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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem postupů dobývání na lomu Zbraslav v 

letech 2010 – 2020, jehož provozovatelem je společnost KÁMEN Zbraslav spol. s r.o. 

Jejím úkolem je seznámit čtenáře s touto lokalitou, s charakteristikou stávajícího stavu 

celého provozu a s cílem dosažení zvýšení kvality výrobků, zvýšení efektivity, 

hospodárnosti a bezpečnosti provozu. 

Summary 

The scope of this bachelor thesis is suggestion of mining on fracture in years 2010 

– 2020 at the open quarry KÁMEN Zbraslav the objective of this bachelor  thesis is 

introducing with location of quarry, characteristics of current conditions and with objective 

of accomplish enhancement of quality  products, increment of efficiency, economization 

and security of operations. 
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1 Úvod 

Cílem této práce je popis postupu těžby, dopravy, zpracování a expedice suroviny 

na kamenolomu Zbraslav. Těžební prostor je roztěžen stěnovým lomem s průměrnou 

výškou stěny kolem 20 m., první známky těžby se datují již před 1. světovou válkou. 

Snažím se také o konkrétní myšlenky ve směru vylepšení a zdokonalení technologie 

a postupu dobývání. Jako velice důležitá se ukázala častá přítomnost v samotném provozu 

a konzultace s vedoucím. 

 

Obrázek 1 - Celkový pohled na lom Zbraslav 
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2 Historie kamenolomu Zbraslav 

Historie kamenolomu Zbraslav je datována okolo roku 1900, kdy na levém břehu 

řeky Vltavy postupně vznikalo několik malých stěnových lomů. Těžba a zpracování 

kamene bylo prováděno převážně ručně. První zmínky o počátku strojního zpracování 

kamene jsou z roku 1920. Postupně se tyto malé stěnové lomy spojily v jeden lom kolem 

roku 1947. 

V roce 1977 byla provedena kompletní výstavba technologické linky, jejíž 

parametry dosahovaly v tehdejší době špičkové úrovně při zpracování kameniva. 

Vzhledem k poloze lomu a kvalitě těžené horniny - spilit, tufit, břidlice - je kamenolom 

důležitým dodavatelem drceného kameniva pro oblast celé Prahy. Lomový kámen 

se používal převážně na úpravu a zpevnění koryt řek, zejména Vltavy. Drtě a štěrky 

se používaly a dodnes používají ve stavebním průmyslu, ke stavbě a údržbě liniových 

staveb, k výrobě čerstvého betonu a  k výrobě obalovaného kamení.  

Novodobá historie je datována privatizací lomu Zbraslav v roce 1994 a zahájením 

činnosti společnosti KÁMEN Zbraslav, spol. s r.o.[6],  Od tohoto roku je postupně 

prováděna modernizace celého provozu s důrazem na minimalizaci vlivů na životní 

prostředí. Majoritním vlastníkem společnosti je nadnárodní skupina  Asamer Group. [5]  

V současné době patří lom Zbraslav k největším producentům drceného kameniva 

v celé ČR. Roční těžba při dvojsměnném provozu se pohybuje nad 1 milionů tun. 
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3 Současný stav kamenolomu 

Oprávnění k dobývání ložiska vzniklo stanovením dvou dobývacích prostorů. 

Ložisko Zbraslav je dobýváno více-etážovým způsobem ve stěnovém lomu. Etáže jsou 

označeny č. 200, 220, 240, 260, 280,300 a dvě etáže skrývkové. 

Odlesňovací práce a skrývání kulturní vrstvy půdy provádí externí firma. 

Skrývkový materiál je deponován na vrchní etáži a používá se k rekultivačním pracím, 

vyrovnávání terénu a tvorbě ochranných valů. Skrývkové práce provádí pásové rypadlo 

Komatsu. 

Vrtací práce provádí firma Explosive včetně dodávky trhavin. Samotné nabíjení 

vrtů provádí externí pracovník a počinové nálože včetně časování provádí  TVO. Jedním 

odstřelem dojde k rozpojení cca 15 000 tun horniny. Trhací práce jsou značně omezeny 

blízkou zástavbou. Provádí se 2x týdně s povinností hlášení na příslušné úřady, uzavření 

bezpečnostního okruhu včetně zastavení dopravy.  

Prvotní nakládání rubaniny provádí pásové rypadlo Liebherr R964 a kolový 

nakladač Cat 988 na nákladní automobily dumper Cat 773 nebo Cat 769. Počet dumperů 

potřebných ke svážení horniny do primárního drtiče je závislý na vzdálenosti dobývané 

etáže nebo rozvalu. 

Technologická úpravna suroviny je tvořena třemi stupni drcení, kalibračním 

drtičem, třídírnou, odsávacím zařízením a zásobníky kameniva na jednotlivé frakce. Chod 

úpravny je řízen z centrálního dispečinku, kde má dispečer k dispozici software pro 

sledování toku materiálu. 

Skrývkový materiál je zpracováván na semimobilní drtící lince a třídiči pouze na 

frakce 0-32 mm, 0-63 mm a 32-63 mm na počvě lomu. 



 Jan Pospíšil : Návrh postupu těžby na lomu Zbraslav   

2009  4 

4 Geografické, geologické a hydrogeologické poměry lomu Zbraslav 

4.1 Geografie 

Lom se nachází na levém břehu řeky Vltavy, na okraji městské části Zbraslav, 

vzdálené cca 12 km od Prahy. 

 

Obrázek 2 - Mapa polohy lomu Zbraslav 

4.2 Geologie 

Horní partie ložiska jsou převážně zvětralé, s velkým výskytem jílovitých 

minerálů. V některých částech ložiska tvoří zvětralé horniny až dvě svrchní skrývkové 

etáže. Surovina z těchto etáží je přiřazena ke skrývce a je zpracovávána na  semimobilní 

drtící lince na počvě lomu. 

Převládající složkou jsou pyroklastické sedimenty. Jedná se o metamorfované a 

zpevněné tufy ryolitu a dacitu. V některých místech do sebe přecházejí a střídají se pískové 

tufy a tufity, takže přesnější rozlišení je obtížné. Významnou část tvoří jílovité břidlice a 

prachovce. Svislými průzkumnými vrty byly ve spodní části ložiska zjištěny spility s 
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křemenem. Druhá ložní vrstva spilitu má charakter příkrovu. Horší mechanické vlastnosti 

jsou u zvětralých nebo tektonicky narušených hornin zřejmé. Posledním geologickým 

průzkumem v roce 1986 byla sledována charakteristika surovin. Na základě průzkumu byla 

omezena vhodnost kameniva do betonových směsí, z důvodu zvýšeného obsahu alkálií. 

Ložisko se v několika místech výrazně lomí.  

4.3 Hydrogeologie 

Spodní pracovní plošina lomu leží kolem 8m nad hladinou řeky Vltavy. Ložisko 

přísluší k hydrogeologickému rajónu číslo 625 - Proterozoikum a paleozoikum v povodí 

přítoku Vltavy. V určitých místech není možno vyloučit přítoky podzemních vod a vod z 

Vltavy. 
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5 Způsob otvírky, přípravy a dobývání 

Ložisko stavebního kamene Zbraslav je těženo řadu let za účelem výroby 

drceného kameniva, kterým je zásobována především pražská městská aglomerace. 

Průmyslová těžba stěnového lomu pomoci clonového odstřelu je dnes prováděna na 8 

těžebních etáží. 

Skrývkové práce jsou prováděny s předstihem v samotném skrývkovém řezu. 

Těžba generálně postupuje od S směrem k J až k JZ. Za současné situace i v budoucnu 

musí být zachovány dopravní cesty na jednotlivé těžební etáže. 

Původní dobývací prostor „ Záběhlice (Zbraslav)“, byl stanoven rozhodnutím 

bývalého Středočeského KNV Praha zn.03007/61 ze dne 12. 9. 1962 o ploše 401 804,45 

m2. 

Na základě ověřených bilančních zásob a žádosti těžaře byl stanoven další 

dobývací prostor „Zbraslav III – Jíloviště“, který byl rozhodnutím OBÚ Kladno čj. 

986/93/465/Ha/Vch ze dne 23. 6. 1993 zmenšen na hodnotu 9 ha 54 a 37,6 m2. Podmínky 

rozhodnutí o změně plochy DP z roku 1993: 

1)  Zachovat ochrannou kulisu vůči údolí Vltavy. Kulisa je zčásti vytvořena ve 

formě skalního masivu, zčásti je vytvořena valem ze skrývkového a 

výklizového materiálu a bude dále dosypávána. 

2)  Ukončit hornickou činnost do roku 2005 při maximální výši roční těžby 

650 tisíc tun. Podmínka nahrazena – v textu nového rozhodnutí OBÚ 

Kladno zn. 1829/I/465/ŽÁK/VCH ze dne 29. 3. 1999. 

3)  K 1. 1. a 30. 6. každého roku předložit odboru ochrany prostředí 

Obvodního úřadu v Praze 5 informace o plánech těžby na nejbližší období 

a vyhodnocení vlivu a změn vlivu hornické činnosti na životní prostředí. O 

změnách zásadního významu informovat ihned. Souhrnná informace byla 

předložena v rámci dokumentace Posouzení vlivu těžby na ŽP. Zmíněný 

orgán zaujal kladné stanovisko i k Souhrnnému plánu sanace a rekultivace 

lomu zpracovanému v rozsahu DP. 
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4)  Odstranit k 30. 6. 1994 šrotiště nad západní závěrnou stěnou lomu. Bylo v 

termínu odstraněno. 

5)  Přispívat přiměřeně na údržbu komunikací využívaných v k.ú. Zbraslav k 

dopravě kameniva z lomu. Je realizováno rámci dohod uzavřených s 

Městskou částí Praha – Zbraslav. 

Rozhodnutí o změně podmínky č. 2 pro DP „Zbraslav III – Jíloviště“. OBÚ  

Kladno rozhodnutím čj. 1829/I/99/465/ŽÁK/VCH z 29. 3. 1999. Po této změně podmínka 

č. 2) zní: 

„Ukončit hornickou činnost včetně veškeré likvidace lomu po vytěžení zásob 

surovin v souladu s projednaným souhrnným plánem sanace a rekultivace lomu Zbraslav“. 

Těžební postupy v POPD jsou řešeny tak, aby podmínka mohla být dodržena. 

Stanovisko MŽP podle zákona 244/1992Sb. o posouzení vlivů na životní prostředí 

je uvedeno v příloze č. 12. V rámci tohoto souhlasného stanoviska bylo vydáno 32 

podmínek, které již jsou a budou postupně zabezpečovány (i podle jiných zákonných 

požadavků) 

V prostoru ložiska po úroveň dnešní báze nejsou plánované žádné další 

průzkumné práce. Bude prováděno pouze průběžné sledování kvality suroviny, 

hydrogeologické režimní měření včetně sledování změn a vedena příslušná dokumentace. 
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6 Vrtací práce 

Vrtací práce jsou prováděny vrtacími kladivy Atlas Copco s příklepným 

způsobem vrtání, které je na této lokalitě dlouhodobě ověřeno. V současné době se 

používají vrtací soupravy s možností vrtání průměrů vrtů 90 mm až 120 mm. Vrty více-

řadových odstřelů budou vrtány do vrcholů trojúhelníka. 

Vytyčení vrtů podle projektu – pracovního plán odstřelu bude provedeno podle 

pokynů TVO. Budou vytyčeny min. krajní vrty 1. řady a krajní vrty dalších řad, které jsou 

v přímce a vývrty, které určí TVO. 

O průběhu vrtacích prací vede vrtací četa záznam ve vrtném deníku, do kterého 

mimo jiné zaznamenává: 

� předání a převzetí pracoviště, předání vrtného schéma od TVO 

� časový postup jednotlivých úkonů, počet hodin a jména pracovníků 

� množství, délku a profil vývrtů 

� popis vzniklých resp. zjištěných anomálií při vrtání 

� opatření provedená v zájmu bezpečnosti při práci 

� zvláštní události a úrazy¨ 

� všechny návštěvy kontrolních orgánů na pracovišti a jejich příkazy 

podepsané tím, kdo je vyhotovil 

� všechny ostatní skutečnosti, které by mohly ovlivnit průběh trhacích 

prací, zejména s ohledem na bezpečnost odstřelu 

� předání pracoviště TVO 

Vrtný deník musí být na pracovišti a vždy k dispozici kontrolním orgánům. 

Vývrty je nutno zakládat tak, aby ústí vývrtů bylo plně odkryto. Po zhotovení a vyčištění 

vývrtů je nutné tyto zakrýt, popř. jejich ústí zajistit, aby nedošlo k zavalení vývrtů a aby 

vývrty byly chráněny proti stékání vody a povrchových nečistot do vývrtu. Vývrty 

zhotovené k jiným účelům se musí označit a smí se nabíjet jen se souhlasem TVO. 
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Před ukončením vrtacích prací před nabíjením vrtů musí TVO provést kontrolní 

zaměření lomové stěny, směru a sklonu vrtů, včetně jejich hloubky a výsledky tohoto 

zaměření porovnat s povolenými údaji generálního projektu TPVR. Pokud nedošlo ke 

změnám vůči projektu, lze provést TPVR. Pokud změny parametrů odstřelu jsou v rozmezí 

stanovených a povolených intervalů, lze po úpravě velikostí náloží provést TPVR. Ostatní 

změny v plánech a dokumentaci, kterými dojde ke zhoršení bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci a bezpečnosti provozu a kterými nebudou dotčeny objekty a zájmy právnických a 

fyzických osob chráněné podle zvláštních právních předpisů nad rozsah uvedený v 

rozhodnutí o povolení TPVR, organizace ohlásí OBÚ, který rozhodne o povolení takového 

odstřelu. 

Těsnění náloží ve vrtech bude prováděno drobnou drtí štěrkem. Délka ucpávky se 

pohybuje v rozmezí 4 – 5,5 m, min. se musí rovnat velikosti záběru. 

 

Obrázek 3 - Vrtací práce pro CO 
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7 Trhací práce 

Na základě zkušeností z dosud prováděných odstřelů lze konstatovat, že 

specifická spotřeba trhavin, která nejlépe vyhovuje, se pohybuje v rozmezí 0,16 kg/t až 

0,25 kg/t. Pro záhlavní a patní vrty činí spotřeba 0,20 kg/t až 0,25 kg/t. Pro sekundární 

trhací práce pomocí příložných náloží vyhovuje specifická spotřeba cca 0,7 kg/m3. 

V lomu Zbraslav se provádějí trhací práce velkého rozsahu výlučně clonovými 

odstřely, které jsou kombinované s patními vrty. Používaný průměr vrtacích korunek je 90 

mm až 120 mm a to dle konkrétního místa odstřelu a dle druhu trhaviny. 

Při tom se nejlépe osvědčily následující záběry a rozteče vrtů. I když tyto hodnoty 

lze považovat v dané lokalitě za typické, nevylučuje se možnost jejich úpravy, v důsledku 

místní konkrétní situace. Vrty jsou těsněny drobnou drtí 0/4 nebo 4/8 , případně vrtnou 

mělí, délka těsnění bývá zpravidla 4 – 5 m. 

 

průměr záhlavních vrtů 95 mm 120 mm 

počet řad záhlavních vrtů 2 - 3 2 - 3 

záběry řad 1. řada 3,5 - 4,5 m 4,5 - 5,5 m 

 2. řada 2,5 - 3,5 m 3,0 - 3,9 m 

 3. řada 2,5 - 3,0 m 3,0 – 3,5 m 

rozteče mezi vrty každé řady 3,0 – 3,8 m 3,7 – 4,6 m 

časování elektrických rozbušek ve stupních  DeM – S 0 – 21°, po 25 msec 

    21° – 30°, po 50 msec 

Časování neelektrické Indetshock   9, 17, 25, 42 msec 

Řada těchto parametrů, zejména specifická spotřeba trhavin a průměr vrtů, byla 

získána na základě dlouhodobého vyhodnocování stovek odstřelů. 
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Obrázek 4 - Nabájení vrtů pro CO 
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8 Doprava 

V kamenolomu Zbraslav je doprava suroviny na první stupeň drcení řešena 

výhradně automobilovou dopravou. Rubanina je z etáží svážena kolovými dumpery 

Caterpillar. Odvoz hotových výrobků ze sil na deponie zajišťují nákladní automobily Man 

a Tatra T815. Svážné cesty jsou uzpůsobeny velikosti a váze těchto strojů. Nedílnou 

součástí dopravního řádu je síť dopravních cest. 

Při projektování cest pro automobilovou dopravu bylo přihlédnuto na rychlost 

automobilů i spolehlivost jejich provozu závisí v prvé řadě na charakteru vozovek. To platí 

zejména pro případy, kdy v lomu se pracuje nepřetržitě celý rok a vozovky musí zajišťovat 

průjezdnost vozidel i za zhoršených klimatických podmínek, hlavně v zimních měsících. 

Kapacita automobilové dopravy je určena objemem korby vozidla, jízdní dobou, 

manipulačními časy a nosností vozidla. Pro zajištění bezpečného a plynulého provozu 

automobilové dopravy je nezbytné dodržovat bezpečnostní předpisy a vyhlášky pro 

pozemní komunikace a další bezpečnostní opatření. Kritická místa jako je křížení cest, s 

cestou pro cizí dopravce a ostré zatáčky označí provozní technik svislými dopravními 

značkami. Po celé provozovně platí zákaz předjíždění vozidel. Dopravní cesty jsou v 

letních měsících zkrápěny nákladním automobilem Tatra T815 s kropící lištou. V zimě je 

hlavní komunikace mezi jednotlivými etážemi prosypávána a prohrnována. 

8.1 Způsob a vyhodnocení dopravy 

Vzhledem ke stáří stěžejních nákladních vozidel, jimiž jsou bezpochyby Cat 773, 

bych navrhoval zaobírat se  myšlenkou zakoupení nových strojů.  

V roce 2007 proběhla na stroji Cat 773 D první generální oprava ve střední 

Evropě u autorizovaného servisu Caterpillar. Po zkušebním a následném dlouhodobějším 

provozu se po odstranění některých závad mohla tato generální oprava zhodnotit vcelku 

kladně. Na zvážení organizace je, zdali v budoucnu jít dál cestou podobných oprav, jejíž 

cena dosahuje cca 60% pořizovací ceny nového stroje nebo raději kupovat stroje nové. 

   Podobně by se daly zhodnotit i oba vyvážecí automobily, kde celkový výkon 

moderního MANu a 18 let staré Tatry je nesrovnatelný. Náklady na přepravenou tunu jsou 
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u MANu zhruba poloviční. V této kategorii vozidel je poměrně široká nabídka a možnost 

zajímavého řešení. 

8.2 Dopravní mechanizace 

Cat 773 D – na lomu Zbraslav jsou používány 3 dumpery, které jsou poháněny 

dvanáctiválcovým vznětovým motorem s celkovým užitečným zatížením 55,5 tun. Korba 

je vyvložkována speciálními hardoxovými plechy a má objem 35,2 m3. 

 

Obrázek 5 - Caterpillar 773 D 

Cat 769 D -  tento 3 roky starý nákladní automobil je poháněn motorem o výkonu 

386 kW. Celkové užitečné zatížení je 35,98 tun. Objem korby je 24,2 m3. 

 

Obrázek 6 - Caterpillar 769 D 
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Nákladní automobil Man – slouží k vývozu hotového výrobku ze sil na zemní 

skládky. Užitečné zatížení tohoto stroje činí 25 tun a za dvě směny vyveze až 1 300 tun 

kameniva. 

 

                

Obrázek 7 - Nákladní automobil Man 

Nákladní automobil Tatra T 815 S1 – slouží stejně jako MAN k vývozu hotového 

výrobku.  Užitečné zatížení je 13 tun. Je využíván především jako záložní vozidlo. 

 

Obrázek 8 - Nákladní automobil T815 S1 

Při stále se zvětšující navážecí vzdálenosti na první stupeň drcení navrhuji, 

pořízení dalšího navážecího automobilu. 
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9 Odborný posudek na znečištění ovzduší z kamenolomu Zbraslav 

Cílem je pro potřeby vydání závazného posudku městského hygienika k provádění 

další těžební činnosti podle nového plánu otvírky, přípravy a dobývání vypracovat 

rozptylovou studii lomu Zbraslav. 

9.1 Vstupní údaje, výpočet 

Lom se nachází v hlubokém údolí Vltavy před jeho vyústěním do široké krajiny v 

okolí soutoku s Berounkou. Při provozní činnosti v lomu vzniká sekundární prašnost z 

mnoha činností. Jedná se zejména o prašnost vznikající ( výpočet proveden dle [6] ) 

� při provozu vrtacích souprav 

� při odstřelu 

� při nakládání rozvalu 

� při jízdě aut v prostoru lomu 

� při zvíření prachu větrem usazeného na drtírnách a na třídírně, při zvíření 

prachu volně ležícího na ploše celého lomu apod. 

Stanovení číselné hodnoty emise prachu z těchto činností je velmi složité a 

metodika existuje pouze pro posledně jmenovaný zdroj prachu. 

Z otevřené plochy se vlivem větru zvedá ze zemského povrchu prach, který se 

rozptyluje do okolí. Velikost prašných emisí však velmi závisí na vlhkosti půdy. I 

přirozená vlhkost výrazně snižuje prašnost v ovzduší. 

V této studii se hodnotí vliv rozšíření těžby kamene směrem na jih. Jako jediný 

zdroj prachu uvažujeme otevřenou plochu lomu. Všechny ostatní zdroje prachu uvnitř 

lomu zahrnujeme do celkových emisí z této plochy. Proto stanovení velikosti znečištění 

ovzduší řešíme pouze jako zvířený prach z volné plochy. Předpokladem je nekonečné 

množství prachu, které může vítr zvednout do ovzduší. Ve skutečnosti, když vítr zamete 

sledovanou plochu od sypkého materiálu, koncentrace způsobené našim zdrojem 

poklesnou. Stejně tak uvažujeme absolutně suchý materiál. Již jeho přirozená vlhkost 

snižuje hodnoty námi vypočtených koncentrací. 



 Jan Pospíšil : Návrh postupu těžby na lomu Zbraslav   

2009  16 

Otevřený lom zaujímá celkovou plochu cca 28,7 ha v současném stavu a ve 

sledovaném výhledu by měl mít plochu asi necelých 41 ha. Dno lomu předpokládáme v 

nadmořské výšce kolem 198 m n.m. 

Stanovení velikosti emisí prachu je součástí vlastní metodiky. Ta je v metodice 

přímo úměrná druhé mocnině rychlosti větru. Základním podkladem jsou tedy 

granulometrická data prachu. Na základě metodiky z podkladu jsme v dalším kroku 

stanovili maximální velikost částic, které se mohou zúčastnit rozptylu v ovzduší. Ty jsme 

stanovili pro rychlost větru o hodnotě 20 ms-1. Větší rychlosti se u nás vyskytují jen 

zřídka. Maximální velikost částic, které se ještě mohou zvednout do ovzduší a tak se 

zúčastnit rozptylu, jsme vypočetli o průměru 804 um. Větší částice se dostanou do ovzduší 

jen velmi zřídka a usadí se v malých vzdálenostech od zdroje, většinou ještě uvnitř lomu 

nebo hned za jeho okrajem v ochranném pásmu. 

F = 1,405538 . d0,63752 

Tento vztah platí v rozsahu velikostí částic od 0 do 804 um. Podle použité metody 

se absolutně suché částice o velikosti 804 um zvednou ze země právě při rychlosti větru 

20m.s-1. Specifickou váhu prachu předpokládáme 2800 kg.m-3. 

9.2 Závěr 

K maximálnímu znečištění ovzduší v obytné části Zbraslav Baně z emisí prachu z 

celého kamenolomu bude docházet při větru vanoucím z východní poloviny obzoru. Ke 

snížení maximálních koncentrací navrhuji důslednou a rychlou výstavbou ochranných 

valů, vysazováním zelených hrází mezi lomem a blízkou zástavbou a kropením při větší 

rychlosti větru. 
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10 Opatření k zajištění bezpečnosti při odstřelu 

10.1 Nežádoucí rozlet 

Při trhacích pracích prací v lomu Zbraslav nedošlo v předchozích letech k 

nadměrnému rozletu rozpojené suroviny. V blízkosti projektovaných trhacích prací se 

nenachází jiná zařízení nebo objekty kromě objektů a zařízení těžební organizace. Z těchto 

důvodů se nestanovují zvláštní opatření. Nadměrnému rozletu se předchází dodržováním 

zásad trhací techniky (kontrola provedení vrtů dle projektu, milisekundový roznět, vhodný 

interval časování a schéma roznětu, dostatečná ucpávka z vhodného materiálu apod.)  

Minimální vzdálenost hranice bezpečnostního okruhu je 100 m od nejbližšího 

adjustovaného vrtu pro maximální nálož na jeden časový stupeň G = 74,9 kg při použití 

déle časovaných rozbušek, nebo G = 37,5 kg při použití milisekundového roznětu. 

Vzdušná tlaková vlna a zvukový efekt výbuchu nedosahují za hranicemi 

bezpečnostního okruhu škodlivých účinků. Akustický účinek by měl být snížen i 

překrýváním rozbušek volně položených na terénu ucpávkovým materiálem. 

Taktéž dostatečná délka ucpávky, o délce minimálně rovné záběru zaručuje 

omezení rozletu na nejnižší možnou míru. 

10.2 Hluk a vibrace 

Hluk z odstřelu nesmí přesáhnout hladinu akustického tlaku A Lamaxp 100 db v 

prostoru 2m před nejexponovanějšími obytnými objekty a na hranici jejich pozemku 2m 

nad terénem – ve smyslu rozhodnutí hygienika hl.m. Prahy ze dne 21. 9. 1999. Výsledky 

měření, které musí prokázat, že nejsou překročeny hodnoty hluku stanovené uvedenou 

výjimkou musí být předkládány jedenkrát za měsíc městskému hygienikovi v Praze. 

Měření hluku musí být prováděna v takových místech, která charakterizují 

hlukovou zátěž v celé oblasti předmětné obytné zástavby. 

Při odstřelech musí být prováděna taková opatření, aby celková vážená hladina 

zrychlení vibrací  z odstřelů, prováděných 1x – 2x za týden  nepřesahovala v obytných 

místnostech nejexponovanějšího objektu 110 db – ve smyslu rozhodnutí hygienika hl.m. 
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Prahy ze dne 21. 9. 1999. Výsledky měření vibrací, které musí prokázat nepřekročení výše 

stanovené hodnoty, musí být předkládány jedenkrát za měsíc městskému hygienikovi v 

Praze. 
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11 Hlavní linka, příprava a spuštění 

Před spuštěním linky je nutno spustit na požadované linky výstrahu – 3x 

výstražný signál. Obsluhy jednotlivých uzlů musí odsouhlasit možnost spuštění zpětným 

signálem. 

Před vlastním spuštěním je třeba zajistit odprašování. Při mrazu je třeba spustit 

odsávání, v teplém období je nutno spustit skrápění na určených místech. 

Spuštění linky: 

Technologickou linku ( viz.příloha č.1) je nutno spustit od třídírny. Podle 

okolností se spustí napřed linka A nebo B případně obě najednou. U linky A se musí začít 

spouštět od třídiče 409, pak následuje pas 410 a 411, třídič 412, pas 413 a 414, hrubotřídič 

415 II. Podávací pás na hrubotřídiči se spustí automaticky po cca 2 minutách. Podavače u 

A 416 a u B 408 se spustí, až když je vyrovnávací zásobník na třídírně pod materiálem. 

Zároveň se může u podavačů nastavit množství materiálu na jednotlivé linky. Nakonec po 

rozjetí obou linek se spustí hlavní pas 417. Druhá v pořadí se spustí linka Dragon. Nejprve 

se spustí ovládací napětí a to stlačením automatického spuštění se linka automaticky 

rozběhne v tomto pořadí: pas 1 a 2, drtič – kalibrátor, pas 3 třídič, pas 4 a 5. Pokud z 

nějakého důvodu nemůže běžet třídič, drtič nebo pas 1,2,3,4 musí se vypnout celá linka 

Dragon a pas č. 5 je nutno přepnout na obrácený chod (reversní) a materiál půjde od drtičů 

SY 5,5 – M208 a KDH 1500 – M211 na pas č. 5 a dále na hlavní pas č. 417 a na třídírnu. 

Třetí v pořadí se spustí sekundární drtírna. Nejprve se spustí odvalové pasy 205 a 

206 nebo pas 200, podle stupně zahlinění suroviny tak, aby nedošlo k zahlinění materiálu 

jedoucího na hlavní pas. Je – li odval mokrý, přestaví se klapka a materiál 0 – 22 mm jde 

do odvalové násypky. Podle toho, kam jde odval se přepne blokace pasů na velínu. Potom 

se spustí pas 207. Dále je sekundární drtírna rozdělena na linku A a na linku B, které se 

spouští dle potřeby. U linky A se paketovým přepínačem pustí olejové čerpadlo 208, drtič 

se spustí automaticky, jakmile jím proteče olej. Dále se spustí třídič 209, pas 210 a 

podavač 114.  U linky b je postup stejný, pouze drtič má číslo 211, třídič 212, pas 213 a 

podavač 115. 
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Dále se spouští terciérní drcení, při kterém se předrcuje frakce 16-32, 32-63 a 63-

125. Nejprve je nutno spustit pas 214, pak 301, dále následující drtiče 302 A a 304 B. U 

obou drtičů se nejprve pustí zvlášť olejové čerpadlo a po zaplnění olejem se zvlášť spustí 

samotný drtič. Pak následující podavače 303 pro A a 305 pro B, pas 306 a 418. Nakonec se 

spustí podavač 419 a 420 nebo 422 podle požadované frakce, která je určena k přemílání. 

Primární drtič KKD a všechny pomocné obvody spouští obsluha primárního uzlu. 
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12 Plán sanace a rekultivace území dotčeného těžbou 

Souhrnný plán sanace a rekultivace (dále SPSR) zpracovaný GET 1998 na oba 

dobývací prostory upřesňuje způsob zahlazení důsledků důlní činnosti v tomto prostoru. 

Tento SPSR je součástí (přílohou) dokumentace EIA zpracované pro kamenolom Zbraslav 

a byl v rámci schvalovacího procesu EIA rovněž posouzen. 

Souhrnný plán sanace a rekultivace řeší konečnou úpravu terénu a způsob 

rekultivace v prostoru ukončenou těžbou. V konkrétním případě v lomu Zbraslav se jedná 

o úpravy svahů, dna lomu a biologickou rekultivaci – síje trávníků a dřevin a výsadbu 

vybraných druhů dřevin s příslušnou údržbou. Cílové využití prostoru je uzavřeno a 

schváleno v jednotlivých částech prostoru jako: 

� plocha přírodního charakteru s převažující funkcí ekologicky stabilizující 

� plocha se smíšenou funkcí rekreační a ekologicky stabilizující přírodního 

charakteru 

� plocha s převažující funkcí rekreační, sportovní a komerční 

V návaznosti na výše zmíněný plán biologické rekultivace, kde jsou řešeny 

způsoby a postupy zahlazení báňské činnosti, je možno hlavní záměry a cíle shrnout: 

� po ukončení těžby vytvořit stabilní skalní stěny jako nový krajinotvorný 

prvek 

� v tomto útvaru vytvořit podmínky s co nejvyšším stupněm ekologické 

stability 

� uplatnit zásadu postupné rekultivace a přirozené reprodukce 

� skladba navržených dřevin se bude co nejvíc blížit přirozené druhové 

skladbě 

Hlavní principy a směry rekultivace lze upřesnit podle doporučení aktuálního 

geologického hodnocení pro lokalitu lom Zbraslav, které je součástí dokumentace EIA 

vyhodnocení vlivů na ŽP, projednané a posouzené podle zákona č. 244/1992 Sb. 

Pro snížení negativního účinku zásahu do prostoru je nutná co nejvyšší kvalita 

následné rekultivace. Ta ovlivní vytvoření společenstev, jak z hlediska kvality, tak i z 
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hlediska časového. Druhovou skladbu rekultivačních prostorů je třeba přizpůsobit okolí, 

aby došlo co nejrychleji k vytvoření okrajového pláště lesa a tím podmínek pro úspěšnou 

obnovu. 
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13 Návrh postupů dobývání na lomu v letech 2010 – 2020 

Navrhovaný postup dobývání lomu Zbraslav vychází z platného POPD, kde 

hlavní směr těžby je na jih a jihozápad v DP Záběhlice ( Zbraslav ) i v DP Zbraslav III – 

Jíloviště. Pro následující léta dobývání ložiska navrhuji : 

� Dodržet odstup jednotlivých lomových stěn v provozní fázi ve vzájemném 

předstihu o min. 20 m., tak aby byl zachován dostatečný prostor pro dopravu a 

nakládku. 

� Z výklizového materiálu, který se nepodaří prodat, pokračovat v budování 

ochranného valu podél východního okraje DP Záběhlice ( Zbraslav ), sloužícího 

k oddělení těžby od okolí lomu, zejména pro zajištění bezpečnosti provozu na 

komunikaci Praha – Štěchovice. 

� Ze skrývkového materiálu z předpolí lomu dobudovat podél západní hranice DP  

Zbraslav III – Jíloviště  ochranný val, který naváže na již vybudovanou stavbu, 

sloužící ke zmírnění nepříznivých vlivů dobývání na životní prostředí obyvatel MČ 

Zbraslav  - Baně 

� Mezi jednotlivými etážemi dobudovat spádové komunikace se zpevněným 

povrchem. 

� V části západních lomových stěn, kde těžba již nebude pokračovat, navrhuji 

zachovat dopravní cesty po celou dobu provozu lomu. Po ukončení dobývání 

zpětně shora dolů postupně odtěžovat prostor bývalých lomových komunikací a 

vytvářet závěrný svah. 

� Sklony jednotlivých těžebních řezů navrhuji přizpůsobit dle četnosti a orientaci 

diskontinuit vůči lomovým stěnám dle závěrů posudku SG[7] – pro provozní svahy 

je stanoven max. sklon svahu 75°. Závěrný svah pro masivní spility 70° - 75°, pro 

vrstevnaté tufity 50°.  

� Generální provozní svah lomu – při stanoveném sklonu řezů max.75°, výšky 

jednotlivých řezů 17,5 m. – 24 m. a šířce pracovní plošiny min. 20 m. činní sklon 

generálního svahu lomu 37°.  
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� Generální závěrný svah lomu – při stanoveném sklonu řezů max.70°, výšky 

jednotlivých řezů jako u provozních etáží a šířce ústupových lávek cca 5 m. činní 

sklon generálního svahu lomu až 60°.  

� Vzhledem k úložným vrstvám horniny v řešené části ložiska navrhuji postupné 

přesměrování  těžebních řezů tak, aby vrtací práce byly prováděny napříč (o 90°) 

proti stávajícímu stavu. Tím se zvýší bezpečnost a stabilita těžebních stěn. 

 

Obrázek 9 - Uložené vrstvy 

� Mapa isoseist a isocharg, která je přílohou generálního projektu TPVR omezuje 

velikost nálože na 1.časový stupeň, z toho důvodu dochází k nutnosti dělení náloží 

v jednom vrtu.  

� Z výše uvedeného dále navrhuji snížení etáží (240, 260, 280), čímž by vznikly čtyři 

těžební etáže s průměrnou výškou 17,5 m. Tato výška stěny je optimální jak z 

důvodu bezpečnosti těžby, tak vzhledem k seismickým účinkům směrem k 

zástavbě obcí Zbraslav a Strnady. Velkým přínosem tohoto postupu je snížení 

meziucpávek v jednotlivých vrtech ( 2 časy na 1 vrt ) ze současných 3,5 – 5 m na 1 

– 2 m. Tím se zlepší kusovitost rubaniny s následnou úsporou při sekundárním 
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rozpojování (koule – bourací kladivo) a dalším šířením hluku a prašnosti. Tento 

návrh přesáhne 10-ti leté období 

� Dále navrhuji omezit TPVR na skrývkových etážích vzhledem k uložení a pevnosti 

rostlé suroviny  nasazením výkonného těžebního stroje s hloubkovou lopatou (např. 

CAT 365 ) v kombinaci s bouracím kladivem.  
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14 Technicko-ekonomické vyhodnocení navrženého řešení 

14.1 Technické vyhodnocení  

� Částečné omezení provádění TPVR na skrývkových etážích nasazením 

rypadla s hloubkovou lopatou 

� Zlepšení kusovitosti rubaniny snížením délky meziucpávek 

� Snížením stupně drcení na jednotlivých drtičích docílíme zlepšení tvarové 

hodnoty kameniva 

� Omezení seismických účinků vlivem snížení výšky etáží 

� Zvýšení bezpečnosti a stability těžebních stěn  

� Snížením šíření hluku a prašnosti výstavbou ochranných valů docílíme 

zlepšení životního prostředí  

14.2 Ekonomické vyhodnocení  

Z ekonomického hlediska lze předpokládat  

� snížení provozních nákladů TPVR nasazením rypadla s hloubkovou 

lopatou o cca 20%.  

� snížení provozních nákladů u mechanického sekundárního rozpojování 

snížením množství nadměrných kusů rubaniny. 

� snížení provozních nákladů  při používání trhavin.  

� Nevýhodou jsou vysoké investiční náklady na pořízení stroje. Při reálné 

výkonnosti technologické linky a prodeje materiálu kolem 1.000.000,- tun 

ročně lze očekávat doba návratnosti investice na 5 let.  
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15 Závěr 

Domnívám se, že se podařilo naplnit cíle této práce. Z pohledu na současnou 

mechanizaci lomu a technologickou linku kamenolomu Zbraslav byly stanoveny možnosti 

postupu těžby v období do konce roku 2020. Metoda časté osobní návštěvy a rozhovory s 

vedoucím provozovny se ukázali jako velice důležité při tvorbě práce. Snažím se celkově 

přiblížit jak dnešní stav technologie, dobývání a postupu těžby, tak návrhy a myšlenky do 

příštích let. 
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