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Anotace 
 
       V předložené práci je zpracován návrh nové úpravárenské linky a objektů 

souvisejících s dobýváním  lomu Lhota Rapotina mimo dobývací prostor  s ohledem na 

vydobytí zásob, které jsou vázány uvedenými objekty a zařízením. Vyhodnoceny jsou 

zásoby, které je možno při stávajícím stavu vytěžit a zásoby, které jsou dosud vázány. 

Práce hodnotí plochu, která je třeba pro návrh nové úpravárenské linky a souvisejících 

objektů, uvádí dotčené pozemky plánovaným záměrem a porovnává plánovaný záměr 

s plochou určenou územním plánem obce Lhota Rapotina. Dále práce  uvádí obecné 

parametry  nové úpravárenské linky a souvisejících objektů. Plánovaný záměr je v souladu 

s plánovanými postupy těžebních prací dle platného Plánu otvírky, přípravy a dobývání. 

V závěru je uveden technicko-ekonomický a ekologický přínos navrhovaného záměru.  

 

Klí čová slova : Dobývací prostor, Hornická činnost, Úpravárenská linka, Objekt, Zásoby,   

                         Těžební řez 

Summary 
       The enclosed work concerns the project of a new treatment line and premises related 

to exploitation of the quarry in Lhota Rapotina outside the exploitation area with respect to 

exploitation of the resources bound by the above-mentioned premises and machinery. 

There is an evaluation of the resources exploitable in the current state and the currently 

unused resources. The work evaluates the area necessary for the project of the new 

treatment line and the related premises and includes the land affected by the planned 

project and a comparison of the planned project and the area given by a ground plan of the 

village of Lhota Rapotina. Furthermore, the work contains general parameters of the new 

treatment line and the related premises. The planned project is in accordance with the 

planned exploitation procedures determined by the current Opening, Preparation and 

Exploitation Plan. 

The conclusion describes the technical, economic and environmental contribution of the 

proposed project.  

 

Keywords: Exploitation Area, Mining, Treatment Line, Premise, Resources, Mining    
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1  ÚVOD 

Kamenolom Lhota Rapotina patřící společnosti KAMENOLOMY ČR s.r.o. se 

nachází v Jihomoravském kraji, mezi městy Blansko a Boskovice. Otevření tohoto 

kamenolomu se datuje do druhé poloviny 70. let 20. století. Doba, která uplynula od tohoto 

data byla ve znamení budování postavení vedoucího kamenolomu dodávajícího široký 

sortiment výrobků drceného kameniva v regionu severní části Jihomoravského kraje i 

města Brna samotného. 

Kamenivo ze Lhoty Rapotiny se i praxí ukázalo jako vhodné pro všechny běžné 

druhy užití kameniva ve stavebnictví, tedy použití při výrobě betonu, asfaltových balených 

směsí, výstavbě železničních staveb a budování základových či konstrukčních těles 

v silničním i pozemním stavitelství. 

Tato situace měla vliv na rozvoj kamenolomu v oblasti báňské, kdy předešlí 

majitelé a vedení lomu připravili a zajistili ve schvalovacích a povolovacích procesech 

dané doby rozšíření dobývacího prostoru, stanovení chráněného ložiskového území a Plánu 

otvírky, přípravy a dobývání, který zaručuje v současné době povolení vytěžení zásob na 

většině plochy dobývacího prostoru, omezené výškovým ohraničením prozkoumaných 

zásob na 310 m n.m., což znamená  životnost lomu v řádech desítek let. 

V kontextu výše uvedeného řeší tato práce situaci, kdy stávající úpravárenská linka 

a objekty související s dobýváním ( správní budova, dílny, rozvodny, sklady …. ) byly ve 

své době postaveny a situovány na ploše mimo dobývací prostor ( dále jen DP ), ale 

s uvedeným rozvojem lomu se nyní nachází v oblasti DP, kde je povolena hornická činnost 

a tedy bude třeba  zásoby v tomto prostoru vytěžit. 

V horizontu několika let  bude třeba připravit a následně provést vybudování všech 

potřebných objektů a úpravárenské linky mimo DP, v místě, které bude vhodné i s 

výhledem na další plánovaný rozvoj kamenolomu a územní plán obce Lhota Rapotina.  
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2  CÍLE PRÁCE 

Cílem práce je zhodnotit stávající stav  lomu Lhota Rapotina a to jak z pohledu 

exploatace ložiska a zpracování vstupní suroviny na úpravárenské lince, tak  stavu 

umístění objektů souvisejících s dobýváním v dobývacím prostoru a následnou vázaností 

zásob. Práce hodnotí  zásoby užitkového nerostu, které jsou vytěžitelné při stávajícím stavu 

umístění úpravárenské linky a objektů souvisejících s dobýváním ( správní budova, dílny, 

sklady ….. ). Toto hodnocení je autorem omezeno na vytěžení zásob do úrovně V. 

těžebního řezu. Těžba  na nižších řezech je dle autora technologicky a ekonomicky velmi 

problematická. 

Dále jsou hodnoceny zásoby vázané současným umístěním úpravárenské linky a 

objekty souvisejícími s dobýváním. Práce se v této souvislosti zabývá návrhem umístění 

úpravárenské linky a objekty souvisejícími s dobýváním mimo DP a povolenou hornickou 

činnost tak, aby bylo možno vytěžit zásoby dosud vázané zmiňovanými objekty, zlepšily 

se technologické a ekonomické podmínky pro vytěžení zásob na VI. event. V. těžebním 

řezu a řezech nižších.  

Práce se  zabývá umístěním a plochou potřebnou pro  novou úpravárenskou linku a 

objekty související s dobýváním. Jsou zohledněny pozemky, jejich počet, druh pozemku a  

jejich vlastnictví, na ploše plánované pro umístění zmíněných objektů.  Dále je 

porovnávána plánovaná plocha záměru s platným územním plánem obce na jejímž katastru 

se počítá s umístěním těchto zařízeních a objektů.  

Součástí práce je i nastínění parametrů nové úpravárenské linky a objektů 

souvisejících s dobýváním. 

Zpracovaný návrh je  v souladu s platným Plánem otvírky a přípravy dobývání. 

Závěrem je zhodnocen navrhovaný záměr s ohledem na  technicko-ekonomický a 

ekologický přínos, který předkládané řešení problematiky přináší a které autor považuje za 

důležité. Okrajově jsou naznačeny návrhy možného dalšího rozvoje lomu ve věci dalších 

zásob užitkového nerostu, které vyplynuly v souvislosti s řešením zadaného problému. 
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3  CHARAKTERISTIKA  LOKALITY 

 
3.1  Základní údaje 

Dobývací prostor Lhota Rapotina se nachází v Jihomoravském kraji, v okrese 

Blansko, na katastru obcí Lhota Rapotina, Újezd u Boskovic a Doubravice nad Svitavou  

Ev. č. DP Lhota Rapotina  : 7 0508 

Plocha DP Lhota Rapotina : 0,27466807 km2 

Plocha DP Lhota Rapotina dle katastrálních území : Lhota Rapotina     : 0,23485890 km2 

                                                                                    Doubravice n.Sv.  : 0,00263500 km2 

                                                                                    Újezd u Boskovic : 0,03717417 km2 

Hranice DP Lhota Rapotina tvoří svislé roviny proložené stranami nepravidelného 

11-ti úhelníka. Výškové ohraničení DP je stanoveno na 310 m n.m [3]. 

DP Lhota Rapotina provozuje společnost KAMENOLOMY ČR s.r.o.                    

IČ : 494 52 011 v rámci své  provozovny Lhota Rapotina. 

 

                           
                                 Obrázek č. 1 - Lokalizace kamenolomu Lhota Rapotina 
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3.2  Geologie ložiska 
Ložisko patří do tzv. Brněnského masivu, jež je charakterizován přibližně tvarem 

trojúhelníka, na západě je jeho hranice dána tektonickým stykem s Boskovickou brázdou 

na severu je vrchol u Šebetova  a na jihu je vrchol u Miroslavi, na východě je masiv zakryt 

horninami pláště a tercierními sedimenty. Brněnský masiv je poměrně rozsáhlým tělesem 

s velmi složitou geologickou, petrografickou i tektonickou stavbou [4]. 

Ložisko Lhota Rapotina leží v jeho severním cípu, na jeho severozápadním okraji. 

Ložisko je tektonicky postiženo, ale tektonika tohoto typu nepřináší podstatné zhoršení 

technologických vlastností horniny. Zkušenosti s vlastním dobýváním a zpracováním 

nerostu ložiska ukazují spíše  na příznivé účinky tohoto jevu. Vyjímkou jsou místa se 

silnou alterací a mylonitizací ( viz. obrázek č. 3 ) [7]. Takto postižené partie ložiska jsou 

jen místní a nijak rozsáhlé.  

                                                 

                                   Obrázek č. 2 – Geologická mapa širšího okolí [4 ]. 
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                                                   Obrázek č. 3 -  Podrcená partie ložiska 

 

3.3  Hydrogeologie ložiska 
Ložisko leží vysoko nad erozivní hladinou řeky Svitavy, hladiny řeky v daném 

místě je ca 295 m n.m., což je o cca 15 m níže než je plánovaná konečná báze 

vytěžitelných zásob dle platného POPD. Na ložisku nebyl předpokládán žádný podzemní 

vodonosný obzor [4]. , což průběh těžebních prací potvrdil. V masivu proudí a cirkulují 

v omezeném množství povrchové vody vsakující do pokryvných útvarů a tyto napájí 

poruchové linie ložiska. Těžební průzkum ukázal  pravdivost tohoto názoru, vody se 

projevují místně a různého rozsahu a to i s ohledem na srážkové úhrny daného ročního 

období. 

Většina masivu je ale nepropustná, což  při konfiguraci  exploatovaného  lomu 

přináší možnost samovolného, v případech většího množství vody, regulovaného 

odvodnění těžebních plošin přirozenou gravitací mimo lom. 
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3.4   Petrografie ložiska 
Ložisko Lhota Rapotina obsahuje základní tři typy horninových druhů [5] :  

 

1. Biotitický k řemenný diorit  ( viz. obrázek č. 4 ) 

    hlavní minerály    : plagioklasy, křemen 

     vedlejší minerály : K-živce, biotit 

     akcesorie              : zirkon, leukoxen, titanit, apatit    

           

2. Biotitický granodiorit   ( viz. obrázek č. 5 ) 

     hlavní minerály : plagioklasy, křemen 

     vedlejší minerály : K-živce, biotit 

     akcesorie              : amfibol, epidot, titanit, apatit, hematit   

 

3. Dioritový porfyrit   ( viz. obrázek č. 6 ) 

    hlavní minerály     : plagioklasy, chlorit, pseudomorfózy po amfibolu 

     vedlejší minerály : křemen, chloritizovaný biotit 

     akcesorie              : ilmenit, leukoxen, epidot, limonit-hematit  

1. a 2. typ horninových druhů tvoří dominantní horninové prostředí bez 

pravidelných  přechodových ohraničení. Typ 3 je minoritní horninou, nepravidelně 

prolínající ložisko v žilách o mocnostech v řádech desítek centimetrů ( viz. obrázek č. 7 ).   

 

 

 
         Obrázek č. 4 – Diorit                      Obrázek č. 5 – Granodiorit                     Obrázek č. 6 - Porfyrit 
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                                                         Obrázek č. 7 – Porfyritová žíla 

 

 

3.5  Základní fyzikáln ě  - mechanické vlastnosti horniny 
 V rámci exploatovaného ložiska není možno při daném systému dobývání a 

zpracování rozlišovat výše uvedené druhy horniny a provádět selektivní těžbu dle druhu 

horniny. Produkty výroby jsou homogenní směsí  daných horninových druhů.  

 

 

                  Tabulka č. 1 – Základní fyzikálně – mechanické vlastnost horniny [4 ]. 

       Vlastnost      Hodnota    Jednotka 

Objemová hmotnost       2 700      kg.m-3 

Nasákavost        < 0,4      % hm. 

Otlukovost (Los Angeles )        < 20      % hm. 

Pevnost v tlaku        120 - 160       Mpa 
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4. HODNOCENÍ ZÁSOB UŽITKOVÉHO NEROSTU 

4.1  Zásoby vyt ěžitelné v rámci povolené H Č 

Dle platného POPD, kterým je povolena HČ je z  DP vyčleněna plocha, která není 

určena k vydobytí zásob. Na této ploše jsou v souladu s Plánem sanace a rekultivace 

vysázeny dřeviny, které v budoucnu vytvoří přírodní stěnu, oddělující kamenolom od okolí 

ve východní části DP. 

Vytěžitelné zásoby v rámci povolené HČ jsou tedy zásoby jen v ploše určené 

k vydobytí zásob( viz. přílohy č. 6,7,8 ), výškově omezené kótou 310 m n. m. a bez zásob 

vázaných v ponechaných lávkách mezi jednotlivými těžebními řezy. Celkový počet 

plánovaných těžebních řezů : 8.  Šíře lávky mezi řezy je 15 m [3]. 

Plocha vyčleněná z HČ v rámci DP :    19 500 m2 

Plocha v DP určená pro HČ              :  255 168 m2 

Vytěžitelné zásoby dle platného POPD k 31.12. 2003 : 10 431 600 m3  tj. 28 165 000 t 

Zásoby vydobyté za období 2004 – 2008                     :      848 000 m3  tj.    2 289 600 t 

Zásoby vytěžitelné k 31. 12. 2008                                :   9 616 000 m3  tj.  25 875 400 t   

            Množství uvedených zásob je včetně zásob dosud vázaných úpravárenskou linkou a 

objekty souvisejícími s dobýváním. 

Zásoby jsou zařazeny do bloků v rozsahu kategorií  BB, C1B, C2B ( viz. příloha č. 2 ). 

4.2 Zásoby vyt ěžitelné p ři stávajícím stavu exploatace a 

umíst ění objekt ů 

Tyto zásoby jsou vytěžitelné v rámci povolené HČ, bez zásob v současnosti 

vázaných umístěním úpravárenské linky a objektů souvisejících s dobýváním. Pro výpočet 

těchto zásob bylo použito software  Kokeš, kdy pomocí funkcí tohoto softwaru byly 

vypočteny plochy, které jsou tvořeny stavem lomové stěny k 31.12. 2008  a konečným 

stavem příslušné lomové stěny dle POPD s plošným omezením stávajících objektů a 

úpravárenskou linkou. Množství zásob na jednotlivých těžebních řezech je prostý součin 

vypočtené plochy a mocnosti bloku zásob v daných výškových úrovních příslušného 

těžebního řezu. 
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                                        Tabulka č. 2 – Zásoby vytěžitelné dle bodu 4.2     

Plocha Mocnost Zásoby Těžební řez č. 

m2 m m3 t 

I. 22 000 7 154 000 415 800 

II. 28 680 17 487 560 1 316 412 

III. 34 600 15 519 000 1 401 300 

IV. 44 700 15 670 500 1 810 350 

V. 94 400 15 1 416 000 3 823 200 

Celkem 224 380   3 247 060 8 767 062 

 

Další, nižší plánované řezy VI., VII. a VIII. nejsou v tabulce zohledňovány 

z důvodu technologicko-ekonomické náročnosti na těchto  řezech těžit v situaci, kdy 

úpravárenská linka  a další objekty zůstanou na svém dosavadním místě. 

Z hodnot uvedených v tabulce č. 2 vyplývá, že při průměrné výrobě 400.000 tun 

kameniva  ročně vydrží zásoby do úrovně IV. těžebního řezu ( včetně ) na cca 12 let, 

v případě těžby na V. těžebním řezu jsou k dispozici zásoby na dalších cca 9 let.  

Z důvodu prodlužování jízdní trasy a růstu převýšení mezi místem těžby a 

úpravárenskou linkou navrhuji těžbu při stávajícím stavu umístění úpravny do úrovně III. 

těžebního řezu, což je životnost zásob na cca 8 let. Zásoby na nižší řezech doporučuji  

zpracovávat na již nové úpravárenské lince, umístěné na navrhovaném nové místě. 

 

4.2.1 Skrývkové pom ěry 

            Množství skrývkových hmot, které je třeba odtěžit pro uvolnění zásob užitkového 

nerostu v prostoru dle bodu 4.2 ( v prostoru stávající těžební činnosti ).  

Toto množství je vypočteno jako plocha neskrytá v rámci povolené HČ v prostoru 

plánované těžby, při vázanosti zásob úpravárenskou linkou a okolními stavbami a 

průměrné mocnosti skrývkového řezu ( viz příloha č. 5 ). 

Plocha neskryté části            : cca   15 000 m2 

Průměrná mocnost skrývek  : cca            4 m 

Množství skrývkových hmot :cca   60 000 m3 
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                                     Obrázek č. 8 – Skrývkový řez, severovýchodní část DP 

 

4.3   Zásoby vázané úpravárenskou linkou a okolními  stavbami     
 Jedná se o zásoby, které jsou vytěžitelné v rámci povolené HČ ale v současnosti 

vázané umístěním úpravárenské linky a objektů souvisejících s dobývání ( viz příloha č.6 ). 

Množství zásob užitkového nerostu je vypočteno jako součin plochy každého 

těžebního řezu uvolněné odstraněním úpravárenské linky a okolními stavbami a mocností 

zásob užitkového nerostu na příslušném těžebním řezu.  K výpočtu plochy bylo užito 

funkcí vhodného softwaru  ( viz bod 4.2 ). 

  

                                       Tabulka č. 3.  – Zásoby vytěžitelné dle bodu 4.3    

Plocha Mocnost Zásoby Těžební řez č. 

m2 m m3 t 

I. 0 0 0 0 

II. 7 500 3 22 500 60 750 

III. 35 020 15 525 300 1 418 310 

IV. 39 640 15 594 600 1 605 420 

V. 39 530 15 592 950 1 600 965 

VI. 34 300 15 514 500 1 389 150 

VII. 25 630 15 384 450 1 038 015 

VIII. 17 300 15 259 500 700 650 

Celkem 198 920   2 893 800 7 813 260 
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4.3.1  Skrývkové pom ěry 

           Množství skrývkových hmot, které je třeba odtěžit na ploše uvolněné odstraněním 

úpravárenské linky a okolních staveb. Z reálné situace ( přirozená geomorfologie 

původního terénu a obnažené profily ) a z geologických řezů ( viz. příloha 3 a 4) je možno 

dovodit, že skrývka bude narůstat směrem od západu na východ. Výpočet množství 

skrývkových hmot je součinem plochy a mocnosti. 

Plocha neskryté části                 : cca   40 000 m2 

Průměrná mocnost skrývek       : cca            3 m 

Množství skrývkových hmot     : cca 120 000 m3 

 

 

             
                       Obrázek č. 9 – Detail skrývkového řezu v části stávající úpravárenské linky 
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5 POPIS A ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGIE 

DOBÝVÁNÍ, DOPRAVY A ÚPRAVY 

Současný stav lomu Lhota Rapotina je možno stručně charakterizovat takto ( viz. příloha  

č. 1  a obrázek č.10 ) : 

- těžba prováděna na otevřených 4 těžebních řezech, u V. těžebního řezu započaty 

otvírkové práce 

- skrývkové práce prováděny průběžně, v rozsahu potřebného předstihu 

- dobývací metoda : trhací práce – clonové odstřely 

- doprava nákladními vozidly, po zpevněných komunikacích, jednotlivé těžební řezy 

napojeny na centrální svážnou komunikaci  

- úprava užitkového nerostu  :  suchý způsob úpravy, vícestupňové drcení a třídění 

suroviny, výstup – drcené kamenivo pro stavební účely 

 

                     

 
                           Obrázek č. 10 – Celkový pohled na lom Lhota Rapotina, stav 11/2008 
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5.1 Technologie dobývání 
 

5.1.1  Vrtací práce 

 Základní dobývací metodou jsou trhací práce, a to formou táhlých náloží – 

clonovými odstřely. Přípravnou fází trhacích prací jsou tedy vrtací práce. 

Vrtací práce zajišťují  zhotovení vývrtů pro uložení náloží. Rozsah  a parametry 

vrtacích prací jsou dány generálním projektem trhacích prací a jednotlivým dílčím 

projektem každého clonového odstřelu. 

V současnosti jsou prováděny vrtací práce vlastními prostředky lomu, vrtací 

soupravou BPI 119. Souprava je výrobkem firmy Böhler Pneumatik International, 

Rakousko. 

Jedná se o soupravu s režimem práce ponorným kladivem. Základní technický 

parametr, tlak vzduchu k pohonu kladiva, je 17 bar. Jsou používána ponorná kladiva  

dostupná na českém trhu, v současnosti jsou to kladiva Rockmore  3,5“. Vrtací korunky 

jsou používány roubíkové, s kulovými roubíky, průměru 95 a 100 mm. 

Ekonomika provozu vrtací soupravy  je při využití vrtací soupravy i pro další lom 

v rámci firmy výhodná ve srovnání s nabídkou na dodavatelské vrtací práce, nicméně 

z pohledu budoucího vývoje, kdy se výkon trhacích a vrtacích prací vyčleňuje jako 

samostatná oblast podnikatelské činnosti v rámci povrchového dobývání, je předpoklad, že 

i na lomu Lhota Rapotina bude výkon trhacích prací včetně vrtacích prací činností 

dodavatelskou. 

                                    
                                          Obrázek č. 11 – Vrtací souprava BPI 119 
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5.1.2  Trhací práce 

Výkon trhacích prací je činností dodavatelskou. Platný generální projekt trhacích 

prací stanovuje základní typy odstřelů, omezení náloží, prostředky trhací techniky a 

zajištění bezpečnosti při trhacích pracích. Základním typem odstřelů je soustava 

záhlavních vývrtů rozdělených do vybraného bloku masivu, určeného k rozpojení. 

Pomocné patní vývrty pro lepší rozpojení v místě paty lomové stěny jsou využívány 

nepravidelně, dle průběhu příslušné lomové stěny. Méně využívaným typem odstřelů, 

použitým zejména na I. těžebním řezu je soustava vývrtů zvedacích a patních. Tento typ je 

užíván v určitých partiích ložiska, kdy není možno nasadit vrtací soupravu ke zhotovení 

záhlavních vývrtů z důvodů nevhodné konfigurace terénu, např. po provedených 

skrývkových pracích kopírujících reliéf ložiska nebo v okrajových částech ložiska.  

 Průměrný clonový odstřel odpovídá těmto hodnotám : 

   Počet řad vývrtů                          : 3 – 4 

   Záběr 1. řady                               : 3,5 m 

   Rozteč vývrtů v řadě                   : 3,3 m 

   Vzdálenost řad od sebe               : 3,2 m 

   Hloubka vývrtů                           : výška stěny + 1,2 m převrtání 

   Specifická spotřeba výbušnin     : 0,18 kg . t-1 

   Výtěžnost                                    : 28,6 t .m-1 

Uvedené hodnoty charakterizující trhací práce jako je výtěžnost a specifická spotřeba 

trhavin se v porovnání s průměrnými hodnotami ostatních známých lomů jeví jako velmi 

dobrá. K tomuto hodnocení přispívá zejména charakteristické tektonické postižení ložiska. 

Sekundární rozpojování pomocí trhacích prací malého rozsahu není prováděno. 

 

5.1.3   Nakládka rubaniny 

Nakládka rubaniny z  rozvalu po provedených trhacích pracích je prováděna 

pásovými rypadly s nakládací lopatou nebo kolovým nakladačem. Základním nakládacím 

strojem je rypadlo CAT 5080 se spalovacím motorem a  nakládací lopatou o objemu 5,4 

m3. Záložními stroji nebo stroji nasazenými v případě otevření více pracovišť jsou rypadlo 

DEMAG H 55 s nakládací lopatou o objemu 2,7 m3 a kolový nakladač CAT 980 C 

s lopatou o objemu 4,6 m3. 
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Pásová rypadla při své základní činnosti  zajišťují navíc sekundární rozpojování 

nadměrných kusů kamene pomocí volného pádu ocelové koule na vybraný nadměrný kus 

kamene. Po naložení vozidla technologické dopravy má strojník rypadla časový prostor pro 

přípravu rubaniny do opětovného přistavení vozidla, včetně možné potřeby rozpojení 

nadměrných kusů kamene. 

Nakládka rubaniny pomocí kolového nakladače je využívána jen v případě 

vhodných technologických podmínek pro tuto činnost, tj. zejména vhodná fragmentace 

rubaniny a příznivý tvar rozvalu. 

Daný systém nakládky se jeví jako vyhovující, přesto stáří a technický stav výše 

uvedených strojů dává potřebu začít řešit situací investicí do nového strojního zařízení.  

Momentální situace na trhu, cenová úroveň nových strojů a stále se rozšiřující trend 

nakládky na lomech stroji s podkopovou lopatou spolu s dobrými referencemi z provozů, 

kde tyto stroje pracují vytváří situaci pro nasazení vhodného stroje tohoto typu i na lomu 

Lhota Rapotina. Další informace o využití těchto typů rypadel při sekundárním 

rozpojování nadměrných kusů kamene jsou takové, že tato možnost existuje a už je na 

některých provozech využívána.  

Systém sekundárního rozpojování nadměrných kusů kamene  má velký technicko-

ekonomický přínos. Tento systém by nebylo možno využívat bez přirozené schopnosti 

těžené horniny se dobře rozpojit tímto způsobem. 

                       
                            Obrázek č. 12 – Nakládka CAT 5080 z rozvalu na vozidlo CAT 773 B 
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5.2   Technologie dopravy 
Technologickou dopravu na lomu zajišťují 2 ks terénních vozidel CAT 773 B 

s nosností 50 t.  Jedno vozidlo naváží rubaniny z místa těžby v lomu do místa zpracování, 

k úpravárenské lince. Tato doprava je prováděna po zpevněných komunikacích spojující 

jednotlivé těžební řezy s místem výsypu úpravárenské linky. Mimo I. těžebního řezu je 

doprava rubaniny k úpravárenské lince do svahu, s každým nižším řezem převýšení roste a 

jsou delší jízdní časy a spotřeba pohonných hmot. Vzdálenosti mezi místem těžby a 

výsypným místem úpravárenské linky jsou proměnné a pohybují se od 300 m do  600 m. 

Druhé vozidlo  je využíváno při vyvážení hotových  výrobků – frakcí kameniva 

z ocelových zásobníků na skládky. Ty se nachází ve většině případů v těsné blízkosti 

zásobníků a jsou tvořeny zpevněnou, odvodněnou zemní plochou. Jednotlivé druhy frakcí 

kameniva jsou odděleny panelovými díly, tvořícími zdi. 

Použití velkých terénních vozidel se praxí osvědčil. Zejména při návozu rubaniny 

k úpravárenské lince je výhodou použití jen jednoho vozidla. Adekvátní činnost by musely 

vykonávat alespoň 3 ks vozidel např. T 815, běžně stále užívaných na jiných provozech. 

I při vysokých nákladech na náhradní díly, servis a pohonné hmoty je tento systém 

ekonomičtější než 3 ks menších  vozidel se svými provozními náklady.  

 

 

5.3  Technologie úpravy  
Úprava rubaniny na konečný finální produkt je prováděna zpracováním vstupní 

suroviny na úpravárenské lince. Ta se skládá z uceleného souboru strojního zařízení, a to 

drtičů, třidičů, pásových dopravníků a zásobníků. Úpravárenská linka je jako celek 

automatizována s obrazovým výstupem na monitor počítače a možností zásahu a regulace 

prostřednictvím počítače. Příslušenstvím je zařízení pro snižování prašnosti – skrápěcí a 

mlžící zařízení a odprašování. 

Průměrný hodinový výkon úpravárenské linky je cca 165 t.h-1. 

Výrobní toky a schema celé úpravárenské linky je patrno z obr. č. 13 ( převzato z provozní 

dokumentace ). 
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                                        Obrázek č. 13 – Schema stávající úpravárenské linky 
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5.3.1   Drcení 

Jedním ze základních výrobních procesů je drcení vstupní suroviny – rubaniny po 

clonovém odstřelu. Drcení zajišťuje postupné zdrobňování zrn na potřebnou velikost. 

Jediným užitým systémem drcení na lomu Lhota Rapotina je drcení tlakové. Pro prvotní 

zdrobnění suroviny je nasazen dvouvzpěrný čelisťový drtič Krupp 12 K-9S se vstupním 

otvorem 1200 x 900 mm a nastavenou výstupní štěrbinou 130 mm . 

Pro 2. stupeň drcení je použit tupoúhlý kuželový drtič Svedala H 4000 EC. Třetí 

stupeň drcení je zajišťován tupoúhlým drtičem Metso GP 200F a 4. stupeň drcení  

tupoúhlým kuželovým drtičem Svedala H 4000 EF.  Všechna kuželové drtiče mají 

předřazen vyrovnávací zásobník o objemu 20 m3 s vibračním podavačem, řízeným 

frekvenčním měničem, zajišťujícím optimální zaplnění drtícího prostoru. Plnění komory 

drtičů je hlídáno ultrazvukovými sondami s návazností na systém dávkování. 

Použití uvedených drtičů je možno hodnotit jednoznačně pozitivně. Zejména stroje 

Svedala za dobu používání 13 let vykazují vysokou provozní spolehlivost s minimem 

potřeby náhradních dílů mimo opotřebitelné části a s jednoduchým systémem obsluhy. 

Uvedené stroje splňují požadavky na výkon a při dané hornině i na kvalitativní 

výstup práce – dobrý tvarový index kameniva. 

 

5.3.2  Třídění 

Druhým ze základních výrobních procesů je třídění. Jeho úkolem je rozdělení 

postupně zdrobňované zpracovávané suroviny  dle velikosti zrn na jednotlivé toky v rámci 

úpravy kameniva a v konečné fázi velikostní rozdělení všech zrn na výsledné  prodejní 

výrobky. 

Třídění na lomu Lhota Rapotina je výhradně suchým způsobem. Proces třídění 

zajišťují stroje – třidiče. V úpravárenské lince jsou 4 kusy. Dva z nich jsou výrobky firmy 

Reitter&Crippa SpA, Itálie, typ RV-N 503 a typ RV-N 602. Oba pracují na stejném 

pricipu, kdy kmitavý pohyb třídící ploch je vyvolán příložnými vibrátory na skříni třidiče. 

Typ RV-N 503 je třidič se třemi třídícími plochami, velikostí třídící plochy 1,7 x 5 

m a roztřiďuje celý výrobní tok materiálu na další dílčí zpracování. Typ RV-N 602 je třidič 
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se dvěmi třídícími plochami, velikostí třídící plochy 2,2 x 6 m a provádí již finální 

rozdělení kameniva na výsledné frakce. 

Dalším třidičem je Master Flo D 2,1x6 m od firmy Sandvik. Jedná se třidič se 

dvěmi třídícími plochami a kmitavý pohyb je  způsoben nevyváženým hřídelem 

procházejícím skříní třidiče. Posledním z  třidičů je Svedala VFSM 60/24. Třidič je osazen 

dvěma třídícími plochami a kmitavý pohyb způsoben nevyváženým hřídelem s nevývažky. 

Jeho úkolem je finální rozdělení kameniva na výsledné frakce. 

Sítové plochy  používané na uvedených třidičích jsou dle potřeby a nároků na 

kvalitu třídění buďto pletené z pružinových drátů se čtvercovými oky nebo harfové pro 

jemné finální třídění a v případě silně namáhaných ploch jsou užita síta polyuretanová. 

Hodnocení třídícího procesu výše uvedených strojů je kladné. Výsledné frakce 

vykazují dlouhodobě stabilní vyhovující výsledky z pohledu podílu nadsítného i 

podsítného ve frakcích a třídění v rámci mezioperačního cyklu je vyhovující. 

Do kategorie třídění je nutno zahrnout  systém „odhlinění“ vstupní suroviny před 

vstupem do primárního drtiče. Součástí vibračního podavače  je třídící část, kdy horní 

plocha tvořená jednoduchým ocelovým roštem odděluje ze vstupní suroviny tu část, jež 

velikostí   ( cca  < 85-32 mm   ) neprochází drtičem a plocha velikosti 1 x 2 m pod tímto 

roštem tvořená gumovými síty zvolené velikosti 35 mm odděluje ze vstupní suroviny 

frakci 0- 32 mm. Frakce 0-32 mm je vynášená dopravníkem na haldu. Účinnost tohoto  

třídícího procesu je omezená. 

 

5.3.3  Zušlech ťování 

Do procesu zušlechťování je možno zahrnout odtřiďování jemných částic z frakce 

0-4 mm suchou cestou za pomoci vzduchového třidiče QU-15 firmy Schmidt, SRN. I když 

z technologického hlediska se jedná o velmi jemné třídění, přesto tento způsob úpravy není 

v rámci kamenolomů zcela běžný a proto ho řadíme spíše do kategorie zušlechťování. 

Princip činnosti tohoto zařízení je ve vznosu přiváděného vstupního materiálu 

v komoře stroje a následně důmyslným systémem nastavení lopatek a podtlakového 

vzduchu jsou odváděny ze skříně jemné částice a těžší zrna, jako výsledný produkt vlastní 

hmotností propadnou strojem do zásobníku, umístěného pod tímto zařízením. 
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Stroj má velké možnosti regulace a nastavení podtlakového vzduchu, stupně kvality 

vznosu materiálu a proudění podtlakového vzduchu. To vše pro docílení optimálních 

parametrů výsledného produktu – frakce 0- 4 mm. 

I když produkt tohoto systému úpravy není zatím standartní v České republice, 

přesto se jeví jako konkurenceschopný s produkty mokré úpravy frakce 0 – 4 mm a 

budoucnost širšího užití tohoto produktu na trhu,  zejména u obaloven asfaltových směsí , 

je nadějná. 

 

5.3.4  Meziopera ční doprava 

Do této kategorie řadíme prostředky a zařízení k přepravě kameniva v rámci 

úpravárenské linky mezi jednotlivými  stroji zpracovatelského procesu, tedy drtiči, třidiči a 

zásobníky. 

Tuto činnost zajišťuje systém pásové dopravy, prostřednictvím jednotlivých 

pásových dopravníků. Téměř všechny dopravníky jsou produkty firmy Möckeln, Švédsko. 

Jsou to jednoduché ocelové svařené příhradové konstrukce, sestavené z dílčích segmentů 

do potřebné velikosti. Vlastní dopravní pás je gumový s polyesterovými vložkami 

zajišťující potřebnou pevnost. Na lomu Lhota Rapotina je užito dopravních pásů šíře 1000 

mm, 800 mm a 650 mm. 

K mezioperační dopravě je možno přiřadit  přepravu kameniva v rámci 

úpravárenské linky skluzy, nepohyblivým ocelovým zařízením, které využívá převýšení 

mezi jednotlivými uzly úpravárenské linky pro přirozený  gravitační pohyb kameniva. 

Daný systém  mezioperační dopravy je plně funkční a zajišťuje dopravu kameniva 

v potřebném rozsahu.  

 

5.3.5  Zařízení pro snižování prašnosti 

Nutnost snižovat prašnost při výrobě a zpracování kameniva vyplývá jak předpisů 

na ochranu ovzduší, tak z předpisů hygienických. 
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V zásadě platí, že největší prašnost vzniká při úpravě kameniva a to zejména při 

drcení, třídění a volném pádu kameniva. Základními prvky snižování prašnosti na lomu 

Lhota Rapotina v rámci úpravárenské linky jsou :  

- Zakrytování strojů a zařízení   

- Zkrápění a mlžení 

- Odprašování 

 

Zakrytování  strojů a zařízení – možné tam, kde je to z hlediska technického a 

technologického možné. Konkrétně je toto použito u pásových dopravníků, třidičů, skluzů 

a zásobníků. Provedení  je většinou plechovými díly zajištěné jednoduchým úchytným 

systémem. 

Zkráp ění a mlžení – zkrápění je použito v místě primární násypky pro základní snížení 

prašnosti při výsypu z nákladního vozidla a při pohybu v násypce. 

Mlžení je použito na dalších částech úpravárenské linky na vybraných exponovaných 

místech. Trysky s vodní mlhovinou vytvořenou směsí vody a tlakového vzduchu sráží 

vzniklý prach zpět na kamenivo. 

Odprašování – tento systém je použit na místech s největší koncentrací prašnosti. To jsou 

zejména kuželové drtiče a další vybraná místa úpravárenské linky. Tento systém je tvořen 

zdrojem podtlakového vzduchu- ventilátorem, skříní s filtry a výstupním komínem a 

rozvody plechového potrubí.Celý systém je výrobkem firmy Scheuch, Rakousko. 

Celý systém snižování prašnosti tvořený kombinací uvedených dílčích systémů je funkční, 

na technicky vyspělé úrovni dané doby. Z pohledu kvality výrobků se tento kombinovaný 

systém jeví jako výhodný, kdy je docíleno účinného snižovaní prašnosti a přitom 

zachována vysoká kvalita výrobků z pohledu podílu jemných částic ve frakcích kameniva. 

 

5.4  Hotové výrobky 
Hotovými výrobky jsou produkty úpravárenské linky a to frakce drceného 

kameniva : 0/2, 2/4, 0/4, 4/8, 8/11, 8/16, 11/16, 11/22, 16/32, 32/63, 0/32, 0/63. 

Všechny uvedené frakce kameniva, vyjma frakci 32/63, 0/32 a 0/63, jsou 

skladovány v ocelových zásobnících, jakožto poslední fáze úpravárenského procesu. 

Frakce 32/63, 0/32 a 0/63 jsou vynášecím pásem haldovány na volných zemních 
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skládkách. Frakce, které jsou skladovány v zásobnících jsou vypouštěny na centrální 

vynášecí pás, umístěný pod všemi zásobníky, regulovatelnými, dálkově ovládanými přes 

PC, vypouštěcími segmenty či dopravníky. Tento systém umožňuje vytvořit libovolnou 

směs v rámci skladovaných frakcí a  vylepšuje díky centrálnímu expedičnímu místu  

nasypávání vozidel s ohledem na prašnost a použitou pásovou váhou je dodržována 

přesnost plnění vozidel.  

Odběrateli jsou betonárny, obalovny, stavební firmy provádějící stavební činnost 

v oblasti železničního, silničního a  pozemního stavitelství. Na tato použití jsou vydány 

harmonizované evropské normy : ČSN EN 13043 , ČSN EN 12620, ČSN EN 13242 a 

ČSN EN 13450. 

Všechny uvedené výrobky jsou součástí zavedeného „Systému řízení výroby“ na 

který byl vydán notifikovanou osobou certifikát a provozovna na jeho základě může ke 

svým výrobkům připojit symbol „CE“. V rámci tohoto systému se u vyráběných frakcí  

pravidelně  akreditovanou zkušebnou provádí zkoušky na předepsané vlastnosti a výsledky 

těchto zkoušek se vyhodnocují a dlouhodobě sledují.  
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6 NÁVRH NOVÉ ÚPRAVÁRENSKÉ LINKY A OBJEKT Ů    

         SOUVISEJÍCÍCH S DOBÝVÁNÍM          
     Při návrhu nové úpravárenské linky a souvisejících objektů je za základ návrhu brán 

stávající stav  úpravárenské linky a dalších objektů, protože z dlouhodobého hlediska je 

výrobní kapacita nové úpravárenské linky plánována stále do 500 tis. tun roční výroby. 

Nárazovité požadavky na vyšší potřebu kameniva budou pokryty produkcí nasazené 

mobilní linky. 

       Objekty, které je třeba navrhnout a vybudovat pro funkční provoz kamenolomu : 

1) Úpravárenská linka 

2) Správní budova – kanceláře, zázemí pro zaměstnance 

3) Přípojka elektrické energie a trafostanice 

4) Přípojka pitné a užitkové vody 

5) Skládky hotových výrobků 

6) Opravárenská dílna se skladem náhradních dílů. 

7) Sklad olejů a maziv 

8) Odstavné a parkovací plochy 

9) Expedice – váha 

10) Systém vnitřních komunikací 

              
                           Obrázek č. 14 – Stávající úpravárenská linka a okolní objekty 
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6.1  Návrh umíst ění nové úpravárenské linky a okolních staveb 
Umístění nové úpravárenské linky a okolních staveb je s ohledem na plánovaný 

postup těžebních prací dle POPD a  při zohlednění  technologicko - ekonomických  

podmínek navrhováno na pozemcích při silnici II/374 na katastru obce Lhota Rapotina,   

při severozápadní části DP. 

Tento návrh koresponduje s územním plánem obce Lhota Rapotina, kdy tento návrh 

byl při jeho sestavování zohledněn [6].  

 

 

 
                                            Obrázek č. 15 – Letecký snímek situace lomu a okolí 
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6.1.1  Potřebná plocha a zábor pozemk ů 

Při navrhování nové úpravárenské linky a objektů souvisejících s dobýváním je 

vycházeno z toho, že stávající stav kapacity výroby , plochy skládek a dalších objektů není 

třeba nijak zásadně měnit, poněvadž se nepočítá z dlouhodobého hlediska s větší výrobou 

ani se změnou statusu  provozovny v rámci společnosti KAMENOLOMY ČR s.r.o. 

Proto při stanovení potřebné plochy a následnému záboru pozemků budeme 

vycházet z plochy vázané stávajícími provozními objekty ( úpravárenská linka  související 

objekty ) a toto budeme srovnávat s plochou danou územním plánem obce.  

Plocha stávajících provozních objektů         :  39 000 m2 

Z toho plocha úpravárenské linky                :    9 000 m2 

Z toho plocha skladovacích prostor               : 15 000 m2 

Z toho plocha objektů a odstavných ploch    :   3 000 m2 

Z toho plocha komunikací o ostatních ploch :  12 000 m2 

Uvedené hodnoty byly vypočteny na základě jednoduchého odměření objektů se 

základní důlní mapy lomu.  

Z přehledu dotčených pozemků ( plocha dle ÚP obce, mimo DP ) uvedených v  

tabulce č. 4 je patrno, že uvedený záměr se týká 32 parcel, z toho  27 parcel je v rukou 

fyzických osob, 2 parcely jsou ve vlastnictví obce Lhota Rapotina a 3 parcely, částečně 

dotčené, jsou ve vlastnictví firmy KAMENOLOMY ČR s.r.o ( viz příloha č. 10 ). 

Z uvedeného vyplývá, že je třeba pro uskutečnění plánovaného záměru provést 

výkup dotčených pozemků a následně zajistit vynětí ze ZPF a LPF. 

Provedení těchto úkonů bude bezesporu velmi zdlouhavé a náročné na čas a 

finanční prostředky. Proto doporučuji pokud možno brzké zahájení těchto úkonů. 
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                                      Tabulka č.4 – Pozemky dotčené návrhem dle ÚP 

Katastrální  
území Parcela číslo výměra ( m2) druh pozemku majitel 

Lhota Rapotina 397/8 58 les Fyzická osoba 

Lhota Rapotina 397/9 82 les Fyzická osoba 

Lhota Rapotina 397/12 271 les Fyzická osoba 

Lhota Rapotina 397/13 116 les Fyzická osoba 

Lhota Rapotina 397/14 190 les Fyzická osoba 

Lhota Rapotina 397/15 64 les Fyzická osoba 

Lhota Rapotina 397/16 387 les Fyzická osoba 

Lhota Rapotina 397/17 130 les Fyzická osoba 

Lhota Rapotina 397/18 189 les Fyzická osoba 

Lhota Rapotina 397/20 288 les Fyzická osoba 

Lhota Rapotina 397/21 127 les Fyzická osoba 

Lhota Rapotina 397/22 147 les Fyzická osoba 

Lhota Rapotina 397/30 2 115 les Fyzická osoba 

Lhota Rapotina 397/33 18 800 les KAMENOLOMY ČR s.r.o. 

Lhota Rapotina 420/1 2 690 les KAMENOLOMY ČR s.r.o. 

Lhota Rapotina 420/3 4 012 ostatní KAMENOLOMY ČR s.r.o. 

Lhota Rapotina 411/1 125 orná půda Obec Lhota Rapotina 

Lhota Rapotina 411/2 1 317 orná půda Fyzická osoba 

Lhota Rapotina 411/3 142 orná půda Obec Lhota Rapotina 

Lhota Rapotina 411/4 2 098 orná půda Fyzická osoba 

Lhota Rapotina 411/5 3 796 orná půda Fyzická osoba 

Lhota Rapotina 411/6 667 orná půda Fyzická osoba 

Lhota Rapotina 411/7 1 183 orná půda Fyzická osoba 

Lhota Rapotina 411/8 255 orná půda Fyzická osoba 

Lhota Rapotina 411/9 1 780 orná půda Fyzická osoba 

Lhota Rapotina 411/10 189 orná půda Fyzická osoba 

Lhota Rapotina 411/11 3 orná půda Fyzická osoba 

Lhota Rapotina 411/12 4 050 orná půda Fyzická osoba 

Lhota Rapotina 411/13 1 512 orná půda Fyzická osoba 

Lhota Rapotina 411/14 522 orná půda Fyzická osoba 

Lhota Rapotina 411/15 5 887 orná půda Fyzická osoba 

Lhota Rapotina 411/16 122 orná půda Fyzická osoba 

Celkem 53 314   
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6.1.2  Porovnání návrhu s územním plánem obce 

Při porovnání plochy, která je vyčleněna pro tuto činnost v územním plánu obce 

Lhota Rapotina a plochy, která bude třeba pro navrhovaný záměr vycházíme z toho, že 

plocha stávající úpravárenské linky a souvisejících objektů je brána jako základ pro 

porovnání. Z toho vyplývá, že plocha územního plánu obce vyčleněná pro těžební činnost 

je  dostatečná pro možné naplnění záměru. 

Plocha pro těžbu nerostných surovin v územním plánu :  53 314  m2 

(Pozn.: uvedená výměra se týká plochy mimo DP )  

Plocha stávající úprav. linky a okolních objektů             :  39 000 m2 

 

 

 
                      Obrázek č. 16 – Výřez z územního plánu obce Lhota Rapotina se zakreslením DP [6]. 
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6.2   Návrh úpravárenské linky 
Při návrhu úpravárenské linky se vychází z předpokladu, že výrobní kapacita této 

linky má odpovídat přibližně stávající úpravárenské lince, což je cca 500. 000 t/rok. 

Tato výrobní kapacita odpovídá předpokládaným požadavků stávajících odběratelů. 

S dalšími většími stabilními odběrateli se nepočítá, poněvadž všichni možní odběratelé 

v dosažitelném okruhu jsou zákazníky lomu. Rozšíření portfolia odběratelů je možné, 

přesto při reálném hodnocení situace na trhu v daném regionu je tato možnost v dohledné 

době nepravděpodobná. Vychází se z počtu kamenolomů v daném regionu a dopravních 

vzdáleností k jednotlivým potenciálním zákazníkům. 

Situace, kdy stávající odběratelé budou mít větší požadavky na množství 

dodávaného kameniva nebo se budou v regionu realizovat liniové stavby zásadního 

významu např.  rychlostní komunikace R43 nebo nové hlavní nádraží v Brně, navrhuje se 

zvýšení výrobní kapacity pomocí mobilních linek. Tyto pokryjí tyto nárazovité stavy ve 

výrobě a odbytu. Návrh takové úpravárenské linky, která by pokryla i tyto situace zvýšené 

výroby by bylo neekonomické, protože využití její kapacity by nebylo v průběhu její 

životnosti či delšího období možné a náklady spojené s investicí a provozem tohoto 

zařízení by negativně ovlivňovaly hospodářské výsledky provozu. 

Využití mobilních linek je také plánováno pro zpracování částí ložiska, které se 

nachází v okrajích   DP a  na styku  skrývek a  zásob užitkového nerostu a jejich kvalita 

nebude splňovat požadavky na výrobu kvalitních drtí. Tímto nebude blokována výrobní 

kapacita stabilní úpravárenské linky pro výrobu drtí a tyto vybrané části ložiska se zpracují 

ekonomicky na výrobu štěrkodrtí bez potřeby technologické dopravy, vždy na konkrétním 

místě těžby a rovněž expedice k zákazníkovi bude z tohoto místa. 

Návrh úpravárenské linky počítá s novým strojním zařízením, poněvadž stávající 

zařízení bude v době předpokládané realizace ( cca rok 2015-2016 ) fyzicky i morálně 

zastaralé a pro potřeby předního kamenolomu regionu i v rámci společnosti 

KAMENOLOMY ČR s.r.o. 

Přesto varianta použití většiny stávajících strojů do sestavy nové úpravárenské 

linky je z úsporných důvodů možná. 
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6.2.1  Drcení 

Drtící technika je navrhována s ohledem na dosavadní dobré zkušenosti s použitými 

stroji obdobně. To je primární drtič – čelisťový dvouvzpěrný s vhodnou velikostí 

vstupního otvoru a odpovídajícím výkonem, jako stěžejního drtícího stroje v rámci celé 

úpravárenské linky. Další stupně drcení navrhuji osadit znovu tupoúhlými kuželovými 

drtiči s příslušnou drtící komorou a výkonem odpovídajícímu stupni drcení. S ohledem na 

předpokládaný sortiment a množství požadovaných drtí navrhuji opět celkem 4 stupně 

drcení. Je plánováno předřadit každému kuželovému drtiči vyrovnávací zásobník 

přiměřeného objemu ( cca 20 m3 ) a regulovatelný systém dávkování pro technologicky 

správné zaplnění drtícího prostoru drtiče. 

 

6.2.2  Třídění 

Třídění jako proces rozdělení zrn na potřebnou velikost klade důraz na správnou 

volbu parametrů třidiče a to šířku B – ovlivňující množství tříděného materiálu a délku L – 

ovlivňující kvalitu - ostrost třídění. Celkový počet třídících ploch musí odpovídat 

vyráběnému sortimentu drtí a rozdělení toků kameniva na jednotlivé toky při zpracování na 

úpravárenské lince. Od tohoto počtu se bude odvíjet vlastní počet třidičů. Předpoklad jsou 

4 – 5 kusy. Technologicky vhodné je rozdělení – roztřídění vstupní suroviny do primárního 

drtiče na zrna jež, projdou drtičem, na zrna, která nemusí být z důvodu velikosti drcena a  

spojí s podrceným materiálem na vynášecím páse. Dále je nutno mít zajištěno odtřídění 

kvalitativně nevhodných zrn, velikostně v rozmezí cca 0- 35 mm z úpravárenského 

procesu. Toto je vhodné zařadit na začátek úpravárenské procesu, nejlépe před nebo za 

primární drtič. Tento uzel navrhuji jako variabilní, tzn. s možností jeho nepoužití a 

průchodem veškeré zpracovávané suroviny do dalšího úpravárenského procesu při 

technologicky vhodné, neznečištěné surovině. 

 

6.2.3 Zušlech ťování 

Do této kategorie opět řadím zlepšení technologických parametrů frakce 0-4 mm 

pro použití na obalovnách a betonárnách. Potřeba snížení procenta jemných částic ve frakci 

pro tato použití je možno docílit stávajícím způsobem – odsáváním jemných části suchým 

způsobem s pomocí vzduchového třidiče. Tento způsob se jeví jako technologicky vhodný 
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a ekonomicky efektivní. Přesto rozšíření použití produktu tohoto způsobu zušlechťování je 

teprve na začátku cesty a další čas ukáže reálný stav věcí. 

Druhým možným způsobem je zušlechťování frakce 0- 4 mm mokrým způsobem, a 

to praním. Tento způsob úpravy je účinný, ale technologicky a ekonomicky náročný. 

Základními požadavky je dostatečná zásoba vody a zařízení – kalolis nebo kalová pole pro 

odvodnění zbytkového materiálu. 

Způsob úpravy frakce 0- 4 mm se jeví jako velice důležitý faktor při návrhu 

úpravárenské linky, protože stávající stav je takový a budoucí vývoj také, že při výrobě 

velkého množství drtí pro obalovny a betonárny ( zejména frakce 4/8 a 8/11, 8/16 ) je i 

velká produkce 0 –4 mm. Nutnost úpravy frakce 0-4 tak, aby byla v maximální míře 

prodejná na trhu se stává důležitým, možná stěžejním faktorem plánování úpravy 

kameniva. 

Proto při plánování nové úpravárenské linky je nutno počítat s oběmi variantami 

úpravy frakce 0- 4 mm a po uplynutí určitého času při používání frakce 0-4 mm 

zušlechtěné suchým způsobem vyhodnotit tuto situaci a zvolit při konkrétním plánu nové 

úpravárenské linky tu variantu, která přinese v této oblasti úspěch na trhu. 

 

6.2.4  Meziopera ční doprava 

V návrhu nové úpravárenské linky je plánováno standartní využití pásových 

dopravníků k mezioperační dopravě. Počítá se s nasazením dopravníků osazených 

dopravními pásy s polyesterovými vložkami, s požadovanou pevností v tahu a vhodně 

navolenými krycími vrstvami. Základní konstrukce dopravníků – jednoduchá příhradová 

ocelová konstrukce, na koncích osazena systémem hnacího a hnaného bubnu. Hnací buben 

vybaven převodovkou a elektrickým motorem, hnaný buben se systémem napínání 

dopravního pásu. Vybavenost bezpečnostními a technologickými prvky se samozřejmě 

předpokládá. 
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6.2.5  Zařízení pro snižování prašnosti 

 Je nutno předpokládat, že požadavky na ochranu ovzduší i na pracovní prostředí 

provozu nebudou v době realizace výstavby menší či jednodušší. Rovněž požadavky na 

kvalitu výsledných drtí kameniva budou z pohledu obsahu jemných částic minimálně 

stejné nebo náročnější. 

Z uvedených důvodů je třeba počítat s instalací zařízení pro snižování prašnosti 

v dané době na nejvyšší možné technologické úrovni. I při předpokládaném pokroku 

v dané oblasti nepředpokládá se použití jiných principů než systému mlžení a zkrápění a 

odprašování pomocí ventilátoru s filtrační stanicí. Použitý výsledný systém by měl být 

vhodnou kombinací obou způsobů spolu se zakrytováním či možným opláštěním 

jednotlivých strojů či strojních celků. Systém odprašování použít na nejvíce exponovaných 

místech a ve finální části úpravárenské linky a systém mlžení a zkrápění spíše na počátku 

úpravárenského procesu. 

 

6.3   Návrh souvisejících objekt ů a staveb 
Při návrhu souvisejících objektů a staveb se počítá s jejich umístěním do 

společného vymezeného prostoru, v rámci tohoto prostoru vhodně umístěných, s ohledem 

na vhodné logistické zásady a respektování  bezpečnostních, hygienických a  

technologických zásad. Prostor, který vznikne novou  úpravárenskou linkou a objekty 

souvisejícími bude vhodné ze strany, která sousedí s dalšími pozemky směrem k obci 

Lhota Rapotina  prostorově oddělit výsadbou stromových dřevin resp. podpořit a zušlechtit 

stávající porost, který vytvoří optickou i protihlukovou stěnu směrem k obci. K tomuto 

záměru – pozitivně se vymezit z uvedených důvodů vůči obci napomáhá i přirozená 

konfigurace terénu, kdy je mezi plánovanými objekty a obcí terénní převýšení. 

 

6.3.1  Skládky hotových výrobk ů 

 Hotové výrobky – frakce kameniva jsou v první fázi po zpracování na 

úpravárenské lince skladovány v plánovaných ocelových zásobnících. Z nich jsou 

expedovány přímo k zákazníkovi, v případě naplnění zásobníku bez možnosti expedice 

kameniva, je kameniva ze zásobníku vypouštěno na vozidlo technologické dopravy a 

vyváženo na skládky hotových výrobků dle jednotlivých druhů.  
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Zemní skládky hotových výrobků budou tvořeny zpevněným povrchem 

z kameniva, přirozeným spádem směrem odvodněny mimo provozovnu, s napojením na 

další systém odvodňovacího systému provozovny a přilehlé  komunikace II/374. 

Jednotlivé druhy kameniva budou odděleny  betonovou stěnou, tvořenou 

jednotlivými přenosnými betonovými díly. Každá jednotlivá skladka musí být označena 

skladovaným materiálem a mělo by být preferováno umístění skládek v blízkosti výjezdu 

z provozovny tak, aby byl co možná nejmenší pohyb vozidel zákazníků na provozovně, 

zejména s ohledem na jejich bezpečnost a vytváření minima možných situací při styku 

cizích vozidel a strojů a zařízení úpravy kameniva a technologické dopravy. 

Je pravděpodobné, že plocha vymezená pro skládky se projeví časem jako 

nedostatečná. Poté je třeba hledat možnosti rozšíření této plochy i mimo daný prostor 

provozovny, v případě neúspěchu této varianty bude třeba i za cenu negativních dopadů 

umístit skládky do prostoru lomu – těžebního prostoru, na nejbližší možné těžební řezy. 

 

6.3.2  Správní budova, dílna, sklady a další objekt y 

Tyto objekty, jež nejsou bezprostředně spjaty s těžbou a zpracováním kameniva, ale 

jsou nezbytné pro fungování celého provozu je třeba umístit do okrajové části provozovny. 

Správní budova - musí být zajištěna kultura a hygiena prostředí, zde budou mít 

zaměstnanci zázemí. Dělnické profese zde najdou šatny, umývárny, toalety a jídelnu. 

Vedení provozovny a technicko –hospodářští pracovníci svoje pracoviště –kanceláře. 

Objekt by měl být vystavěn jako budova jednoduchá, zděná, pevně spojená se zemí. 

Tato stavba by měla být trvalejšího charakteru, vzhledem k tomu, že nebude umístěna na 

zásobách a životnost lomu bude v řádech desetiletí. 

K objektu by mělo přiléhat alespoň malá parkovací plocha pro vedení lomu a 

návštěvy. 

Dílna -  tento objekt je také trvalejšího charakteru a měla by to být zděná budova, 

přiměřené velikosti a dostatečně prosvětlená. Zde budou umístěny stroje a zařízení pro 

opravy a údržbu veškerého strojního vybavení provozu. Předpokladem jsou z jedné strany 

větší vrata pro vjezd do dílny i větší vozidel a strojů. Stejně tak přiměřená velikost 

odstavné plochy v blízkosti dílny pro zásahy na strojích větších rozměrů. 
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Sklad náhradních dílů -  tento objekt vzhledem k charakteru užívání je navrhován 

jako jednoduchá stavba tvořená nosnou ocelovou konstrukcí a opláštěna plechovými díly 

proloženými díly z materiálu pro vnitřní osvětlení objektu. Zde budou uloženy náhradní 

díly, jejichž okamžitá dostupnost je větší než jeden den a jejichž potřeba je vážně 

předpokládaná nebo praxí zjištěná. Vhodným doplněním je sklad pro větší díly na volném 

prostranství prostorově vymezeném pletivem. 

Sklad olejů, mazacích tuků  - tento objekt je nutno koncipovat jako objekt s jasně 

definovanými požadavky s ohledem na druh skladovaných látek. Z legislativního i 

provozního hlediska je nejlepší řešení výběr z produktů dodavatelských firem zabývajících 

se touto problematikou. 

 
 

6.3.3  Dopravní cesty 

Systém dopravních cest musí propojit všechny objekty provozovny a dále 

navazovat na systém lomových cest – k jednotlivým těžebním etážím a napojení na  silnici 

II/374. 

Napojení na silnici II/374 musí mít svoji vlastní projektovou dokumentaci a projít 

režimem jednání s dotčenými orgány a organizacemi. Komunikace od tohoto napojení dále 

do provozovny jsou navrhovány jako pevná, tvořené balenou asfaltovou směsí. Takto by 

měla zhotovena ta část komunikací vedoucí ke správní budově, skladům, k expedičnímu 

místu a skládkám hotovým výrobků. Důvody jsou předpokládané zatížení komunikací, 

prašnost a nezanášení nečistot na veřejnou komunikaci II/374. 

Další komunikace je možno navrhnout jako zpevněné kamenivem a tyto by měly 

pokračovat k úpravárenské lince a dále k lomovým komunikacím. 

Dále je třeba ponechat určitý prostor pro odstavení mobilních pracovních strojů a 

prostor v blízkosti správní budovy pro parkoviště osobních vozidel zaměstnanců provozu a 

návštěv. 
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6.4  Napojení provozu na elektrickou energii a vodu . 
Napojení na elektrickou energii, jakožto základního druhu energie pro pohon 

úpravárenské linky a nezbytností pro všechny další objekty je plánováno přípojkou 

z vedení 22 kV vedoucí z Doubravice do Lhoty Rapotiny, které prochází v blízkosti 

uvažovaného prostoru ( viz příloha č. 9 ).  Přípojka bude ukončena zemní trafostanicí 

potřebného výkonu    

Napojení provozovny na vodu pitnou je navrhováno přípojkou z obce Lhota 

Rapotina. Vzhledem k tomu, že pitnou vodou bude zásobena jen správní budova, není 

předpoklad, že by navrhovaná přípojka, respektive spotřeba vody na provozu  negativně 

ovlivnila kapacitu rozvodů vody v obci.   

Zásobování provozu užitkovou  vodou je navrhováno čerpáním vody z řeky Svitavy 

a dále rozvody uloženými v zemi. Dle zvoleného místa čerpání bude vzdálenost 

k provozovně činit řádově desítky až stovky metrů. Možnost tohoto způsobu zásobování 

provozu užitkovou vodou byla předjednána se zástupci správy toku  - Povodí Moravy s.p. 

Návrh trasy rozvodu budou plánován s maximálním ohledem na zasažení minima cizích 

pozemků, přesto bude procházet několika pozemky různých majitelů. Předpoklad je, že 

bude dosaženo souhlasu s uložením potrubí, protože nedojde k žádnému zásadnímu 

omezení  výkonu vlastnických práv dotčených majitelů pozemků. 

Užitková voda je nezbytná pro systém zkrápění a mlžení úpravárenské linky, 

zkrápění komunikací a další využití, např. možné mytí strojů  nebo případnou mokrou 

úpravu frakce 0/4 atd. 
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7  TECHNICKO – EKONOMICKÝ A EKOLOGICKÝ P ŘÍNOS 

 

7.1  Technicko – ekonomický p řínos 
Prvořadým přínosem je jednoznačně uvolnění vázaných zásob uvedenými objekty a 

tedy zpřístupnění celého prostoru k výkonu hornické činnosti – těžbě a zpracování 

užitkového nerostu. Tímto dojde k úplnému naplnění POPD ve smyslu povolené hornické 

činnosti. 

Dalším důvodem pro navrhované řešení jsou nezanedbatelné úspory pohonných 

hmot vozidel technologické dopravy. S otevřením dalších, nižších těžebních řezů ( V. – 

VIII. ) se zvětšuje převýšení mezi místem těžby a násypkou primárního drtiče při 

stávajícím umístění linky a prodlužuje se jízdní trasa. Je předpokladem, že by muselo dojít 

k nasazení dalšího vozidla, aby bylo zabezpečeno potřebné zásobování úpravárenské linky 

surovinou. V případě nové úpravárenské linky v uvažovaném prostoru bude jízdní trasa 

s nákladem ze svahu dolů, v případě nižších etážích v rovině či menšího převýšení. 

K prodloužení jízdní trasy obecně nedojde. 

Přínosem bude v případě realizace návrhu také zkrácení jízdní trasy do lomu pro 

veškerou dopravu ze severní strany, od  Boskovic o nezanedbatelnou vzdálenost  3,8 km, 

což přinese  úsporu pro polovinu všech zákazníků lomu a určité zlepšení postavení lomu v 

konkurenčním  prostředí pro severní části regionu Blanenska a přilehlých okresů. Přitom 

jízdní trasa pro zákazníky z jihu od Doubravice nad Svitavou zůstává stejná.  

Další zlepšení je v lepší dostupnosti lomu, kdy nyní je přístupová komunikace 

vedena 2 km ve stoupání a v zimním období je špatně sjízdná. Tuto situaci podtrhuje fakt, 

že přístupová komunikace do lomu je obecním majetkem a z toho vyplývají problémy 

s údržbou této komunikace. 

Přínosem bude rovněž připravenost  na stavbu zásadního významu regionu 

Jihomoravského kraje  a to výstavbu rychlostní komunikace R43. Tato významná 

komunikace bude měřit 78 km a spojí dálnici D1 u Brna a rychlostní komunikaci R35 u 

Moravské Třebové. Vzhledem k očekávaným potřebám kameniva pro tuto výstavbu bude 

lom celkově připraven. Prostor k těžbě bude uvolněn a úpravárenská linka spolu s dalšími 

objekty bude připravena pro tuto náročnou akci.    
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7.2   Ekologický p řínos 
Ekologickým přínosem navrhovaného řešení je výstavba nové úpravárenské linky, 

kdy jednotlivá strojní zařízení a  zejména zařízení snižující hlučnost a prašnost budou na  

technické úrovni odpovídající době  výstavby a tedy prezentovat se s ohledem na 

maximální ohleduplnost k pracovnímu prostředí a  širšímu okolí kamenolomu. 

K dalším pozitivním jevem bude přesměrování technologické dopravy ze situace 

kdy naložené vozidlo jezdí do svahu ( mimo I. těžební řez ) k úpravárenské lince, na stav, 

kdy naložená vozidlo budou jezdit směrem dolů ( mimo VIII. a VII. těžební řez ). Toto 

bude důvodem k úspoře pohonných hmot a omezení emise výfukových plynů. 

Do stejné kategorie patří i zkrácení jízdní trasy pro vozidla zákazníků ze severního 

směru. 
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8 ZÁVĚR 

V souladu se závěry vyplývající z předložené práce je patrno, že  zásoby, které je 

možno vytěžit v prostoru stávající exploatace ložiska a ve výškovém ohraničení  V. 

těžebního řezu, tj. 8 767 000 t,  jsou zásobami při plánované roční těžbě cca 400. 000 tun 

na dalších cca 21 let, tedy do roku 2030. K uvolnění těchto zásob je třeba ještě skrýt cca  

60.000 m3 skrývkových hmot. 

Zásoby, které budou uvolněny úpravárenskou linkou a souvisejícími objekty činí 

cca 7 800 000 tun užitkového nerostu. Tyto zásoby budou uvolněny po skrytí  cca  120 000 

m3 skrývkových hmot. 

Pro další plánovanou těžbu na VI. těžebním řezu do konečného VIII. těžebního řezu  

v celé ploše povolené hornické činnosti je třeba přemístit, resp. vystavět novou 

úpravárenskou linku a objekty související s dobýváním mimo dobývací prostor. Prostor 

plánovaný pro tuto výstavbu a který je zapracován do územního plánu obce Lhota 

Rapotina se jeví jako dostatečný  a je v kompetenci vedení společnosti KAMENOLOMY 

ČR s.r.o. započít s postupnými kroky pro naplnění tohoto plánu, tedy výkup pozemků, 

jejich vynětí z LPF a ZPF, zpracování konkrétního plánu atd.   

Domnívám se, že správné řešení je vydobýt zásoby při stávajícím stavu umístění 

úpravárenské linky a souvisejících objektů do úrovně III. těžebního řezu s možným 

částečným vydobytím zásob na řezu č. IV. Zásoby  v úrovni řezu č. IV. a řezů nižších 

navrhuji těžit již při novém umístění úpravárenské linky a objektů souvisejících 

s dobýváním. Dále navrhuji, aby došlo k uvolnění zásob dosud vázaných, tzn. výstavbě 

nové úpravárenské linky a dalších objektů mimo DP, v časovém souladu se zahájením 

výstavby rychlostní komunikace R43 ( roky 2015 –2018 ? ), poněvadž to bude jedinečná 

příležitost,  uplatnit zde skrývkové hmoty a okrajové navětralé partie ložiska .  

Okrajově je možno zmínit možnost změny dobývacího prostoru o plochu 

prozkoumaných bloků zásob v severní části stanoveného chráněného ložiskového území 

nebo tuto část řešit jako samostatnou činnost prováděnou hornickým způsobem. Tímto 

způsobem je možno získat další, nezanedbatelné množství zásob. 
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