělit na jednotlivé desky. Hlavním kritériem při výrobě desek 

je plocha výsledné desky, ta závisí na dvou rozměrech bloku. Pokud budeme na blok nahlížet 

jako na kvádr s udáním rozměrů (délka x výška x hloubka) a stejně orientovaný bude blok 

zpracováván na lanové pile. V tom případě bude plocha výsledných desek vycházet 

z rozměrů délky a výšky bloku. Ze třetího rozměru bude vycházet počet desek, na který lze 

daný blok rozdělit, v závislosti na tloušťce jednotlivých desek.  

Ideální blok tedy představuje blok, který se blíží hranici vytěžitelnosti z hlediska 

geologických i technologických možností lomu a zároveň disponuje maximálním 

potenciálem z hlediska využití. Lze tedy předpokládat že velká část těžených bloků nebude 

dosahovat rozměrů ideálního bloku. Nejnáročnější rozměr na vytěžení požadované hodnoty 

bude jednoznačně délka bloku, tu jsem u ideálního bloku určil na 2 metry. Dále pak výška 

bloku je limitována výškou řezu lanové pily, a i přes to, že lanová pila umožňuje řezání až 

1,5 metru vysoké řezy, s přihlédnutím na určitou rezervu jsem určil výšku ideálního bloku 

na 1,2 metru. Poslední rozměr bloku, kterým je hloubka, jsem určil jako určitý kompromis 

na 1 metr. S narůstající hloubkou bloku narůstá množství desek vytvořitelných z jednoho 

bloku, čímž značně narůstá efektivita těžby. Dalším úměrně narůstajícím faktorem je ovšem 

hmotnost bloku, která by při zvolení větší hloubky bloku překonala osmitunovou nosnost 

jeřábu, kterým firma disponuje. Při výpočtu jsem zahrnul i značnou rezervu mezi výslednou 

hmotností bloku a nosností jeřábu. Rozměry ideálního bloku jsou tedy 2 metry délky x 1,2 

metru výšky x 1 metr hloubky (zkráceně 2 x 1,2 x 1 m).  

Obrázek 23 Schéma navrtaného bloku s rozdělením vrtů do jednotlivých skupin [12] 

Zadní vrty 
Boční vrty 

Spodní vrty 
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S učenými rozměry bloku lze přejít k výpočtům potřebného počtu vrtů, který vychází 

ze zvolené rozteče mezi jednotlivými vrty. Různé zdroje informací ohledně cevamitu udávají 

různé doporučené vzdálenosti. Některé tyto hodnoty jsou uváděny přímo v centimetrech 

formou daného rozmezí jako například 12 až 25 cm [12], jiné se udávají v násobcích 

zvoleného průměru vrtu (například 3x až 5x průměr vrtu [11]). Vzhledem k značné 

rozmanitosti použití cevamitu jsem volil průměr vrtu 40 mm. Vrty tohoto průměru lze využít 

k oddělování bloků od skalního masivu bez ztráty ostatních možností využití cevamitu 

v lomu. Na Obrázek 22, kde jsou znázorněny tyto možnosti využití, jsou vrty s průměrem 

právě 40 mm zastoupeny ve všech případech.  

Z důvodu, že rozteč vrtu nelze přesně odhadnou, jsem se rozhodl při výpočtech 

obsáhnout tři různé hodnoty rozestupů mezi vrty. Vycházel jsem z doporučených 3 až 5 

násobků průměrů vrtů. S průměrem vrtu 40 mm jsem se tedy dostal na hodnoty 120, 160 a 

200 mm, které spadají do rozmezí druhé metody určení rozestupů.   

Počet vrtů v jedné řadě lze zjistit jednoduchým vydělením délky roztečí mezi 

jednotlivými vrty, jelikož je tato hodnota udávána od středu vrtu ke středu sousedního vrtu. 

Pro snadnější výpočet jsem si rozdělil vrty do tří skupin znázorněných na obrázku č. 6, a to 

na zadní, boční a spodní.  

Počet vrtů jedné strany bloku, potřebný k jejímu správnému ohraničení při 

vylamování bloku vypočítáme dle následujícího vzorce:  

𝑃𝑣 =  
𝑙ℎ

𝑙𝑣
=   

2000 

120
= 16,6667 = 17 𝑣𝑟𝑡ů    (4.1) 

Tímto způsobem postupujeme u všech tří stran bloku, které budeme lámat. Výsledný 

počet vrtů, který získáme zaokrouhlujeme vždy směrem nahoru.  V mém případě výpočtu 

počítáme u každé skupiny vrtů tři hodnoty potřebného počtu ke správnému vylomení dle 

různých rozestupů vrtů. Výsledkem však získáme porovnání změn výsledného poštu vrtů, 

jak můžeme vidět v následující Tabulka č.  3 Souhrn výsledků výpočtů počtu vrtů dané skupiny. Při 

zavedení této metody jsou počátky dosti experimentální za účelem nalezení správné rozteče 

mezi jednotlivými vrty, avšak po nalezení optimální hodnoty proces značně zefektivní 

úsporou času vrtání a spotřebou cevamitu a zároveň dostatečnou kvalitou výlomů.    
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Tabulka č.  3 Souhrn výsledků výpočtů počtu vrtů dané skupiny 

Počet zadních vrtů (Pvz) 

Rozteč vrtů [mm] (lv) Délka hrany [mm] (lh)  Počet vrtů (Pv) Skutečný počet vrtů 

3x40  120 2000 16,67 17 

4x40  160 2000 12,5 13 

5x40  200 2000 10 10 

Počet bočních vrtů (Pvb) 

Rozteč vrtů [mm] (lv) Délka hrany [mm] (lh)   Počet vrtů (Pv) Skutečný počet vrtů 

3x40  120 1000 8,33 9 

4x40  160 1000 6,25 7 

5x40  200 1000 5 5 

Počet spodních vrtů (Pvs) 

Rozteč vrtů [mm] (lv) Délka hrany [mm] (lh) Počet vrtů (Pv) Skutečný počet vrtů 

3x40  120 2000 16,67 17 

4x40  160 2000 12,5 13 

5x40  200 2000 10 10 

 

Počet vrtů následně využijeme ke stanovení celkové délky vrtů. Vrty jsem si rozdělil 

do tří skupin z důvodu rozdílných délek. Vynásobením počtu vrtů v dané skupině délkou 

vrtu dané skupiny a následným součtem s ostatními skupinami dostaneme celkovou délku 

všech vrtů potřebných k vylomení bloku.  

Postupujeme tedy podle tohoto vzorce: 

𝑃𝑣𝑐 = 𝑃𝑣𝑧 ∙ 𝑙𝑧 + 𝑃𝑣𝑏 ∙ 𝑙𝑏 + 𝑃𝑣𝑠 ∙ 𝑙𝑠             (4.2) 

𝑃𝑣𝑐 = 17 ∙ 1,2 + 9 ∙ 1,2 + 17 ∙ 1 

𝑃𝑣𝑐 = 20,4 + 10,8 + 17 

𝑃𝑣𝑐 = 48,2 𝑚 

Tabulka č.  4 Souhrn výsledků celkových délek vrtů 

Celková délka vrtů s rozestupem 3x40 

Skupina vrtů Počet vrtů Délka daného vrtu (l) [m] Délka vrtů dané skupiny [m] 

zadní 17 1,2 20,4 

boční  9 1,2 10,8 

spodní 17 1 17 

Délka všech vrtů   s rozestupem 3x40 48,2 
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Po každém výpočtu je na shrnutí mezi jednotlivými výsledky patrnější, že čím větší 

je rozestup mezi vrty, tím menší počet vrtů je potřeba zhotovit. Tabulka č.  4 již uvádí délky 

vrtů celkově a sloučením jednotlivých skupin.  

Pro výpočet množství cevamitu, které budeme k vylomení bloku potřebovat, 

využijeme získanou celkovou důlku vrtů a koeficient spotřeby cevamitu (ks). Tento 

koeficient se uvádí spotřebu trhaviny v závislosti na průměru vrtu.  

Tabulka č.  5 Spotřeba cevamitu v závislosti na průměru vrtu 

Koeficient spotřeby cevamitu v závislosti na průměru vrtu [12] 

Průměr vrtu [mm] 30 32 36 38 40 50 

Koef. spotřeby [kg∙m-1] 1,1 1,3 1,6 1,8 2 3,2 

 

Z předchozí tabulky vyplívá koeficient spotřeby cevamitu pro vrty o průměru 40 mm 

hodnotě 2. K získání celkové hmotnosti cevamitu tedy vynásobíme celkovou délku všech 

vrtů tímto koeficientem.  

𝑚𝑐 =  𝑃𝑣𝑐 ∙ 𝑘𝑠            (4.3) 

𝑚𝑐 =  48,2 ∙ 2 

𝑚𝑐 =  96,4 𝑘𝑔 

Celková délka vrtů s rozestupem 4x40  
Skupina vrtů Počet vrtů Délka daného vrtu (l) [m] Délka vrtů dané skupiny [m]  

zadní 13 1,2 15,6  

boční  7 1,2 8,4  

spodní 13 1 13  

Délka všech vrtů   s rozestupem 4x40 37  

Celková délka vrtů s rozestupem 5x40 
 

 
Skupina vrtů Počet vrtů Délka daného vrtu (l) [m] Délka vrtů dané skupiny [m]  

zadní 10 1,2 12  

boční  5 1,2 6  

spodní 10 1 10  

Délka všech vrtů   s rozestupem 5x40 28  
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Tabulka č.  6 Spotřeba cevamitu na vytěžení ideálního bloku 

 

Se získanou hmotností potřebného cevamitu k vytěžení jednoho ideálního bloku 

kamene si můžeme určit i cenu tak, že vynásobíme vypočítanou hmotnost cenou jednoho 

kilogramu cevamitu. Nalézt tuto cenu byl překvapivě značný problém, a nakonec jsem zůstal 

pouze u jednoho zdroje, který uvádí cenu 32 až 40 Kč za kilogram v závislosti na odebíraném 

množství. [13] 

𝑛𝑐 =  𝑚𝑐 ∙ 𝑐𝑐              (4.4) 

𝑛𝑐 =  96,4 ∙ 35 

𝑛𝑐 =  3374 𝐾č 

Tabulka č.  7 Celková cena cevamitu na vytěžení ideálního bloku 

Náklady na cevamit 

Rozteč vrtů Cena cevamitu (cc)[Kč/kg] Náklady na cevamit (nc) [Kč] 

3x40 35 3374 

4x40 35 2590 

5x40 35 1960 

 

Tabulka č.  7 uvádí náklady na cevamit potřebný k vytěžení ideálního bloku. Tyto 

náklady představují jen část nákladů k vytěžení bloku, ke získání celkových nákladu by bylo 

nutné připočítat cenu vrtacích prací, lidské práce, energii a dalších. Výsledná orientační cena 

cevamitu činí 1900 až 3300 Kč na vydobytí ideálního bloku a je nutné vzít v úvahu, že velká 

část dobývaných bloků nedosáhne ideálních rozměrů. I přes tuto skutečnost lze říct, že 

náklady na cevamit jsou v porovnáním s jinými metodami přívětivé. Tato metoda sice 

vyžaduje investici do vrtacího zařízení, avšak to poměrně velká část metod také nebo 

vyžadují jiná investičně výrazná zařízení.  

Spotřeba cevamitu   

Rozteč vrtů Délka všech vrtů [m] Koef. Spotřeby (ks) [kg/m] Celková hmot. cevamitu (mc) [kg] 

3x40 48,2 2 96,4 

4x40 37 2 74 

5x40 28 2 56 
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4.3.5 Trhací práce 

 Využití trhacích prací při těžbě bloků s sebou přináší riziko poškození kvality nejen 

bloků, ale také ložiska. Dlouhodobé účinky trhacích prací vedou ke vzniku malých trhlin a 

prasklin, které narušují strukturu horniny. Toto porušení se někdy označuje pojmem 

„nalekání horniny“. Horniny postižené tímto typem poškození jsou náchylnější k negativním 

účinkům erozních procesů a snižuje se jejich vhodnost pro následné použití.  

Ke komplikacím dochází i z hlediska samotného dobývání, jelikož trhací práce 

využívají při oddělování bloku od skalního masivu princip lomu mezi jednotlivými vrty. 

Porušení dobývaného masivu nebo rozpojovaného bloku může výrazně ovlivnit kvalitu 

výsledné lámané plochy, popřípadě velikost bloků, které je možné dobývat.  

Negativní účinky trhacích prací na kvalitu ložiska má za následek převážně vyvolání 

otřesu v masivu. Tento efekt nelze u trhacích prací úplně eliminovat, avšak vhodným 

přizpůsobením jednotlivých parametrů lze účinky tohoto efektu značně omezit. V zásadě se 

využívá při těžbě bloků výhradně méně brizantních trhanin. Nejrozšířenější trhavinou 

k dobývání bloků je černý trhací prach, který se k dobývání bloků využívá již velmi dlouhou 

dobu. Vyznačuje se na trhavinu velmi pomalou chemickou přeměnou, v zásadě se jedná o 

explozivní hoření. 

Černý trhací prach je šedočerná sypká směs dusičnanu draselného, dřevěného uhlí a 

síry. K roznětu lze použít zápalnici, elektrický palník, nebo jiné silnější rozněcovadlo. Jedná 

se o nevodovzdornou směr, a proto je velmi důležité dbát na vlhkost při skladování i 

používání. [14] 

4.3.5.1 Shrnutí metody trhacích prací 

Trhací práce podobně jako dobývání cevamitem vyžaduje oproti ostatním metodám 

poměrně náročné vrtací práce. Vrty jsou prováděny s malými rozestupy a malým průměrem, 

tím pádem je k dosažení potřebné velikosti bloku nezbytné vyhotovení většího počtu vrtů. 

Z tohoto hlediska jsou si tyto metody takřka rovny. Rozhodujícím faktorem je zde 

bezpečnost, ve které trhací práce výrazně zaostávají.  

Na ložisku Částkov se v minulosti využívalo dobývání černým trhacím prachem 

k dobývání pouze velkých bloků. V současné době není tato metoda těžby obsažena 
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v POPD, ani se nepočítá s jejím uplatněním do budoucna, jelikož oproti jiným metodám 

nepřináší dostatečné výhody k změně tohoto stavu.  

4.3.6 Speciální metody 

Do skupiny speciálních metod spadá termické rozpojování a rozpojování vodním 

paprskem. Řezáním vodním paprskem vzhledem ke svým vlastnostem a opravdu vysokým 

nákladům nepředstavuje zajímavou metodu dobývání vzhledem k nepravidelné těžbě 

s malými ročními objemy. Mimo jiné se často k rozpojování využívá nejen čistý vodní 

paprsek, ale také přídavných abraziv, jejichž používání se z důvodu recyklace omezuje na 

neporušená ložiska bez trhlin a puklin, ve kterých by mohlo docházet ke ztrátám těchto 

abraziv. 

Oproti tomu je termické rozpojování hornin plamenem využitelné i takových 

podmínkách, jakými disponuje ložisko Částkov. Tato metoda nevyžaduje takřka žádné 

zázemí či rozvody energii a lze ji využít i v náročnějších terénech. Kromě hlavních nevýhod 

této metody, kterými jsou opravdu vysoké náklady rozpojování vlivem vysoké spotřeby 

paliva a ztráta materiálu vlivem velké šířky řezu, použití této metody vylučuje na ložisku 

Částkov těžený materiál. Podmínkou těžitelnosti touto metodou je vysoký obsah křemene 

v hornině (nad 20 % [9,15]). Částkovský diorit má odhadovaný obsah křemene pouze 12 % 

[3], tím pádem je tato metoda těžby vyloučena a v kategorii speciálních dobývacích metod 

není žádná dobývací metoda, o které by bylo možné uvažovat.  
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5 MOŽNOSTI ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ VYTĚŽENÉ SUROVINY 

PRO HRUBOU A UŠLECHTILOU KAMENICKOU VÝROBU 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole pravděpodobně velká část z těžených bloků 

nebude dosahovat rozměrů ideálního bloku. Stanovení ideálního bloku vycházelo 

z takových rozměrů, které by umožnily využití tohoto bloku jako materiálu k vytvoření i 

rozměrově náročnějších prvků hřbitovní architektur. Při těžbě bude samozřejmě snaha o 

vytěžení bloku s maximálními rozměry a kvalitou, jakou jen dané podmínky ložiska a 

technologie dobývání umožní s přihlédnutím i na možnosti technologie zpracování.  

S vytěženými bloky bude tedy nutné hospodařit podobným způsobem, jaký 

organizace uplatňuje při výběru vhodného bloku ke zpracování z poměrně velkého množství 

bloků po předchozí těžbě, které se nejen rozměry ale i často různorodostí jejich tvarů. 

Z tohoto pohledu představují vytěžené bloky kvádrového typu vhodnější uplatnění při 

výrobě desek, které představují ve výrobním procesu prvků hřbitovní architektury základní 

polotovar.  

5.1 Rozdělení bloků  

Možnosti zpracování a využití bloků budou záviset hlavně na jejich rozměrech a 

kvalitě. Z pohledu rozměrů si orientačně rozdělme bloky na velké, střední a malé.  

5.1.1 Velké bloky 

Pod tímto pojmem si můžeme představit bloky, které se svými rozměry budou blížit 

ideálnímu bloku. Práce s těmito bloky bude ze všech tří kategorií bloků nejnáročnější, a to 

nejen z pohledu zpracování ale také průběžné manipulace. Manipulace s blokem započne po 

jeho oddělení od skalního masivu, kdy je blok nutné přemístit k dalšímu zpracování, nebo 

na vhodné místo k jeho uložení, kde bude uskladněn, dokud nebude představovat vhodný 

materiál k využití.  

Takto uskladněných bloků z kategorie velkých bloků bude minimum. Výhodnější 

bude blok po vytěžení přepravit na lanovou pilu, kde bude zpracován na jednotlivé desky. 

Skladování desek představuje lepší možnost z toho důvodu, že při zpracovávání bloku na 

jednotlivé desky lze pozorovat kvalitativní stav materiálu. Podobně tak na hotové desce 

máme ověřenou kvalitu materiálu a můžeme rozhodnout o jejím dalším využití. Pokud se na 
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desce projeví nějaké lasy, lze jí stále využít k výrobě prvků takových rozměrů, které umožní 

se této lase vyhnout a využít tak jen esteticky zdravou část materiálu.   

K výrobě prvků hřbitovní architektury se využívají desky s tloušťkami od 30 do 100 

milimetrů. Nevyužívá se většinou celého tohoto rozmezí, v praxi se nejčastěji setkáváme 

s deskami o tloušťkách 30, 50, 60, 70, 80 a 100 milimetrů. Přičemž 100 milimetrů je 

v z pohledu hřbitovní architektury opravdu masivní deska a v posledních letech z této oblasti 

stále více ustupuje. Největší potenciál z pohledu velkých bloků v tomto oboru představují 

desky s tloušťkami od 50 do 80 milimetrů, a právě na toto rozmezí by se při zpracování 

zaměřila lanová pila. Lanová pila má také tu výhodu, že v případě potřeby umožňuje 

vytvoření desky i s libovolnou tloušťkou dle individuální potřeby.  

Lanová pila, kterou organizace disponuje, omezuje velikost bloku v jednom rozměrů 

a tím je výška bloku. Blok se umístí na pojezdový stůl a následně se celý stůl i s blokem po 

kolejnicích podsune pod řezné lano. Výšku bloku tedy omezuje mezera mezi stolem a 

nejvyšší možnou pozicí lana, jelikož lano pracuje na principu nekonečné smyčky, 

omezujícím faktorem je i mezera mezi lanem v řezu a jeho částí, která se současně vrací. 

V tomto případě je výška bloku omezena 1,5 metru. Toto omezení s jistou rezervou omezuje 

ideální blok na výšku 1,2 metru, která stále umožnuje vytvoření desek s vhodnou 

využitelností.  

Kromě výšky bloku jsou omezení lanové pily zanedbatelné. Délku bloku víc omezují 

podmínky ložiska a hloubka bloku udává vlastně jen počet desek, které je možné z bloku 

vytvořit s ohledem na jejich tloušťku. Ideální délka bloku je stanovena na 2 metry z důvodu 

využití. Bloky takovýchto rozměrů lze využít k vytvoření všech částí jednohrobů a hlavně 

dvojhrobů, které patří k rozměrově náročnější kategorii hřbitovní architektury.  

5.1.2 Střední bloky 

Do této kategorie bych zařadil bloky, které nedosahují rozměrů ideálního bloku, ale 

stále představují využitelný materiál pro UKV. S největší pravděpodobností bude většina 

těchto bloků zaostávat hlavně v délce, která již neumožní vytváření dlouhých prvků 

jednohrobů či dvojhrobů. Další možností jsou bloky podlouhlého typu, které nedosahují 

dostatečné plochy, popřípadě se jedná o desky, které byly lasou ve své ploše značně 

omezeny.  
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Z pohledu UKV stále zůstává celá řada výrobků, ke kterým lze tyto bloky využít. 

V kategorii hřbitovní architektury stále zůstává možnost zpracování tohoto materiálu na 

všechny prvky urnových pomníků, které nejsou méně náročné jen v délkách a šířkách 

jednotlivých prvků, ale i v jejich tloušťce. Ta je zde v porovnání s dojhroby a jednohroby 

přizpůsobena ostatním rozměrům a výsledný pomník nepůsobí masivně ale esteticky 

příjemně. Dále mohou být tyto bloky využity k výrobě obkladových prvků, parapetů, dlažeb 

a dalších prvků UKV, kterými se organizace často zabývá.  

5.1.3  Malé bloky 

Do této kategorie bych zařadil bloky, které nepředstavují využití s rámci desek. 

Důvodem je nedostatečná plocha desek, které by bylo možné vytvořit. Využití tak zůstává v 

získání polotovarů (například menších kvádrů), které by bylo možné využít na menší prvky 

UKV a HKV. Zpracování těchto bloků by již výhradně nezačínalo lanovou pilou, ale hlavně 

v případě HKV by bylo využité převážně pneumatické nářadí, popřípadě klínování k získání 

požadovaného tvaru a povrchové úpravy. K získání polotovaru rotačního typu lze také využít 

stojanové vrtačky, a dále již zpracovávat válec získaný jádrovým vrtáním.  

5.2 Zpracování bloků 

Bloky zpracované na lanové pile na desky s maximálních využitelnou plochou a 

danou tloušťkou lze dále skladovat a zpracovávat dle potřeby. Následujícím krokem při 

jejich zpracování je úprava desek na kotoučové formátovací pile k získání bližších rozměrů 

a tvarů. Zpracované desky na této pile již vystupují často jako konkrétní prvky kamenické 

výroby, ovšem bez výsledných povrchových či dokončovacích uprav tvarů. Výjimku tvoří 

řezaná povrchová úprava, kterou zanechává kotouč této pily.  

Vystupující prvky, v kterých již lze poznat rámy, krycí či nápisové desky, obklady, 

parapety a další, jsou následně přepraveny k broušení, leštění či jiným povrchovým 

úpravám. Některé tvarově složitější typy jsou ještě po formátování dotvarovány pomocí 

ručních nástrojů, příkladem jsou třeba nápisové desky. 

Vytváření povrchových úprav HKV se používá ručních či pneumatických nástrojů. 

Pro UKV, kde převládá leštění, se využívá leštící rameno, které umožňuje rovnoměrné a 

snadnější leštění větších ploch. Zařízení na ruční leštění se stále využívá ke strhávání a 

leštění hran a leštění složitějších tvarů. Leštění v zásadě uzavírá výrobní proces a následně 
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lze ještě provádět drobné dokončovací práce, jako je například vrtaní jednotlivých kusů 

hřbitovní architektury pro snadnější montáž, popřípadě chemické ošetření kamene.  

Výroba různých kamenických výrobků vyžaduje různé metody a postupy zpracování. 

Organizace disponuje různým zařízení, které umožňují například i výrobu rotačních prvků 

díky stojanové vrtačce a soustruhu k obrábění. Následující Tabulka č.  8 uvádí zařízení a 

nástroje, které organizace používá ke zpracování bloků.  

Tabulka č.  8 Zařízení lomu Částkov 

zařízení lomu 

lanová pila 

formátovací pila 

stojanová vrtačka 

soustruh 

pneumatické nářadí 

leštící rameno 

ruční nástroje 

vysokozdvižné vozíky 

jeřáb 
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6 TECHNICKO-EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 

6.1 Ekonomické zhodnocení 

Většina těžebních metod představuje značné investiční náklady a podobně jako 

zvolené řešení většina z nich vyžaduje uplatnění jistého druhu vrtací techniky. Zvolená 

metoda tedy vyžaduje investice do vrtací techniky a dalších navazujících zařízení, avšak 

oproti jiným metodám jsou tyto investice poměrně malé. Důvodem toho je, že investice se 

týkají převážně vrtacích prací, kterými se vytvoří potřebné otvory k vyhranění bloku. 

Následné rozpojení již z hlediska investic nepředstavuje zátěž kromě nákupu patřičného 

množství cevamitu, které bude k oddělení bloku od skalního masivu potřeba. Dle výsledků 

výpočtů odhadovaných nákladů na vydobytí ideálního bloku uvedených v Tabulka č.  7 

Celková cena cevamitu na vytěžení ideálního bloku, kde se cena cevamitu pohybovala přibližně 

v rozmezí od 2000 do 3400 Kč,   

Při volbě vhodné metody dobývání bloků jsem náročnosti vstupních investic musel 

přikládat značnou váhu. Běžně se vstupní investice po určitém období zaplatí, tuto dobu 

značně ovlivňuje objem těžby. Vzhledem k relativně malé roční těžbě na ložisku Částkov, 

by se některé z investičně náročnějších metod zkrátka nevyplatili, nebo by se k návratu 

investic musel objem roční těžby zvednou mimo reálné hranice. Objem roční těžby vychází 

z zaměření lomu převážně na zpracování kamene pro HKV a hlavně UKV, s rozšířením 

těžby lze předpokládat nárůst roční těžby, avšak stále v určitých mezích.  

Zvolená metoda těžby přesto představuje nemalé investiční zatížení. Následující        

Tabulka č.  9 uvádí zařízení, které představuje právě toto investiční zatížení.    

       Tabulka č.  9 Zařízení lomu Částkov 

Navrhované zařízení 

Pneumatická sloupová vrtačka 

Kompresor 

Pneumatické vrtací kladivo 

Vrtáky 

Rozvody stlačeného vzduchu 

Ruční pneumatické kladivo 
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6.2 Technické zhodnocení 

Z technického pohledu přináší zvolený postup kombinace vrtacích prací 

s rozpojováním horniny cevamitem mnoho výhod. Tento systém vyžaduje z počátku 

nalezení správné rozteče mezi jednotlivými vrty. Vylomený blok musí být dobře vyhraněný 

a jeho hrany co nejrovnější. Vyhraněnost bloku je lepší, pokud se využije menší rozteč vrtů, 

v tom případě je menší pravděpodobnost, že vytvořený zlom mezi jednotlivými vrty se 

odchýlí od přímky nejmenší vzdálenosti. Na druhou stranu jsou vrtací práce poměrně 

náročné, a to nejen časově. Z toho důvodu bude ze začátku nezbytné do jisté míry 

experimentovat k nalezení ideální kombinace, která povede ke kvalitě i efektivitě těžby 

současně. 

Podobně tak i vrtné práce se budou z počátku muset zaběhnout. Toto řešení stojanové 

pneumatické vrtačky nabízí možnost využití i v složitějších podmínkách lomu. Pokud se tato 

stojanová vrtačka zkombinuje spolu s ručním pneumatickým kladivem, docílí se možnost 

vrtání bloků i jejich následné dělení na menší bloky v případě potřeby. Touto kombinací lze 

docílit i potřebného zahloubení, navrtáním tvaru podobného klínu a jeho následným 

rozpojením. Kromě vrtací techniky bude nezbytné rozšířit zařízení lomu o výkonnější 

kompresor a potřebné rozvody stlačeného vzduchu. Výhodou je, že výkonný kompresor by 

do budoucna přinesl možnost využití i k jiným účelům (například k pískování, čímž by 

rozšířil výrobní proces o další povrchovou úpravu).  

Jednou z největších výhod této volby je bezpečnost práce s cevamitem. Tyto práce 

nevyžadují speciální opatření, oprávnění ani povolení. Bezpečnost práce vyžaduje osobní 

ochranné prostředky podobné jako práce s nehašeným vápnem, tyto opatření jsou z pohledu 

běžných opatření v oboru těžby kamene opravdu základní. Lze tedy označit práci a 

manipulaci s cevamitem jako bezpečnou. Relativně dlouhá doba působení nepředstavuje 

vzhledem k malé roční těžbě na lomu problém, jelikož těžba a zpracování bloku bude 

probíhat pravděpodobně v návaznosti na potřebě jako doposud.  

Ani rozdělení cevamitu na zimní a letní typ nepředstavuje problém. Skladování 

cevamitu vyžaduje určité požadavky z hlediska ochrany proti vlhkosti, které budou muset 

být splněny. Těžba nebude prováděna v takovém rozsahu, aby bylo potřeba skladování tak 

velkého množství, které by tímto bylo ovlivněno. I přes to, že organizace v zimním období 



Bc. Oldřich Jehlička: Možnosti rozšíření těžby v lomu Žumberk – Částkov 

 

2021  63 

na určitou dobu pozastavuje svoji činnost, lze z teplotního rozmezí použití zimního a letního 

cevamitu předpokládat využívání obou typů.  

V případě těžby bloků s rozměry odpovídajícími či přesahujícími rozměry ideálního 

bloku (stanoveného na 2x1,2x1 metr) by bylo vhodné posílení manipulační techniky o 

zařízení s vyšší nosností.  

6.3 Ekologické zhodnocení 

Z pohledu ekologie nepředstavuje zvolený způsob dobývání ohrožení životního 

prostředí. Jak vrtací práce k vytvoření otvorů pro následné dělení, tak i samotné rozpojování 

cevamitovou směsí bude prováděno v zahloubení a bude dostatečně odděleno od okolní 

fauny a flóry. U vrtacích prací je nejvýznamnějším projevem činnosti hluk a prach. 

Vzhledem k roční těžbě, a tedy i době mezi vrtáním jednotlivých bloků budou tyto vlivy 

opravdu minimální. 

Podobně také cevamit nepředstavuje větší ohrožení, vzhledem k jeho množství a 

počtu použití za rok. Cevamit je k okolnímu prostředí v celku šetrná látka. Stejně jako nemá 

cevamit vliv na těžený materiál, protože se jedná o směs bez vedlejších chemických účinků, 

nemá ani nežádoucí vliv na okolí terén. Oproti trhacím pracím nedochází hned k celé řadě 

vedlejších účinků, jako je například tlaková vlna, akustický a seismický efekt nebo rozlet 

úlomků. Důkazem, že cevamit nepředstavuje ohrožení fauny a flóry, je mimo jiné i fakt, že 

se cevamit používá jako jeden ze způsobů hloubení studní, kde je na obecné ohrožení brán 

značný ohled.  

Celkově jsou vlivy na okolí v zájmové oblasti lomu značně eliminovány. Jedním 

z hlavních vlivů eliminace hlavně projevu prachu a hluku je umístění zájmové oblosti, která 

se nachází v zahloubení a je od okolí izolována značným převýšením. Celý lom je navíc 

dostatečně strategicky umístěn, kdy je z jedné strany kryt kamenickou dílnou, která navazuje 

na nejbližší komunikaci. Kamenická dílna sice váže část zásob, které se nacházejí pod její 

polohou. Vzhledem ke zbytku ložiska to však nepředstavuje z dlouhodobého hlediska 

problém a s postupem těžby se v budoucnu počítá s přemístěním dílny. Zbylé strany lomu 

jsou od okolí odděleny hustou vegetací, která tak lom do jisté míry dokáže odstínit a projevy 

těžby nepředstavují pro okolí větší zátěž. 
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7 ZÁVĚR 

V této diplomové práci jsem se zabýval studii možností rozšíření těžby na zvolené 

lokalitě Žumberk – Částkov. Postupně jsem zkoumal metody dobývání bloků kamene a 

snažil jsem se nalézt nejvhodnější z nich. Při tomto výběru jsem vycházel z charakteristiky 

ložiska, stávajícího stavu těžby a technologického vybavení na zmíněné lokalitě. Důležitým 

prvkem bylo také zhodnocení nezbytných prací, které by s rozšířením těžby o novou etáž 

byly spojeny. Stejně tak posouzení, jestli dané metody lze přímo využít k zahloubení a 

vytvoření této metody, nebo jestli bude nezbytné využít jiné metody.  

Nakonec se vzhledem k poměrně malé roční těžbě, které značně ovlivňuje návratnost 

nezbytných investic do zařízení daných metod, ukázalo nejvhodnější zvolení dobývání 

kombinací vrtacích prací k vytvořením potřebných otvorů a následné rozpojování 

cevamitem. V tom případě se investiční náklady omezí na investice do vrtného zařízení a 

spotřebovaného cevamitu. Pro orientační výpočet spotřeby cevamitu a jeho ceny jsem si 

stanovil blok ideálních rozměrů, který vzhledem k podmínkám ložiska představuje blok 

s maximálními rozměry. Následně jsem provedl výpočty k získání těchto hodnot, a to ve 

třech provedení, protože rozestup jednotlivých vrtů nelze přesně odhadnout a pohybuje se 

v rozmezí tří, čtyř a pětinásobků průměru vrtů. V mém případě s průměry vrtů 40 mm jsem 

dospěl k výsledku spotřeby 50 až 100 kilogramů na vylomení bloku o rozměrech 2x1,2x1 

metr. Výsledná céva se pohybuje okolo 2 až 3,5 tisíc korun za cevamit, což v porovnání 

s vysokými investicemi do jiných metod vyhovuje použití při těžbě menších ročních objemů 

i s podmínkou investic do vrtacího zařízení. Lze tedy říct, že cíle této práce byly naplněny.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

cm      centimetr 

č.      číslo 

DP      dobývací prostor 

HaUKV     hrubá a ušlechtilá kamenická výroba  

HKV      hrubá kamenická výroba 

hmot.      hmotnost  

CHLÚ     chráněné ložiskové území 

Kč      korun českých 

kg      kilogram 

LPF      lesní půdní fond 

m      metr 

m3      metr krychlový 

mm      milimetr 

m.n.m     metrů nad mořem 

MPa      megapascal 

m·s-1      metr za sekundu 

např.      například 

POPD     plán otvírky, přípravy a dobývání 

t      tuna 

UKV      ušlechtilá kamenická výroba 

°C      stupeň celsia  
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