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Anotace 

 

 

Cílem této bakalářské práce je vytvoření návrhu na prohloubení kamenolomu Mladecko. 

Bakalářská práce se ve své první části zabývá vybranými bezpečnostními a 

technologickými postupy určenými vyhláškami ČBÚ. V další části se zabývá vlastními 

způsoby dobývání a zpracování suroviny, mezi které řadíme trhací a vrtací práce, nakládku 

s transportem suroviny a vlastní zpracování. Dále je zde pak návrh na rekultivaci, která 

slouţí k obnovení funkce krajiny v místech, kde jiţ skončila hornická činnost. Na závěr 

práce je zařazeno doporučení pro budoucí těţbu a zpracování suroviny. 

            Klíčová slova: ČBÚ, rekultivace, trhací a vrtací práce 

           

                               Summary 

 

              Aim of this bachelor assignment is creating of suggestion for extending  

of a quarry in Mladecko. 

The first part of bachelor assignment engages with safety and technological 

processes determined bya regulation ČBÚ. The second part of bachelor assignment 

engages with the own ways of stone mining and stone processing including demolition and 

drilling operation, loading with transport of stone and own processing. Furthmore, there is 

 a suggestion for recultivation of landscape serving to the purpose of landscape restoration 

in location where mining activity has already finished. At the end of bachelor assignment 

recommendation is included in the future stone mining and stone processing. 

 

Key‘s words: ČBÚ,  recultivation, demolition and drilling operation 
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1 ÚVOD 

 

 

Kamenolom Mladecko leţí asi 200 m východně od stejnojmenné ţelezniční 

stanice na trati Jakartovice – Opava, na katastrálním území obce Litultovice, v okrese 

Opava. Kamenolom, v jehoţ předpolí se geologický průzkum prováděl, je asi 100 m 

vzdálen od údolí říčky Hvozdnice, která protéká od SZ k JV. Mezi říčkou a kamenolomem 

probíhá státní silnice I. tř. Opava – Olomouc, a také jiţ zmíněná ţelezniční trať, od kterých 

je lom vzdálen asi 50 m. Komunikačně má kamenolom velice dobrou polohu a je spojen 

s ţelezniční stanicí vlastní vlečkou, na kterou se dají přistavit čtyři vagóny. 

Geologický průzkum byl zde prováděn v roce 1962 – 63 a bylo zjištěno,  

ţe je tvořeno klastickými sedimenty, coţ jsou slepence, droby, písčíté a jílovité břidlice. 

Hlavní součástí droby je křemen, který tvoří 40 – 50  celé horniny. V drobách se často 

objevují ostrohranné úlomky břidlic i větší zrna křemene. Drobové břidlice jsou šedé  

aţ tmavošedé barvy, jemně písčité. Loţisko má protáhlý tvar ve směru SV – JZ a prostírá 

se v šířce 150 m a délce 500 m se sklonem 80 - 85 k JV.  

Hydrogeologický průzkum v této lokalitě prováděn nebyl. Jelikoţ pukliny 

nedosahují na loţisku větších mocností, nemůţe zde i přes dobrou puklinovou propustnost 

vzniknout zvodnělý horizont. Spodní voda dosud v ţádném z průzkumných děl nebyla 

zjištěna, a proto je nutné při těţbě počítat hlavně s vodou sráţkovou. 

V současné době zde probíhá těţba na dvou etáţích. Vzhledem k tomu, ţe první 

etáţ o kótě 355 m n. m je jiţ dotěţená, jedná se o druhou etáţ o kótě 335 m n. m  

a o zahloubenou třetí o kótě 323 m n. m. Těţební práce zde probíhají od dubna  

do listopadu a to z důvodu klimatických podmínek. Roční těţba se pohybuje okolo 50 000 

tun ročně, coţ vzhledem k počtu zaměstnanců je dostačující k provozu. Ţivotnost lomu  

při současné těţbě je naplánovaná asi tak na pět let. Vzhledem k rozvíjející se výstavbě 

cest a k tomu potřebného kameniva, se zde nabízí moţnost dalšího zahloubení. Díky 

prohloubení kamenolomu a s tím souvisejícími pracemi, by se mohla prodlouţit ţivotnost 

lomu asi o 7 let. 
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2 LEGISLATIVA 

 

 

2.1 TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO POVRCHOVÉ 

DOBÝVÁNÍ 

 

Technologický potup pro povrchové dobývání na této provozovně je zpracován 

dle vyhlášky ČBU čís. 26/1989 Sb., § 5, 32, 38, 58. S tímto postupem musí být seznámeni 

všichni pracovníci organizace. 

 

2.1.1   Rozměry řezů a šířek pracovních plošin a způsob dobývání a nakládání 

 

Ihned po uplynutí čekací doby po odstřelu, musí být rozval prohlídnut technickým 

vedoucím odstřelu, který zjišťuje výsledný efekt trhacích prací a závodním lomu,  

který vyhodnocuje způsobilost pracoviště pro další bezpečnou práci. 

Prohlídka těţebního řezu je prováděna kaţdý den před započetím práce 

pracovníkem, který je pověřen řízením směny. Ten má za úkol zjistit závady jako jsou 

např.: zátrhy, převisy, uvolněnou horninu a jiné závady. Jednou týdně tuto kontrolu 

provádí závodní lomu. Tito pracovníci poté provedou záznam  

o této prohlídce v knize prohlídek. 

Výška řezu musí být přizpůsobena tak, aby mohl být vzniklý rozval bezpečně 

těţen. Sklon a povrch pracovní plošiny musí být upraven tak, aby stroj, který na ní pracuje, 

měl zaručenou stabilitu. 

Pracovní plošina a ostatní dopravní cesty musí být upraveny tak, aby pracovní 

stroje pracovaly ve vzdálenosti nejméně 5 m od okraje hrany řezu niţší etáţe, pokud se 

jedná o stabilní řez bez zátrhů. 
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Technologický postup k práci: 

 

Řidič rypadla před započetím práce oznámí zahájení práce smluvenými signály, 

které musí být vydány před kaţdým spuštěním stroje, před kaţdým příjezdem přepravního 

prostředku ( naváţkového vozidla ) a také při jeho odjezdu. 

Po uvedení rýpadla do chodu řidič rýpadla řídí pomocí akustických signálů 

zajíţdění vozidel technologické přepravy do místa nakládky a provádí nakládku rubaninou.  

 

Význam signálů u těţebního stroje: 

1 x dlouhý nepřerušovaný zvuk = stůj 

2 x krátce = couvej 

3 x krátce = odjezd 

 

Vlastní těţba musí být prováděna tak, aby nevznikaly nebezpečné převisy. 

Z tohoto důvodu musí řidič rýpadla soustavně pozorovat lomovou stěnu a pracovní plošinu 

a neustále zjišťovat známky případné moţnosti ujetí zeminy nebo kamene. Veškeré 

nebezpečné jevy v rozvalu musí být neprodleně odstraněny. Před odstraňováním těchto 

nebezpečných jevů musí řidič rýpadla odjet na bezpečné místo a upozornit všechny 

pracovníky na vzniklé nebezpečí a bezokladně je musí také nahlásit pracovníkovi,  

který je pověřen řízením směny. 

Vozidlo určené k odvozu kameniva smí najet teprve tehdy, kdyţ mu dá strojník 

signál k najetí. V ţádném případě nesmí docházet k tomu, ţe vozidlo bude nakládáno  

přes kabinu řidiče. Po přistavení přepravního prostředku začne strojník rýpadla s vlastní 

těţbou. Nejdříve se snaţí těţit s úrovně terénu a přitom se snaţí lţící pohybovat tak, aby se 

jí nezachycoval o stěnu. Lţíce nesmí být přeplněná a nesmí z ní vypadávat kameny. 

Vyklápění provádí z bezpečné výšky a snaţí rovnoměrné naloţení vozidla. Vozidlo nesmí 

být přetíţeno a nesmí z něj během přepravy vypadávat kameny. Po ukončení nakládky 

davá smluvený signál pro odjezd. 



 Jiří Jaroš: Prohloubení kamenolomu Mladecko 

2009                                                                                                                                                   4 

 

Při těţbě z rozvalu musí postupovat rovnoměrně po celé šířce, musí dbát na 

plynulost záběru a na nepřetěţování stroje. Mimořádnou pozornost musí věnovat velkým 

balvanům, které musí odklízet stranou. 

Tuto činnost provádí dvěma způsoby: 

1. Kameny, které nelze vyklopit lţící musí odloţit stranou. 

2. Velké kameny, které se do lţíce nevejdou, odsunuje tak ţe je bezpečně 

odsouvá po zemi. 

V ţádném případě nesmí zvedat těţší kameny, neţ je uvedeno v technických 

podmínkách výrobce. Musí pracovat tak, aby byla zajištěna stabilita stroje. V přestávkách, 

kdy u rýpadla nejsou dopravní stroje, provádí strojník rýpadla úpravu rozvalu,aby urychlil 

následné těţení. Také musí neustále čistit a udrţovat v bezpečném stavu pracovní plošinu. 

Těţba rýpadlem musí vţdy být prováděna čelem ke stěně z důvodu bezpečného 

odjetí v případě nebezpečí. Případné nebezpečí také signalizuje obsluze vozidla.   

 

2.1.2 Předstih paty posledního skrývkového řezu před prvním dobývacím řezem 

 

Předstih paty skrývkového řezu před prvním těţebním řezem musí zajišťovat 

úplnou bezpečnost práce a další pokračování skrývkových prací. Minimální předstih musí 

být 5 m od hrany prvního těţebního řezu v místech dalšího postupu skrývkových prací. 

V místech kde je postup skrývek jiţ ukončen, musí být ponechán mezi závěrečnou horní 

hranou etáţe a spodní hranou skrývkového řezu očištěný pruh o šířce minimálně 1 m, a to 

z důvodu zabránění pádů uvolněných kamenů a jiných předmětů na niţší pracovní plošiny. 

 

2.1.3 Postup při očišťování a jiných úpravách řezu 

 

Prostor ohroţený převisy musí být do jejich odstranění uzavřen. Do prostoru 

mohou vstupovat jen pracovníci, kteří jsou pověřeni očišťovacími pracemi. Počet 

pracovníků musí být minimálně dvoučlenný, přitom jeden z této skupiny musí být určen 

jako předák. Při odstraňování převisů je tato skupina trojčlenná. Všichni tito pracovníci 

musí být starší 21 let a musí mít lékařskou prohlídku, ţe jsou schopni pracovat ve výškách. 



 Jiří Jaroš: Prohloubení kamenolomu Mladecko 

2009                                                                                                                                                   5 

 

Očisťovací práce se provádí zásadně z hora dolů a to pomocí pák nebo trhacích prací 

malého rozsahu. Po ukončení prací seznámí předák očisťovací skupiny pracovníka 

pověřeného řízením směny s výsledkem prací. 

2.1.4 Vymezení podmínek vzájemné součinnosti jednotlivých činností  

na pracovních plošinách 

 

a) Očišťování a úprava řezů – vytyčení prostoru provede předák pověřený 

touto činností a uvědomí všechny pracovníky v bezprostřední blízkosti. 

b) Trhací práce – manipulační prostor vytyčí a zajistí seznámení ostatních 

pracovníků v tomto prostoru střelmistr. 

c) Vrtací práce – budou prováděny podle projektu clonových odstřelů, místo 

těchto prací určuje technický vedoucí odstřelu. 

d) Opravárenská činnost strojů – bude prováděna v místech kde, nehrozí pád 

horniny a v místech mimo manipulační prostor pro přípravu odstřelu. 

             Jednotlivé činnosti na těchto plošinách budou řízeny předáky a musí  

být vykonávány tak, aby nebyly porušeny bezpečnostní předpisy. Vzájemnou součinnost 

jednotlivých prací na plošinách určí pracovník pověřený vedením směny.  

 

2.1.5 Opatření při změně báňskogeologických podmínek dobývání  

a při nepříznivých klimatických podmínkách 

 

Pokud vznikne nebezpečí, které můţe ohrozit ţivot nebo zdraví lidí nebo poruchu 

technického zařízení, popřípadě příznaky takového nebezpečí musí být zastavena dobývací 

činnost a vše se musí oznámit přímému nadřízenému. 

Na pracovištích i při dopravě na ně musí být pracovníci chráněni  

před nepříznivými klimatickými vlivy technickými prostředky. Dále musí být vybaveni 

osobními ochrannými pracovními prostředky. 
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2.1.6 Přemisťování dobývacích a nakládacích strojů 

 

Přemísťování strojů se bude řídit dle dopravního řádu, který je zpracován  

a vyvěšen na expedici a v kanceláři mistra. Musí se dbát na přizpůsobení rychlosti jízdy 

vzhledem k terénu, a nemá-li řidič náleţitý rozhled, musí mu být poskytnut pomocník. 

2.1.7 Způsob odstavení a zajištění strojů v době odstávek 

 

Po ukončení práce a při kaţdém opuštění stroje, musí řidič provést opatření proti 

neoprávněnému pouţití jinou osobou a to uzamknutím. Dále jej musí odstavit na vhodném 

místě tak aby nezasahoval do dopravních cest, a tam kde není ohroţena stabilita stroje 

 a nehrozí pád kamení. Pracovní lţíce musí být spuštěná na zem a před opuštěním stroje  

se musí přesvědčit, zda jsou všechna víka a kryty uzamčeny. 

 

2.1.8 Případná další opatření, která vyžadují podmínky pracoviště 

 

Nad lomovou stěnou se nenacházejí ţádné vodní toky ani vodní nádrţe,  

které by mohly způsobit průvaly vod. Pro odvod sráţkových vod je vybudován v úseku 

mezi polní cestou a deponií odvodňovací příkop, aby bylo zabráněno stékání vod  

do předpolí lomu a na lomové stěny, resp. podmáčení deponie. V případě kdy by došlo 

k dlouhodobým dešťům, bude přerušeno dobývání a zajištěno trvalé čerpání vody. 

 

2.2 ODVODŇOVÁNÍ LOMU 

 

Důlní vody budou odváděny samospádem z těţebních plošin do zahloubené  

IV. etáţe, kde bude jímána do vybudované sběrné jímky. Čerpací jímka musí být upravena 

tak, aby ji bylo moţno udrţovat bez narušení provozu lomu. Tato jímka bude vybavena 

přenosným kalovým čerpadlem 125-KDFU-170-17-AO – výrobce Sigma Lutín. Z této 

jímky bude voda čerpána tlakovými hadicemi a výtlačným potrubím do odvodňovací 

kanalizace a otevřených příkopů vybudovaných v prostorách lomu k tomuto účelu. Dále 

pak poteče k propustku pod přístupovou komunikací do lomu, pod ţelezniční tratí a silnicí 
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I. třídy čís. 46 přes otevřený příkop, ve kterém je vybudována norná stěna do říčky 

Hvozdnice. Pro lom bude k dispozici ještě jedno záloţní čerpadlo stejného výkonu uloţeno 

ve skladu pro případ poruchy. 

O době provozu čerpadla musí být vedeny záznamy v knize odvodňování. Čerpací 

zařízení musí být aspoň jednou ročně zkontrolováno a musí být ověřen výkon čerpadla, 

stav tlakových hadic a výtlačného potrubí. Výsledky kontrol musí být opět zaznamenány 

v knize odvodňování. Dále tam musí být zapsány výsledky měření a rozborů, které budou 

prováděny nejméně jednou za půl roku a to zpravidla na jaře a na podzim v době největších 

sráţek. 

Při odstranění čerpadla z provozu a to zejména v zimních měsících, je potřeba 

vypustit vodu z celého systému a zabránit tím zamrznutí hadic a popraskání výtlačného 

potrubí. Tímto si ponecháme čerpadlo v pohotovosti v době oblev a tání sněhu a zabráníme 

tak zbytečnému zatápění lomu nebo nasazovaní záloţního čerpadla. 

Přenosné kalové čerpadlo 125-KDFU-170-17-AO je určeno pro čerpání vody 

znečištěné obsahem bahna, jílu, písku, kamenné drtě a podobných hmot s celkovým 

podílem přimísenin max. 30 % hmotnosti. Čerpadlo však není vhodné pro čerpání vody 

obsahující oleje a uhlovodíky. Kromě vertikální pracovní polohy, mohou čerpadla pracovat 

také v poloze vodorovné nebo šikmé. Čerpadla jsou jednostupňová a vytváří spolu  

s elektromotorem jeden celek. Rotor je uloţen ve valivých loţiskách. Ve vinutí motoru 

jsou zabudovány hlídače teploty, chránící jej před poškozením. K zabránění vniknutí vody 

z hydraulické části je elektromotor chráněn mechanickou ucpávkou se stálým olejovým 

uzávěrem a mazáním z olejové vany. 

 

Technické parametry čerpadla 125-KDFU-170-17-AO: 

Max. teplota čerpané kapaliny                                         40 °C 

Max. hustota čerpané kapaliny                                    1200 kg.m-3 

Hodnota pH v rozsahu                                              5 - 7,5 pH 

Max. ponor čerpacího soustrojí                                       10 m 

Hmotnost                                                                         90 kg 
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Výtlak max.                                                                     30 m 

Průtok max.                                                                   130 m3/hod 

Jmenovitý výkon motoru                                                 10 kW 

Délka kabelu                                                                    15 m 

 

 

 

 

Obrázek č. 1 - čerpadlo 125 KDFU 

 

 

 

2.3 BEZPEČNOST PŘI TRHACÍCH PRACÍCH 

 

 Veškerá manipulace s výbušninami a technologické postupy při trhacích pracích 

podléhají vyhlášce ČBU čís.  72/1988 Sb. Za práce spojené s pouţitím výbušnin k trhacím 
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pracím velkého rozsahu odpovídá technický vedoucí odstřelů.  Pro trhací práce velkého 

rozsahu musí být vypracován pro kaţdý  odstřel  technický  projekt  odstřelu,  ve kterém  

se stanoví postup při provádění trhací práce z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a bezpečnosti provozu. Za tímto účelem se určí bezpečnostní okruh 

 a manipulační prostor.  

Bezpečnostní okruh musí být zajištěn hlídkami nebo jiným způsobem tak, aby 

bylo zabráněno vstupu nezúčastněných osob do ohroţeného území. Technický vedoucí 

odstřelů poučí hlídky o jejich povinnostech a zabezpečení jejich rozestavění. Kaţdá hlídka 

zodpovídá za vyklizení jí přiděleného území ohroţení a za uzavření bezpečnostního 

okruhu. Hlídky musí být zřetelně označeny a musí být vybaveny prostředky pro dávání 

nouzového signálu. 

  Manipulační prostor se určí za účelem zajištění pracovních podmínek pro 

bezpečnou přípravu odstřelu. Výbušniny se smí dopravit na pracoviště aţ po vyklizení 

manipulačního prostoru a po provedení dalších opatření podle dokumentace trhacích prací. 

V manipulačním prostoru a uvnitř bezpečnostního okruhu se mohou pohybovat pouze 

pracovníci, kteří plní pracovní úkoly související s odstřelem, a to jen se souhlasem 

technického vedoucího odstřelů. 

  Při trhacích pracích se vyhlašují výstraţné signály, které musí být vnímatelné  

na celém ohroţeném území. Po zjištění ţe, hlídky jsou na svých stanovištích, ohroţené 

území je vyklizeno zajistí technický vedoucí odstřelu vydání prvního stupně výstrahy, 

které je dáváno zpravidla dvojím zahoukáním sirény. Poté střelmistr z místa odpalu, 

zpravidla z přenosného ocelového krytu mimo hlavní směr výbuchu, připojí roznětnou síť 

na roznětné vedení po předchozím přezkoušení ohmmetrem. Pak následuje druhý stupeň 

výstrahy, který je dáván jednou a to stejným způsobem jako první stupeň. Odstřel 

následuje zpravidla za jednu minutu po signálu. Čekací doba po odstřelu je 5 min, 

v případě podezření ze selhávky se čekací doba prodluţuje na 10 min. Po uplynutí čekací 

doby a rozplynutí povýbuchových zplodin se provádí kontrola odstřelu. Poté je dán 

ukončující signál. Dává se 1x stejným způsobem jako signály výstraţné a po jeho vydání 

hlídky opouštějí bezpečnostní prostor.  
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3 NÁVRH ZPŮSOBU TĚŢBY 

 

3.1 VRTACÍ PRÁCE 

 

U těţby nerostů lomovým způsobem se setkáváme s různými druhy vrtacích prací. 

Nejčastěji se setkáváme s vrty pro trhací práce, dále pak s vrty geologického průzkumu, 

odvodňovacími atd. V našem případě pro návrh způsobu těţby jsou nejdůleţitější vrty 

 pro trhací práce. 

 

3.1.1 Vrtací práce pro primární trhací práce 

 

Pro vrtné práce navrhuji pouţít Lomovou elektrohydraulickou vrtnou soupravu  

SLVE - 97. Tato vrtačka je určena pro rotačně příklepové vrtání za pomocí pneumatických 

ponorných kladiv s kříţovými nebo roubíkovými korunkami. Lze sní provádět jak vrty 

záhlavní, tak vrty patní a to do hloubky aţ 50 m. Dále je vybavena účinným 

odhlučňovacím a odprašovacím zařízením. 

 

Technické parametry SLVE – 97: 

Délka                                                                    3000 mm 

Šířka                                                                     2150 mm 

hmotnost bez tyčí a kladiva                                 1600 kg 

počet otáček vřetene         0 – 40 ( 0 – 60 ) ( 0 – 100 ) min
-1

 

maximální vytahovací síla                                   1200 N 

zdvih hydraulických opěr                                      400 nm 

příčná síla na kladivo                                 500 – 5500 N 

vrtací výkon                                                 150 – 250 mm/min 
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3.1.2 Vrtací práce pro sekundární trhací práce 

 

Pro ruční vrtání, které bude prováděno v daných podmínkách a horninách, 

můţeme pouţít příklepných vrtacích kladiv se vzduchovým pohonem. K dispozici jsou 

vrtací kladiva české výroby VK 15 o hmotnosti 15, 5 kg a pracovního tlaku 0, 4 – 0, 6 

MPa. Svou hmotností patří mezi lehké ruční vrtací kladiva. Je konstruováno s centrálním 

vzduchovodním výplachem pro odstraňování vrtné drtě a otáčení vrtné tyče je postaveno 

na základě zpětného pohybu pístu. Maximální průměr vrtu dosahuje 34 mm a hloubka 

vrtání můţe být aţ 1,5 m. Vzduch se přivádí k vrtacím kladivům od rozdělovače 

tlustostěnnými hadicemi o průměru 25 mm. Při vrtání je bezpodmínečně nutné, 

 aby nepoklesl tlak, jinak klesne značně výkon vrtacích kladiv a doba vrtání  

se tím prodluţuje.  

Pro příklepné vrtání se pouţívají monoblokové vrtáky, vrtací korunky a vrtací 

tyče. Monoblokové vrtáky se skládají s vrtací hlavy s tvrdokovovým břitem, šestihranné 

tyče s výplachovým kanálkem a z šestihranného násadce s nákruţkem a úderné plochy. 

Předností je vyšší účinnost přenosu energie úderu pístu kladiva na horninu. K nevýhodám 

patří doprava celého vrtáku na místo broušení a pří zničení velká ztráta materiálu. Vrtací 

korunky jsou při příklepném vrtání součástí vícedílné soustavy tvořené vrtnou tyčí a vrtací 

korunkou. 

 

Technické parametry vrtacího kladiva VK 15: 

hmotnost                                                                      15, 5 kg 

výkon                                                                             0, 88 kW 

počet úderů                                                                  36, 7 s
-1

 

kroutící moment                                                           5 Nm 

energie úderu                                                                30 J   

zdvih pístu                                                                     50 mm          

průměr pístu                                                                   55 mm      

poměr úderů na 1 otáčku                                                12            
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Obrázek č. 2  Vrtací kladivo VK 15 

 

 

3.2 TRHACÍ PRÁCE 

 

Trhací práce vyuţíváme k oddělení  určité části masivu k těţbě, můţeme rozdělit 

podle různých hledisek. Nejčastěji se však rozdělují na primární a sekundární. 

 Primární (hlavní), je to základní oddělení určitého bloku horniny  

od masivu. Zde se pouţívají náloţe uzavřené, jsou umístěny  

např. ve vrtech, komorách a pod. 

 Sekundární (vedlejší), tohoto způsobu se pouţívá k rozpojení nadměrných 

kusů horniny. U těchto odstřelů se pouţívá jak náloţí ve vrtech, tak náloţí 

příloţných. 
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V naší organizaci se pouţívají z primárních odstřelů odstřely clonové. Jen 

k prohloubení bylo pouţito odstřelů plošných. Proto podle předchozích zkušeností 

k tomuto účelu navrhuji pouţití těchto odstřelů. 

 

3.2.1 Plošné odstřely 

 

Tyto odstřely se z technického hlediska uplatňují při otvírkových pracích. Jde 

svým způsobem z geometrického hlediska uspořádání vlastně o odstřel víceřadý clonový. 

Rozdíl je v počtu řad, kterých je v tomto případě 10 a více, a také ve směru odhozu 

rubaniny. U clonového odstřelu jde o směr působení na stěnu etáţe, zatím co u plošného 

svisle nahoru směrem na korunu lomu. Při tomto odstřelu je náloţ umístěna co nejvíce  

u dna vývrtu a spotřeba trhavin je zde zhruba o 30  vyšší neţ u odstřelu clonového. 

Výšky stěn se v tomto případě pohybují od 8 do 12 m a je zde vysoká náročnost na kvalitu 

a pevnost ucpávky. Výhodou je mimořádně pravidelná kusovitost rubaniny. 

 

3.2.2 Clonové odstřely 

 

V naší situaci bych po zahloubení jako řešení navrhl odstřely clonové, jelikoţ  

se v této lokalitě ukázaly být nejvhodnějším rozpojovacím způsobem, a to i z hlediska 

bezpečnosti. U těchto odstřelů jsou vrty umístěny maximálně ve třech řadách šachovitým 

způsobem. Průměry vrtů se pohybují nejčastěji od 108 – 140 mm a délka je určená výškou 

etáţe. Za optimální je povaţována výška 12 – 20 m. Vrty jsou nejčastěji úpadní, svislé 

nebo úklonné. V našem případě můţeme pouţít zkušeností z dříve prováděných odstřelů, 

které zde byly prováděny třemi způsoby. 

a) Clonové odstřely pomocí záhlavních vrtů – jedná se z hlediska 

bezpečnosti trhacích a vrtacích prací o nejbezpečnější způsob. Musíme 

zde mít pravidelně sloţenou horninu a vrty musí mít přesnou hloubku. 

Výhodou je ţe ihned po odstřelu se můţe začít na dalších vrtacích 

pracích. 
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b) Clonové odstřely pomocí záhlavních a patních vrtů – patními vrty  

se eliminuje nepravidelné sloţení hornin a nejčastěji dosahují délky 

podvrtání aţ na poslední řadu. Kde kvůli poruchovosti hornin nelze 

nevrtat vrty záhlavní se vrtají vrty zvedací. 

c) Clonové odstřely pomocí patních, zvedacích vrtů – jsou nejčastěji 

pouţívány v okrajových částech loţiska, při vytváření cest či zahloubení. 

 

 

Obrázek č. 3  Clonový odstřel  

 

 

Velikost hmotnosti náloţe určíme z objemu rozpojované horniny a ze specifické 

spotřeby trhavin, která zde byla určena z předchozích odstřelů v rozmezí 0,18 – 0,28 kg/t.   

 

Celková hmotnost náloţe se určuje vztahem: 

Qc = w * š * v * gstř 
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Kde je:  w ……….. hodnota záběru, nebo její součet /m/ 

              š ………... šířka lomové etáţe /m/ 

              v ………... výška lomové etáţe /m/ 

             Qc ……….. celková hmotnost náloţe /kg/ 

 

Pro trhací práce velkého rozsahu navrhuji pouţít sypkou povrchovou trhavinu 

POLONIT E. Je ekonomicky výhodná a je vyrobena ve formě velkoprůměrových náloţek 

nebo volně sypaná. Je ji moţno pouţívat i ve vlhkém prostředí. V místech kde se bude 

nacházet voda, hlavně u vrtů patních navrhuji plastickou důlní skalní trhavinu DANUBIT 

2. Je to trhavina beztritolová a vysoce vodovzdorná. Vyrábí se v maloprůměrových i 

velkoprůměrových náloţkách. Fyzikální a funkční parametry trhavin jsou uvedeny 

v příloze č. 2. 

 

3.2.3 Sekundární rozpojování 

 

Sekundární rozpojování slouţí k vyrovnání lomové stěny po hromadném odstřelu, 

nebo k rozpojování nadměrných kusů kameniva, které se nevejdou do drtícího procesu 

nebo na něj nestačí kapacita nakládací techniky. Proto se při navrhování clonových 

odstřelů musí brát ohled na předpokládanou kusovitost kameniva, abychom se pokud 

moţno tohoto procesu rozpojování vyuţívali co nejméně. 

U sekundárního rozpojování můţeme rozlišovat dva druhy a to: 

 rozpojování příloţnou náloţí  

Je to nejméně pracný způsob sekundárního rozpojování na úkor větší 

spotřeby trhavin. U tohoto procesu je také vyšší účinek vzdušné tlakové 

vlny, větší rozlet kameniva a také zvukový efekt je zde větší.  

 

 rozpojování náloţemi ve vývrtu s pevnou nebo vodní ucpávkou 

Tento způsob je zaloţen na zhotovení vývrtu do takové hloubky  

aby těţiště trhaviny leţelo přibliţně mezi spodní třetinou a polovinou 

tloušťky balvanu. K vrtání se pouţívá lehkých pneumatických 
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příklepových kladiv. Po vloţení trhaviny do vývrtu se zbylá část buď 

zasype pískem či jílem, nebo se zalije vodou. Proto se pouţívá pro tento 

způsob zásadně vodovzdorných trhavin.  

Pro tyto trhací práce navrhuji pouţít plastickou důlní skalní trhavinu DANUBIT 

2, protoţe se předpokládá, ţe jako ucpávka vývrtů bude voda. 

 

3.3 NAKLÁDÁNÍ SUROVINY 

 

Nakládání patří k základním pracovním operacím během těţby. Pouţívají  

se všechny druhy lopatových rýpadel a kolových nakladačů. Při volbě nakládacího stroje 

musíme vycházet z výkonnosti stroje, kusovitosti materiálu a následující technologické 

dopravy. 

 

3.3.1 Lopatová rýpadla 

 

Mezi nejrozšířenější stroje pro těţební práce můţeme zařadit lopatová rýpadla. 

Jsou z technologického hlediska výhodné svou jednoduchou konstrukcí a můţeme 

 je vyuţít k těţbě různorodých surovin. Můţeme je rozčlenit podle mnoha hledisek: 

a) podle velikosti obsahu lopaty - malá do 0, 75 m
3
 

                                                            - střední do 4 m
3
 

                                                            - velká  nad 4 m
3
 

b) podle druhu podvozku - s housenicovým 

- s kráčivým 

- s kolovým 

- s kolejovým 

   

Mezi nejpouţívanější lopatová rýpadla na lomech patří rýpadla s housenicovým 

podvozkem. Jsou to lopatové dieselhydraulické rýpadla řady DH 101 – 921. Obsah lopaty 

je 1 aţ 7, 1 m
3
 a šířky pásů jsou 650 a 900 mm. Základní konstrukční části tvoří podvozek 
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rýpadla, horní otočná stavba s hnacími mechanizmy, výloţník a násada s lopatou. Lopata 

 je celosvařovaná nádoba a její přední část je vyztuţena navařenou bandáţí. Pro těţbu 

 je vybavena nejčastěji čtyřmi zuby, které jsou vyrobeny z manganové oceli. 

 

Obrázek č. 4  DH 103 

 

3.3.2 Kolové nakladače 

 

K nakládce jiţ upravené suroviny se pouţívají převáţně kolové nakladače, které 

jsou pohyblivější a rychlejší pro přejezdy mezi skládkami. Přehled pouţívaných nakladačů na 

lomech viz tabulka č. 1. 

Tabulka č. 1 

KOLOVÉ NAKLADAČE 

výrobce VOLVO LIEBHERR HYUNDAI 

typ L 180 C L 554 HL 760 XDT - 7 

provozní hmotnost 25 000 kg 17 200 kg 18 700 kg 

délka   8 500 mm   8 270 mm   8 620 mm 

šířka   3 200 mm   2 700 mm   2 900 mm 

objem lţíce   4, 5 m
3 

  3, 3 m
3
   3, 1 m

3
 

šířka lţíce   3 200 mm   2 700 mm   2 900 mm 

motor Volvo 198 kW Liebherr 137 kW CUMMINS 160 

kW 
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Obrázek č. 5  HYUNDAI  HL 760 XDT - 7 

 

3.4 TRANSPORT SUROVINY 

 

 V případě, ţe bude surovina zpracovávána na mobilním drtiči bezprostředně 

 u těţební stěny, bude k dopravě pouţit kolový nakladač, který bude materiál vsypávat 

přímo do násypky mobilního drtiče. V ostatních případech bude pro transport pouţito 

automobilové dopravy, která je nejpouţívanějším druhem transportu od těţební stěny 

k pevnému drtiči, pro svou pracovní manévrovatelnost, a to zejména na loţiscích 

nepravidelného uloţení a se selektivní těţbou. Automobily se budou pohybovat 

 na zpevněných cestách, které budou zajišťovat průjezdnost i ve zhoršených klimatických 

podmínkách, mimo zimních měsíců. Mezi drtícími a úpravárenskými stroji bude pouţita 

doprava pásová. 
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3.4.1 Automobilová doprava 

 

V současné době patří k nejpouţívanějším způsobům přepravy skrývkových hmot 

a uţitkových nerostů. Její nevýhodou je malá přepravní výkonnost, která je omezena 

obsahem korby, nízká ţivotnost a velké nároky na údrţbu dopravních prostředků. 

 

Obrázek č. 5  Tatra 815 

 

 

Tabulka č. 2 Parametry nákladních automobilů pouţívaných na lomech  

 

 

    Parametr 

     vozidla 

 

Jednotka 

Typ vozidla 

T – 815 

   Sl 

  T – 200 

     D. 10 

 Euclid 

   R 32 

Caterpillar 

    773 B 

Komatsu 

HD 325- 6 

Objem korby    m
3 

    9, 0 10 - 12   15, 0   31,0   18, 0 

Max. nosnost    t   15, 3   20, 0   32, 6   52, 6   36, 0 

Výkon motoru    kW 208, 0 132, 0 295, 0 485, 0  364, 0 

Max. rychlost  km. h
-1

   73, 0   40, 0   57, 0   61, 0    70, 0 
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3.4.2 Pásová doprava 

 

Pásové dopravy bude pouţito pouze k přepravě jiţ upraveného materiálu. Mezi 

čelisťovým a kuţelovým drtičem je pásový dopravník dlouhý 47, 5 m a dále k vibračním 

třídičům je dopravník dlouhý 61, 0 m. Oba dopravníkové pásy jsou pryţové a jejich šířka 

je 800 mm. Mezi výhody této dopravy patří vysoká dopravní výkonnost, nízké provozní 

náklady a schopnost překonávat stoupání 15 aţ 17. Nevýhodami jsou vysoká pořizovací 

cena a vliv materiálu na výkon dopravy, především lepivost. 

 

3.5 ZPRACOVÁNÍ SUROVINY 

 

U zpracování kameniva můţeme rozlišovat dva způsoby.  A to suchý nebo mokrý 

proces. V našem případě půjde o proces suchý, který probíhá v prostředí přirozené vlhkosti 

zpracované suroviny. Oba procesy mají za úkol drcení, třídění a odhliňování. V našem 

provoze je moţno zpracovávat surovinu pomocí technologické linky a do budoucna  

 se můţe uvaţovat s mobilními drtiči. 

 

3.5.1 Pomocí technologické linky 

 

 Současná technologická linka, na které navrhuji materiál zpracovávat, se skládá 

 ze tří základních strojů, a to z dvouvzpěrného čelisťového drtiče, kuţelového drtiče, 

dvouplošinového a trojplošinového třídiče. 

Dvouvzpěrný čelisťový drtič DCD 1000 x 800 je stroj, který se skládá z pohyblivé 

a pevné čelisti. Slouţí k drcení středně tvrdých a tvrdých hmot jako jsou vápenec, droba, 

diabas, čedič a rudy podobných materiálů s pevností v tlaku do 400 MPa. Materiál určený 

k drcení se podává z násypky do zakřiveného drtícího prostoru, který se skládá s vyduté 

pevné čelisti, vypouklé pohyblivé čelisti a z bočních pancířů. Na materiál je zde vyvíjen 

tlak, který vzniká svíráním drtících čelistí. Při zpětném chodu pohyblivé čelisti se drtící 

prostor zvětšuje a umoţňuje drcenému materiálu klesat níţe aţ do propadnutí výstupní 

štěrbinou, kterou můţeme nastavit podle poţadované výkonnosti. Ideální zaplnění drtícího 

prostoru je z jedné poloviny aţ ¾ jeho výšky. Materiál je zde podáván z násypného koše 
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ţlabovým podavačem. Po podrcení je přepravován pásovým dopravníkem k dalšímu 

drcení, které vykonává kuţelový drtič 

Kuţelový drtič S4 – 1044 je ohraničen pevným drtícím pláštěm a výstředně 

uloţeným rotujícím drtícím kuţelem. U tohoto drtiče se materiál drtí tlakem. Kuţelové 

drtiče jsou tupoúhlé a pouţívají se k drcení tvrdých hmot jako jsou ţuly, čediče, křemeny, 

strusky apod. suroviny nesmí být smíšeny s mokrou hlínou nebo jílem. Drtící plášť 

s drtícím kuţelem tvoří ve své dolní části drtící štěrbinu, kterou je moţno nastavit podle 

potřeby. Surovina padá z násypky přímo na rozhazovací talíř, který má za úkol 

rovnoměrně rozdělovat materiál do tlamy drtiče. V dolní části drtiče je materiál rozdrcen 

na nejmenší poţadovaný rozměr a propadává na dopravní pás, kterým je dopravován 

k třízení. 

Třízení bude probíhat na vibračních třídičích EDT 18 x 40. Účelem třízení  

je rozdělení směsi podle velikosti zrn. Na horním třídiči jsou dvě řady sít. Jedna o velikosti 

oka 63 mm a druhá 32 mm. Podsítné z tohoto třídiče propadává na niţší třídič  s třemi 

řadami sít o velikosti 16, 8 a 4 mm. Od jednotlivých konců sít je materiál skluzy 

dopravován do ocelových zásobníků. Zásobníky frakcí 0 – 4, 4 – 8, 8 – 16 a 16 – 32 mají 

obsah 40 m
3
 a zásobníky frakce 32 – 63 jsou dva o obsahu 65 m

3
. Nadsítná frakce 63 – 125 

je dopravována do betonového zásobníku o obsahu 40 m
3
. V případě potřeby jakékoliv jiné 

frakce je moţno síta nahradit síty s jiným rozměrem. Odtud je moţno materiál přímo 

expedovat zákazníkům, nebo je odtud vyváţen na skládky podle jednotlivých frakcí. 

 

Obrázek č. 6  Třídírna s ocelovými zásobníky 
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     Pro obsluhu drtiče a expedice jsou instalovány zvukotěsné kabiny. Obsluha 

segmentových uzávěrů zásobníků je řešena pomocí hydraulických válců, které jsou 

ovládány elektricky z kabiny expedice. Tato linka má výrobní kapacitu podle nastavení 

výchozí štěrbiny na čelisťovém drtiči. 

 

3.5.2 Pomocí mobilních drtičů 

 

Přestoţe je dnes většina lomových provozů zaloţena na pevných technologických 

linkách, začínají se zde prosazovat díky niţším provozním nákladům a pořizovací ceně 

linky mobilní. Sniţují se tím náklady spojené s dopravou materiálu do násypky drtiče. 

Výhodou je, ţe celou linku je moţno v krátkém čase přepravit s místa na místo. Skoro 

všechny modely drtičů jsou vybaveny pásovými podvozky a poháněny dieselovými motory. Jsou 

samohybné, plně hydraulicky poháněné, schopné přesouvat se po pracovišti za materiálem 

k drcení. Také jsou schopné si samy najet na odpovídající dopravní prostředek. Základní parametry 

drtiče v tabulce č. 3. 

 

 

 

Obrázek č. 7  Mobilní drtič destroyer 1112 
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Tabulka č. 3  

 

MOBILNÍ DRTIČ DESTROYER 1112 

výrobce KEESTRACK 

vstup 1030 x 900 mm 

max. kusovitost  500 mm 

moţný výstup 22 - 200 

vibrační násypka 5 m
3
 

motor Caterpillar – 321 kW 

výkon 85 – 350 t/hod 

jedno sítný třídič 3300 x 1300 mm 

pojezd pásový 

váha pásová Tamtron 

skrápění vlastní rozvod 

hmotnost 47 tun 

 

 

4 REKULTIVACE 

 

 

Cílem rekultivace je obnova funkce krajiny na místech kde jiţ skončila hornická 

činnost. V případě likvidace a rekultivace lomu by zde mohly existovat dvě varianty. 

Jednalo by se o rekultivaci lesnickou, popřípadě kombinovanou s vodní rekultivací. 

 Podle první z nich by byla zatopená část lomu a to do výše cca 328 m n. m. 

Vodní plocha by činila 1, 620 ha a mohla by slouţit jako poţární nádrţ. V druhém případě 

by po otvírce výhradního loţiska Deštné – Kamenná hora, zde mohla být vytvořena vnitřní 

deponie skrývkového materiálu do úrovně 337 m n. m. Prostor deponií spolu s ostatními 

plochami mezi lomovou stěnou a ohraničením lomu podél polní cesty bude po odvezení a 

přehrnutí skrývkového materiálu urovnán a zalesněn. Tato plocha bude činit 1, 0000 ha. 

Lomové stěny v SV a JV části loţiska budou po sesvahování a nasypání hlinitých 

skrývkových materiálů z deponií osety travním a jetelinovým osivem proti erozi 
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 a ozeleněny výsevem dřevin jako jsou jíva, bříza. Tato plocha bude činit při první variantě 

2, 7450 ha a při druhé 2, 3250 ha. 

Na ploše 1, 0000 ha tak vznikne hospodářský les a na ploše 2, 7450 ha popřípadě 

2, 7450 ha ochranný les. SZ lomová stěna pude ponechána. 

Technologická linka by po vydobytí zásob nerostné suroviny, mohla  

být pouţívána k předrcování stavebních odpadů. Pro její provozování by byly zachovány i 

stávající objekty, jako jsou dílny, sklady, sociální zařízení a kanceláře. 

 

 

5 TECHNICKO-EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

 

 

Hlavním předpokladem k otevření, prohloubení či rozšíření loţiska jsou velikost 

zásob a náklady na tuto činnost. Zásoby v navrhovaném prohloubení jsou na základě 

plochy 17 000 m
2
 a při hloubce 10 m 170 000 m

3
. V přepočtu na tuny se jedná o 442 000 

tun, coţ v případě roční těţby okolo 60 000 tun by znamenalo prodlouţení ţivotnosti lomu 

přibliţně o 7 let. Vzhledem k tomu, ţe v zahloubení by se jiţ neobjevovaly hlinité a jílovité 

příměsi, jednalo by se o kamenivo první jakostní třídy vhodné pro všechny stavební účely 

a také by na toto kamenivo byla vyšší cena při stejných nákladech.  

Vrtací a trhací práce navrhuji provádět dodavatelským způsobem. Je to k objemu 

zásob a velikosti roční těţby vhodnější neţ pořizování vrtací soupravy. Jen vrtací práce 

k sekundárnímu rozpojování si bude organizace provádět sama, protoţe má vlastní vrtací 

kladiva VK-15 a k nim ještě na skladě mnoho vrtacích monobloků.  

Zpracování suroviny bude nejvýhodnější provádět na technologické lince, která je 

zde vybudována, a tím pádem zde nejsou ţádné pořizovací náklady. V případě odstavení 

linky z bezpečnostních nebo technických důvodů z provozu navrhuji těţbu pomocí mobilní 

linky sloţené z mobilního drtiče a třídiče. Z hlediska ekonomického bude záleţet na 

stávajícím mnoţství zásob a podle toho se rozhodne, jestli investovat do vlastní mobilní 

linky nebo si mobilní linku pronajmout. U této varianty budou větší náklady na trhací a 

vrtací práce, protoţe, co se týče kusovitosti, mobilní drtiče mají vstup 500 mm na rozdíl od 
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drtiče DCD, který má vstup 800 x 630 mm. Naopak se zde ušetří náklady na dopravu 

suroviny k místu zpracování, protoţe mobilní linky jsou v blízkosti lomové stěny, u které 

je právě těţeno.  

 

 

6 ZÁVĚR 

 

 

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout prohloubení kamenolomu Mladecko, 

včetně způsobu dobývání a zpracování suroviny za pomocí vyuţití jejich vlastní 

technologie. Vzhledem k tomu, ţe po celou dobu dobývání se vrtací a trhací práce 

prováděly dodavatelským způsobem, nepředpokládá se, ţe by k tomu v budoucnu bylo 

jinak. Trhací práce budou prováděny především clonovými odstřely na základě 

generálního plánu odstřelu vypracovaného firmou, která bude tuto činnost provádět. 

Ostatní práce spojené s dobýváním je jiţ organizace schopna si zajistit sama svou 

technikou. K nakládání suroviny bude pouţíváno lopatových rýpadel s housenicovým 

podvozkem řady DH a k transportu nákladních automobilů Tatra 815, které svým objemem 

korby vyhovují kapacitě násypky technologické linky, na které bude surovina 

zpracovávána. Výhodou je expedice materiálů ze zásobníků, jak na automobily, tak do 

vagónů, které lze také plnit přímo pomocí vagónovacího pásu. 

Druhou variantou návrhu je zpracování suroviny pomocí mobilních linek. U této 

varianty sice odpadá transport suroviny nákladními automobily k místu zpracování, 

protoţe je surovina do mobilního drtiče sypána přímo u stěny kolovými nakladači či 

lopatovými rýpadly s housenicovým podvozkem.  Je zde naopak nákladnější vytváření 

skládek, jelikoţ přetříděný materiál z třídičů padá přímo na zem a odtud se musí odváţet. 

Také jsou zde větší nároky na kusovitost suroviny, která by měla dosahovat maximálně 

500 mm. 

Z tohoto závěru lze jednoznačně doporučit alternativu zpracování pomocí 

technologické linky, a to zejména z hlediska ekonomického. 
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