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Anotace 
 
 V této práci jsem zpracovala a vyhodnotila těžbu v kamenolomu Těchlovice, 
jeho technologii a návrh na zvýšení její produktivity. Úvodní část je zaměřena na 
geografii a historii kamenolomu, v další části je uvedena geologicko-technologická 
charakteristika ložiskového území. Dále je pak popsána současná technologie 
zpracování suroviny, možnost zvýšení její produktivity a jeho technicko-
ekonomické vyhodnocení. Na závěr práce je shrnuto navržené řešení a uvedeno 
zdůvodnění jeho výběru. 
 
 
Klíčová slova:  Těchlovice, čedič, kamenolom, ložisko, technologie zpracování 
suroviny 
 
 
 
 
 
 
Summary 
 
 This thesis presents a mining in the basalt stone pit Těchlovice, its 
technology and its increase productivity design. In the introduction part there is 
geography and history of the stone pit, in next part there is a geological and 
technological characteristic of the stratum. Further there is describes a present 
technology of the raw material processing, possibility of its increase productivity 
and the technological and economical rating. In the end of the thesis there is a 
resume of the design solution and its reason. 
 
 
 
Keywords:  Těchlovice, basalt, stone pit, stratum, technology of the raw material 
processing 
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1. Úvod 

 

 Bakalářská práce představuje těžbu v čedičovém kamenolomu Těchlovice, 

podrobněji se pak zaměřuje na problematiku technologie těžby v kamenolomu a na limity 

těžební a úpravárenské technologie. Za hlavní cíl v Bakalářské práci jsem si vytyčila 

zvýšení produktivity těžby kameniva a zhodnocení vlivu tohoto řešení zejména z 

technicko-ekonomického hlediska. 

 

2. Kamenolom T ěchlovice - geografie a historie lomu 

 

2.1 Geografická charakteristika území 

 

 Z regionálního hlediska náleží ložiskové území k severnímu okraji centrální oblasti 

Českého středohoří. České středohoří je rozsáhlá vulkanická oblast, jejímž hlavním rysem 

je velké množství erupcí s bohatou škálou petrografických typů vyvřelin a jim 

odpovídajících vulkanologických forem. Těchlovický lom se nachází na pravém břehu 

řeky Labe na 86. říčním kilometru, mezi městy Ústí nad Labem a Děčín v chráněné 

krajinné oblasti Labské pískovce viz obr. 1. 

 

 

Obr. 1    Přehledná mapka s polohou lomu Těchlovice 
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 Ložiskové území leží severně od obce Těchlovice a skládá se ze tří na sebe 

navazujících ložisek, a to ložiska Těchlovice, Těchlovice-Jakuby a Jakuby. Na zásoby v 

ložisku Těchlovice byl stanoven dobývací prostor Přední Lhota, na zásoby v ložisku 

Jakuby a Těchlovice-Jakuby byl stanoven dobývací prostor Přední Lhota I. viz obr. 2 a obr. 

3. 

 

Obr. 2    Letecký snímek kamenolomu s vyznačením DP 

 

 

Obr. 3    3D vizualizace dobývacích prostorů lomu Těchlovice 
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2.2 Historie a současnost kamenolomu Těchlovice 

 

 První zmínky o těžbě v oblasti Těchlovic se objevují v knize "Tichlowitz an der 

Elbe" od p. A. Stolze, kde jsou počátky těžby kamene v této oblasti datovány od 17. století. 

V té době zde byly celkem tři lomy na drcení a těžbu kamene, využívajících vodní energii 

Těchlovického potoka. 

 Koncem 19. století probíhala těžba drobnými těžaři, po 1. světové válce byl 

nejvýznamnější lom p. Hietela. Těžba probíhala odstřelem a drcení bylo prováděno pomocí 

dvou parních strojů, materiál byl nakládán na tzv. hunty a dopravoval se po kolejích a 

dopravníkovým pásem ke břehu řeky Labe, kde byl pomocí dřevěných skluzů nakládán do 

plavidel. 

 V období mezi světovými válkami patřil lom p. Hietelovi a p. Trostovi, na začátku 

2. světové války se přidalo sdružení Beitlich - Hillbauer. V průběhu 2. světové války v 

kamenolomu pracovali zajatci, po skončení války přešel lom do vlastnictví Státní silniční 

správy, byl opuštěn a byla provedena jeho likvidace. 

 Od roku 1969 byl lom ve správě Technických služeb Děčín, téhož roku byl pak 

převeden na podnik Severokámen Liberec, který zahájil výrobu výstavbou nové 

provozovny, byla obnovena těžba, která se postupně zvyšovala až na 100.000 tun/rok. V 

roce 1992 byl lom převeden na firmu KBW spol. s r.o., Obalovna Dobkovice, v roce 1995 

pak na firmu WEISS spol. s r.o., Děčín. 

 Od roku 2002 provádí hornickou činnost v dobývacích prostorech Přední Lhota a 

Přední Lhota I firma IS - VPAS, s.r.o. p. Víta Karáska. Kamenolom v současné době 

vyrábí certifikované drcené kamenivo podle norem EU ve více než 24 frakcích s 

kompletním technologickým zařízením a certifikovaným systémem řízení jakosti. V 

kamenolomu probíhá výroba drceného kameniva vhodného pro obalovny živičných směsí, 

pro betonárky na výrobu betonových směsí včetně betonů vodotěsných a na silniční 

stavby. Průměrná těžba je v současnosti cca 125 tisíc tun/rok. Při této průměrné spotřebě je 

předpokládaná životnost lomu cca 40 let. 

 Firma IS - VPAS, s.r.o. zajišťuje též kompletní služby při přepravě kameniva a při 

realizaci staveb. Na následujících obrázcích obr. 4 a obr. 5 je pohled na stávající lom 

Těchlovice a sortiment jeho výrobků. 
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Obr. 4    Celkový pohled na kamenolom Těchlovice 

 

 

 

Obr. 5    Sortiment výrobků - produkce kameniva lomu Těchlovice 
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3. Geologicko-technologická charakteristika ložiska  

 

3.1 Geologická, petrografická a hydrogeologická charakteristika ložiska 

 

 Čedičová hornina na ložisku je součástí poměrně rozsáhlého čedičového tělesa, 

které se nachází v prostoru obcí Dobkovice - Jakuby - Přední Lhota. Toto těleso je možné 

charakterizovat jako mohutný výlev olivinického nefelitu viz mapy obr. 6 a obr. 7. Celý 

komplex čedičových hornin je prostoupen mladšími žilními proniky. V nejvýchodnější 

části území - v oblasti vrchu Vrabinec stoupá těleso až do maximální výše 310 m n.m. Nad 

touto úrovní byly ověřeny tufy. 

 

Obr. 6    Zjednodušená přehledná geologická mapa ČR 
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Obr. 7    Zjednodušená přehledná geologická mapa ČR- detail oblasti Ústí n/L - Děčín 

 

 Rozhraní tělesa mezi nepřeměněnou čedičovou horninou na západě a zpěněnou 

facií na východě leží v různé nadmořské výšce a není ostré. V jižní části nad těchlovickým 

lomem sahá až do 225 m n.m., v příčném údolí severně odtud klesá až na 180 m n.m., ve 

střední části ložiska dosahuje úrovně kolem 230 m n.m., v severní části nad jakubským 

lomem pak úrovně až 245 m n.m. Mocnost zdravé čedičové horniny dosahuje vertikálně 

hloubky 80 - 100 m. 

 Jednotlivé facie se liší také odlučností. Čerstvé olivinické nefelity mají hrubě 

balvanitou, místy až sloupkovou odlučnost, zpěněné čedičové horniny mají rozpad 

drobnější, až kostkovitý viz obr. 8. Silněji postižené partie se rozpadávají a tlakem drobí, 

sklon ke kuličkovému rozpadu byl pozorován jen v omezeném rozsahu, jde o polohu při 

povrchu ložiska, která se do hloubky vytrácí. Hornina je na povrchu silně navětralá, do 

hloubky se její vlastnosti zlepšují. 
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Obr. 8    Zpěněná facie (vlevo) a nepřeměněný čedič (vpravo) 

 

 Podle geofyzikálních měření se předpokládá existence dvou směrů tektonických 

poruch: SV - JZ, který je totožný se směrem žilných hornin a SZ - JV. 

 Pokryvné útvary jsou na ložisku zastoupeny svahovými hlínami a sutěmi, sprašemi 

a sprašovými hlínami. Hlíny a sutě dosahují mocnosti do dvou metrů, ojediněle i více viz 

obr. 9, přes tři metry dosahuje mocnost spraší a sprašových hlín ve výplni příčné deprese Z 

- V. 

Obr. 9    Část lomové stěny DP Přední Lhota s proměnlivou mocností pokryvného útvaru 
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 Podloží ložiska tvoří jílovce a prachovité pískovce s uhelnou příměsí. Teprve nad 

tímto bazálním terciérním souvrstvím následují křídové sedimenty. Báze čedičového 

příkrovu směrem k západu klesá až na úroveň cca 140 m n.m. Z hydrogeologického 

hlediska má ložisko jednoduché poměry. Infiltrující srážková voda je na prudkých svazích 

pod dobře propustným zvětralinovým pásmem rychle odváděna rozpukanou čedičovou 

horninou do spodní části tělesa k hladině řeky Labe. Povrch je členěn zářezy příčných 

údolí (strží), kde však potoky neprotékají. Těžbou nedochází k narušování 

hydrogeologického režimu oblasti. 

 

3.2 Technologická charakteristika ložiska 

 

 Z technologického hlediska mají vyhovující vlastnosti pouze masivní čediče, 

autometamorfované facie (zpěněné čedičové horniny) jsou nevhodné. Bloky zásob byly 

vyhodnoceny pouze v nepřeměněném čediči. Laboratorními zkouškami bylo ověřeno, že 

jsou svými mechanicko - fyzikálními vlastnostmi (nasákavost, trvanlivost, 

mrazuvzdornost, tvarový index a otlukovost) vhodné pro výrobu drceného kameniva podle 

ČSN 72 1512. V současnosti je kamenolom Těchlovice výrobcem drceného jemného a 

hrubého čedičového kameniva podle: 

 -ČSN EN 12620 Kamenivo do betonu, 

 -ČSN EN 13 043 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy   

    pozemních komunikací, letištních a jiných dopr.ploch, 

 -ČSN EN 13 242 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené   

    hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní  

    komunikace, 

 -ČSN EN 13 450 Kamenivo pro kolejové lože, 

 -ČSN EN 13383-1 Kámen pro vodní stavby 

 Na výrobky vydává prohlášení o shodě dle nařízení vlády č.190/2002 Sb. a č. 

163/2002 Sb. Pro zajištění kvality kameniva dle výše uvedených norem je kamenivo z 

kamenolomu Těchlovice kontrolováno akreditovanou laboratoří ZKK, s.r.o. Hořice. 

 Přehled o četnosti a zajištěnosti zkoušek, vlastností požadovaných normou, 

doplněných o požadavky odběratelů podle [5], [7] je uveden v tab. 1 ( ČSN EN 12620 ), 

tab. 2 ( ČSN EN 13043 ), tab. 3 ( ČSN EN 13242 ) a tab. 4 ( ČSN EN 13450 ). 
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Tab. 1 Přehled o četnosti a zajištěnosti zkoušek dle ČSN EN 12620 v kamenolomu podle [5],[7] 

 

Tab. 2    Přehled o četnosti a zajištěnosti zkoušek dle ČSN EN 13043 v kamenolomu podle [5],[7] 

 

Vlastnost Zkušební norma Poznámka

1. Zrnitost 1x týdně ČSN EN 933-1

2. Obsah jemných částic 1x týdně ČSN EN 933-1

3. Jakost jemných částic 1x týdně
ČSN EN 933-8, - Drobné těžené kam.
ČSN EN 933-9  - Drobné drcené kam.  

4. 1x za rok ČSN EN 1097-6

5. Sypná hmotnost 1x za rok ČSN EN 1097-3

6. 1x za rok ČSN EN 1744-1 Kapitola 15.1

7. Maltová zkouška 1x za rok ČSN EN 1744-1 Viz čl. 6.4.1

8. 2x za rok ČSN EN 1744-1 Kapitola 14.2

9. Obsah částic volné slídy 1x za rok ČSN 72 1180

10. Obsah chloridů 1x za 2 roky ČSN EN 1744-1 Kapitola 7

11. Obsah síranů 1x za 2 roky ČSN EN 1744-1 Kapitola 12

12. Obsah veškeré síry 1x za 2 roky ČSN EN 1744-1 Kapitola 11

13. 1x za 2 roky

14. Tvarový index SI 1x za měsíc ČSN EN 933-4

15. Odolnost HK proti drcení 2x za rok ČSN EN 1097-2 Součinitel Los Angeles

16. Ohladitelnost (PSV) 1x za 2 roky ČSN EN 1097-8 Pro obrusné vrstvy

17. 1x za 2 roky ČSN EN 1367-1,2 Tabulka 18

18. 1x za 2 roky ČSN EN 1367-1,2 Tabulka 19

19. 1x za 2 roky Postupy SÚJB

Minimální 
četnost

Objemová hmotnost a 
nasákavost

Obsah humusovitých částic 

Obsah lehkých 
znečišťujících částic

U drobného kameniva 
při dodávkách pro ŘSD

Odolnost proti alkalicko-
křemičité reakci

ČSN 72 1179
nebo 72 1160

Při dodávkách pro ŘSD 
platí TP 137 Zm. 1

Odolnost proti zmrazování a 
rozmrazování

Trvanlivost síranem 
hořečnatým

Obsah přírodních 
radionuklidů

Vlastnost Zkušební norma Poznámka

1. Zrnitost 1x týdně ČSN EN 933-1

2. Obsah jemných částic 1x týdně ČSN EN 933-1

3. Jakost jemných částic 2x za rok
ČSN EN 933-8, - Drobné těžebné kam.

ČSN EN 933-9  - Drobné drcené kam.  

4. 2x za rok ČSN 72 1187 - Drobné kamenivo

5. 1x za 2 roky ČSN EN 1097-6

6. Tvarový index SI 1x za měsíc ČSN EN 933-4

7. Odolnost HK proti drcení 1x za rok ČSN EN 1097-2

8. Ohladitelnost (PSV) 1x za rok ČSN EN 1097-8 Pro obrusné vrstvy

9. 1x za 2 roky ČSN EN 1367-1 Tabulka 18

10. 1x za 2 roky ČSN EN 1367-2 Tabulka 19

11. 1x za 2 roky

12. 1x za rok ČSN EN 1744-1 Kapitola 14.2

13. 1x za 5 let Postupy SÚJB

Minimální 
četnost

Míra zahlinění, ztrátou 
sušením

Objemová hmotnost a 
nasákavost

Odolnost proti zmrazování 
a rozmrazování

Trvanlivost síranem 
hořečnatým

Trvanlivost síranem 
sodným

ČSN 72 1176, 
Část A

Hrubé organické 
znečišťující částice
Obsah přírodních 

radionuklidů
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Tab. 3    Přehled o četnosti a zajištěnosti zkoušek dle ČSN EN 13242 v kamenolomu podle [5],[7] 

 

Tab. 4    Přehled o četnosti a zajištěnosti zkoušek dle ČSN EN 13450 v kamenolomu podle [5],[7] 

 

Vlastnost Zkušební norma Poznámka

1. Zrnitost 1x týdně ČSN EN 933-1

2. Obsah jemných částic 1x týdně ČSN EN 933-1

3. Jakost jemnýchčástic 1x týdně
ČSN EN 933-8, - Drobné těžebné kam.
ČSN 933-9 - Drobné drcené kam.

4. 1x za rok ČSN EN 1097-6

5. Sypná hmotnost 1x za rok ČSN EN 1097-3

6. Podíl ostrohraných zrn 1x za měsíc ČSN EN 933-5 Hrubé těžené předrcené

7. Tvarový index SI 1x za měsíc ČSN EN 933-4

8. Odolnost HK proti drcení 2x za rok ČSN EN 1097-2

9. 1x za 2 roky ČSN EN 1367-1 Tabulka 18

10. 1x za 2 roky ČSN EN 1367-2 Tabulka 19

11. 1x za 2 roky ČSN 72 1176, část A

12. Obsah celkové síry 1x za 2 roky ČSN EN 1744-1

13. 1x za 5 let Postupy SÚJB

Minimální 
četnost

Objemová hmotnost a 
nasákavost

Odolnost proti zmrazov. a 
rozmrazování

Trvanlivost síranem 
hořečnatým

Trvanlivost síranem 
sodným

Obsah přírodních 
radionuklidů

Vlastnost Zkušební norma Poznámka

1. Zrnitost 1x týdně ČSN EN 933-1

2. Obsah jemných částic 1x týdně ČSN EN 933-1

3. Podíl ostrohranných zrn 1x za měsíc ČSN 72 1172

4. Podíl cizorodých částic 1x za měsíc ČSN 72 1180

5. Podíl rozlišných částic 1x za měsíc ČSN 72 1180

6. Index plochosti 1x za měsíc ČSN EN 933-3

7. Tvarový index SI 1x za měsíc ČSN EN 933-4

8. Délka zrna 1x za měsíc ČSN EN 13450

9. 2x za rok ČSN EN 1097-2 Kapitola 5

10. 2x za rok ČSN EN 1097-2 Kapitola 6

11. 2x za rok ČSN EN 1097-1

12. 2x za rok ČSN EN 1367-1

13. 2x za rok ČSN EN 1097-6

14. Sypná hmotnost 2x za rok ČSN EN 1097-3

15. Mezerovitost 2x za rok ČSN EN 1097-3

16. 1x za 5 let Postupy SÚJB

Minimální 
četnost

Odolnost proti drcení - 
metodou Los Angeles
Odolnost proti drcení - 

zkouška rázem
Odolnost proti otěru - micro 

DEVAL
Odolnost proti zmrazov. a 

rozmrazování
Při nevyhovujících 

výsledcích nasákavosti
Objemová hmotnost a 

nasákavost

Obsah přírodních 
radionuklidů
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3.3 Zásoby ložiska 

 Zásoby ložiska a jeho zatřídění do kategorií bylo ověřeno nejprve vyhledávacím 

průzkumem Jakuby v letech 1966 - 1968, který byl vyhodnocen závěrečnou zprávou v roce 

1969. Průzkum zjistil vhodnou surovinu v západní části území, v předpolí stávajícího 

lomu. Na výsledky navázal podrobný průzkum (v letech 1969 - 1970). Na zjištěné zásoby 

v celkové výši 1 399 000 m3 byl vydán v roce 1971 výměr KKZ. Tyto zásoby nejsou dosud 

těženy. V letech 1969 - 1971 zároveň probíhal podrobný geologický průzkum Těchlovice, 

který ověřil v předpolí lomu zásoby suroviny ve výši 914 000 m3 v kategorii C1B, v 

severní části pak blok zásob v kategorii C2B ve výši 73 000 m3. Zásoby byly schváleny 

výměrem KKZ v roce 1971 v celkové výši 987 000 m3. Na většinu těchto zásob byl 

stanoven v roce 1972 dobývací prostor Přední Lhota. 

 Poslední průzkumné práce na ložisku prováděla Geoindustria Praha, závod Dubí v 

letech 1979 - 1980 pod názvem Těchlovice - Jakuby, kterým byly ověřeny zásoby v 

prostoru mezi dříve ověřenými ložisky Těchlovice a Jakuby s ověřením přístupu k ložisku 

Jakuby. Tímto průzkumem byly ověřeny geologické zásoby v celkové výši 1 705 000 m3, 

které byly schváleny KHZ v roce 1982. Na ložisko čediče Jakuby a Těchlovice - Jakuby 

byl v roce 1983 stanoven dobývací prostor Přední Lhota I. 

 Přehledně jsou dobývací prostory patrné ze situační mapy, podklad dle[4] - příloha 

č.1. 

 Podle výkazu stavu zásob Geo - V3 - 01 v roce 2003 celkově vykazovány na 

ložisku zásoby podle tab. 5. Další průzkumné práce nejsou na ložisku plánovány, neplánují 

se ani převody a odpisy zásob. Znečištění je vykazováno ve výši 7 - 8 %, ale i tato část 

ložiska je po vytřídění prodávána odběratelům, t.j. praktická výtěžnost je 100 %. 

 

Tab. 5 Přehled zásob na ložiscích v kamenolomu Těchlovice 

 

Ložisko Dobývací prostor Typ zásob tisíc [m3] tisíc [t]

Těchlovice Přední Lhota
Celkové geologické zásoby 3340 10097
Bilanční volné zásoby 3340 10097
Vytěžitelné zásoby 2016 6094
Celkové geologické zásoby 1881 5686
Bilanční volné zásoby 1881 5686
Vytěžitelné zásoby 1107 3346

Celkem
Celkové geologické zásoby 5221 15783
Bilanční volné zásoby 5221 15783
Vytěžitelné zásoby 3123 9441

Jakuby, Těchlovice-
Jakuby

Přední Lhota I
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4. Technologie t ěžby a úpravy suroviny 

 

4.1 Postup těžby, těžební řezy 

 

 V dobývacím prostoru DP Přední Lhota - celkový pohled na jeho lomovou stěnu 

viz obr. 10 - je těžební práce prováděna ve dvou těžebních řezech. I. řez je v úrovni cca 

204 m n.m., hlavní těžební směr je východní, průměrná výška lomové stěny je 30 m, 

maximální výška ve vrcholové části je 51 m. II. řez je v úrovni cca 170 m n.m., hlavní 

těžební směr je východní, průměrná výška lomové stěny je 34 m. Mezi oběma těžebními 

řezy jsou při těžbě ponechány pracovní plošiny šířky min. 15 m (vzdálenost mezi patou 

vrchního řezu a hranou spodního řezu). 

Obr. 10    Lomová stěna DP Přední Lhota 

 

 V dobývacím prostoru DP Přední Lhota I - celkový pohled na jeho lomovou stěnu 

viz obr. 11 - je těžební práce prováděna ve třech těžebních řezech. I. řez je v úrovni cca 

200 m n.m., hlavní těžební směr je severní, maximální výška ve vrcholové části ložiska 

Jakuby je 47 m, ve vrcholové části ložiska Těchlovice - Jakuby je 45 m. II. řez je v úrovni 

cca 170 m n.m., hlavní těžební směr je severní, průměrná výška lomové stěny je 27 m. III. 

řez je v úrovni cca 155 m n.m., hlavní těžební směr je severní, průměrná výška lomové 

stěny je 15 m. Mezi těžebními řezy jsou při těžbě ponechány obdobně jako v DP Přední 

Lhota pracovní plošiny šířky min. 15 m. Při západním okraji je u všech třech těžebních 

řezů ponechán ochranný val min výšky 5 m, který slouží jako ochrana proti případnému 

rozletu kamene k trati ČD a jako protihluková bariéra vzhledem k obci Dobkovice na 
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protějším břehu řeky Labe. 

 Přehledně jsou těžební řezy patrné ze situační mapy zpracované dle [4] - viz příloha 

č.2. 

Obr. 11    Lomová stěna DP Přední Lhota I 

 

4.2 Příprava suroviny a těžební proces 

 

 Skrývkové práce nejsou vzhledem k malé mocnosti a k nepříznivé konfiguraci 

terénu v DP Přední Lhota a DP Přední Lhota I prováděny. 

 Rozpojování horniny je prováděno dodavatelsky firmou Destrukce, s.r.o. Liberec 

pomocí trhacích prací velkého i malého rozsahu. Při provádění těchto TPVR a TPMR 

využívá firma Destrukce, s.r.o. nejmodernější způsoby nabíjení nabíjecími vozy trhavinou 

DAP VTP1 nebo trhavinou Slurrit. Pro realizaci trhacích prací používá vrtací práce pomocí 

velkoprofilových vrtacích souprav viz obr. 12 (vývrty o průměru 90 až 120 mm), pro 

TPMR při destrukcích používá ruční vrtání vzduchovými vrtacími kladivy pro provádění 

maloprůměrových vývrtů (vývrty o průměru 29 až 50 mm). V minulosti byla těžba 

prováděna pomocí komorových odstřelů, v současnosti pouze pomocí clonových odstřelů, 

řadových doplněných patními odstřely. 
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Obr. 12    Velkoprofilová vrtací souprava (www fy Destrukce, s.r.o., Liberec) 

 

 Při větší fragmentaci je rubanina sekundárně rozpojována příložnými nebo 

vrtanými náložemi. Příložné nálože jsou v lomu omezeny maximální hmotností 0,5 kg 

trhaviny na jednu přílož a maximální hmotnost trhavin u vrtaných náloží je omezena 

hmotností 5 kg trhavin v jednom vývrtu. Sekundární trhací práce s výjimkou odstřelů v 

drtiči mohou být prováděny pouze v pracovní dny v čase od 12.00 do 16.00 hodin. 

Výjimku tvoří pouze odstřel v případě hrozícího nebezpečí, o realizaci tohoto zvláštního 

odstřelu musí být předem informován OÚ Dobkovice a následně musí být pořízen zvláštní 

záznam do knihy prohlídek s uvedením důvodu odstřelu, všech jeho parametrů a doby jeho 

oznámení OÚ Dobkovice. 

 

4.3 Technologie zpracování suroviny 

 

 Rubanina je nakládána pásovými rypadly LIEBHERR viz obr. 13 a odvážena 

nákladními auty TATRA T148 na úpravnu ke zpracování. Surovina navezená do násypky 

jde přes vozíkový podavač na vibrační odhliňovač OHT 1000x2500 a dále do čelisťového 

drtiče DCJ 1000 x 1000, kde je surovina předrcena na velikost do průměru 250 mm. 
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Obr. 13     Pásové rypadlo LIEBHERR 938L v kamenolomu Těchlovice 

 

 Další fázi úpravy je možné volit ve dvou variantách: 

 1. Z drtiče DCJ 1000 x 1000 je surovina dopravována na hrubotřídič 4000 x 1500, 

nadsítná frakce je jako hotový výrobek (vodní kámen) dopravena na zemní skládku, 

podsítná frakce je dopravena na třídič Reiter RC 4000 x 1500, který slouží jako druhé 

odhlinění. odtud jde pak podsítná frakce na zemní skládku, nadsítná na další třídič HT k 

další úpravě. 

 2. Z drtiče DCJ 1000 x 1000 je surovina dopravována přímo na třídič RC 4000 x 

1500, podsítná frakce z tohoto třídiče je dopravena na zemní skládku jako hotový výrobek 

frakce 0-22, nadsítná frakce jde na další třídič HT k další úpravě. 

 Na tomto třídiči HT 4000 x 1500 jsou odtříděny tři frakce: nadsítné, které jde do 

kuželového drtiče DKT 900 x 1600 a zpět na třídič, mezisítná frakce, která jde do 

granulátoru S3 a opět zpět na třídič a podsítné, které jde přes vyrovnávací zásobník- 

mezinásypku na odrazový drtič Dragon BD 8 a dále na finální třídič Dragon 6500 x 1500, 

kde jsou odtříděny výsledné frakce. Celkový pohled na technologickou linku viz obr. 14, 

celé technologické schéma je pak patrné z obr. 15. 

 Systém třídění je závislý na použití průměru ok sít na třídiči, na stávající 

technologii je možná výroba celkem 24 frakcí kameniva [6]. 
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Obr. 14    Celkový pohled na technologickou linku v kamenolomu Těchlovice 

Obr. 15    Schéma technologické linky v kamenolomu Těchlovice 
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 Systém pásových dopravníků deponuje finální produkt ve 4 zásobnících viz 

obr. 16, odkud je pomocí výpustí expedován na auta odběratelů nebo je ukládán 

na depo v prostoru kamenolomu, odkud je expedice prováděna pomocí kolových 

nakladačů LIEBHERR s tenzometrickým vážením viz obr. 17. 

 

Obr. 16    Zásobníky jednotlivých frakcí k finální expedici 

 

Obr. 17    Kolový nakladač LIEBHERR Z541 s tenzometrickým vážením 
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5. Současné limity stávající t ěžební a úpravárenské technologie 

 

 Limity těžební technologie jsou obecně dány dispozicí kamenolomu, t.j.počtem 

řezů a vzdáleností místa odstřelu k stacionární technologické lince, která rubaninu 

zpracovává, dále pak počtem techniky t.j. nakladačů a nákladních automobilů provádějící 

nakládání a odvoz rubaniny. Vzhledem k tomu, že v kamenolomu Těchlovice jsou dva 

dobývací prostory- Přední Lhota a Přední Lhota I a těžební zařízení - nakladače a dopravní 

prostředky - jsou stroje s kapacitou převyšující možnosti kapacity úpravárenské 

technologie není těžební technologie "úzkým" hrdlem, které by limitovalo celou 

technologii zpracování horniny. 

Obr. 18    Ocelová síta třídiče pro výrobu různých frakcí kameniva 

 

 Limity úpravárenské technologie jsou dány počtem a uspořádáním jednotlivých 

strojů pro zpracování rubaniny, t.j. drtičů, třídičů a jejich vzdáleností a uspořádáním. Velký 

vliv má kvalita výchozí suroviny - rubaniny, která limituje uspořádání technologické linky 

a také právě vyráběná frakce. Vzhledem k tomu, že pro výrobu širšího spektra sortimentu 

je nutné v kamenolomu Těchlovice provádět výměnu sít na třídiči viz obr. 18, má velký 

vliv na efektivitu produkce kameniva poptávka a tedy i množství výroby dané frakce a 

časová četnost a proměnlivost poptávky těchto různých frakcí. Výroba širokého spektra 

všech frakcí do zásoby na deponii není vzhledem k velikosti kamenolomu zejména z 

finančního hlediska možná. 
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 Výrobní kapacita technologické linky činí dle druhů vyráběných frakcí 80 až 

max120 t/hod. Stávající technologie lomu běžně při praktickém provozu produkuje cca 300 

t/směnu drtí ( převážně frakce 4-8, 8-11 ) nebo 600 t/směnu štěrkodrtí ( nejčastěji frakce 0-

32, 0-64 ). Celková průměrná výtěžnost zpracované suroviny za roky 2002 až 2008 činí 

cca 615 t/den. Současná technologická linka je, jak z výše uvedeného vyplývá schopná 

výroby cca 150 tisíc tun ročně. 

 Stáří základních částí technologie, které mají přímý vliv na kapacitu zpracování je 

cca 15 let. V období let 2002 až 2008 byly provedeny výměny a repase základních drtících 

a třídících zařízení, při kterých však nedošlo ke kapacitnímu navýšení, tyto opravy sloužily 

pouze ke snížení poruchovosti z důvodů opotřebení jednotlivých částí technologie. 

 Dalším limitem, případně omezujícím výrobu kameniva v lomu Těchlovice je 

omezení dané limitem, který stanovil OBÚ v Mostě. Tento limit výroby - maximálně 250 

tisíc tun ročně - je dán blízkostí obce Těchlovice a tím, že se kamenolom nachází v CHKO 

Labské pískovce. Provoz kamenolomu je omezen z výše uvedeného důvodu i časově, 

výroba je povolena v době od 6 do 18 hod. 

 Rozhodujícím limitem výroby kameniva z ekonomického hlediska, je pak poptávka 

odběratelů, resp. smluvní zajištění odběru. Z tohoto hlediska je klíčový odbyt v rámci 

regionu vzávislosti na dlouhodobém plánu rozvoje výstavby strategických objektů jako 

např. komunikace, vodní stavby, obchodní centra, míchací centra živičných směsí a 

betonu, regulace vodních toků a podobně. Poptávka je pak též ovlivněna klimatickými 

podmínkami, repektive ročním obdobím viz tab. 6. 

Tab. 6    Přehled přibližné průměrné měsíční těžby v období let 2002 až 2008 

 

Měsíc Výroba [t]
leden 3200
únor 8600

březen 9400
duben 11800
květen 12200
červen 11100
červenec 12800

srpen 13100
září 11200
říjen 13300

listopad 9300
prosinec 7500
celkem 123500
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6. Návrh na zvýšení produktivity technologie 

 

 Vzhledem k tomu, že limitní pro zvýšení produktivity technologie není těžební 

technologie, ale úpravárenská technologie, orientoval se můj návrh na zvýšení produktivity 

na technologickou část zpracování suroviny. V této části zpracování suroviny je limitním 

faktorem množství jednotlivých částí strojního vybavení - drtičů a třídičů. Nejméně 

efektivní je pak situace, kdy je potřeba vzhledem k požadavkům odběratelů často měnit 

sortiment výrobků, protože to představuje úpravu na třídiči - výměnu ocelových sít pro 

dosažení různých frakcí na výstupu. 

 Zvýšení produktivity by bylo nejvhodnější realizovat přidáním dalšího strojního 

vybavení ke stávající technologii. Vzhledem k velikosti lomu jsem vybrala mobilní 

technologickou linku, která má oproti stacionární výhodu v možnosti jejího pronajmutí a 

tím i ke snížení jednorázové finanční investice, která je v tomto případě v podstatě nulová. 

Přidání dalších třídičů a zásobníků ke stávající stacionární lince, které by zajistily široký 

sortiment vyráběných frakcí bez nutnosti výměny sít by bylo vzhledem k velikosti zásob a 

ekonomice takového řešení nerentabilní. 

 Navržené řešení zvýšení produktivity představuje návrh na zvýšení kapacity 

produkce nejvíce prodávaného sortimentu kamenolomu Těchlovice - frakce 0/32 mm a 

32/63 mm. 

 Nová mobilní technologická linka byla navržena dle propozic firmy KARE, s.r.o. 

[8]. Tato linka by nebyla zakoupena, ale pouze pronajata a provozována dodavatelskou 

firmou, včetně obsluhy. Vstupní materiál - čedič bude z odstřelu - rubanina velikosti cca 

0/700 mm, předpokládané množství k drcení je cca 80 000 tun/ročně, z toho 40 000 tun/rok 

frakce 0/32 mm a 40 000 tun/rok frakce 32/63 mm. 

 Zpracování materiálu - drcení bude realizováno čelisťovým drtičem HARTL 

POWERCRUSHER 12/65 J na pásovém podvozku viz obr. 19. Drtič je osazen pásovou 

váhou, vybaven vznětovým motorem CAT, vstupní otvor je 1250x650 mm, výkon drtiče je 

50-150 t/hod. Za vibračním podavačem je odhlinění, při zpracování bude štěrbina po 

konzultaci s provozním lomu upravena tak, aby byl výkon drtiče optimální, a aby byla co 

nejlepší kvalita zdrobnění. Nakládka materiálu bude prováděna pásovým rypadlem, odběr 

od vynášecího pasu drtiče kolovým nakladačem. 
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Obr. 19    Čelisťový drtič HARTL POWERCRUSHER 12/65 J ( www fy KARE, s.r.o., Praha ) 

 

 Podrcený materiál bude tříděn na mobilní třídící lince POWERSCREEN TURBO 

CHIEFTAIN 1400 na kolovém podvozku viz obr. 20. Třídič má výkon 50 - 300 t/hod, je 

osazen dvěma síty o rozměrech 1520 x 3330 mm. Podrcený materiál bude čelním kolovým 

nakladačem CAT s objemem lžíce min 3,5 m3 nasypán do třídící linky a dále tříděn na 

požadované frakce 0/32 mm, 32/63mm a nadsítné nad 63 mm. 

Obr. 20    Vibrační třídič POWERSCREEN TURBO CHIEFTAIN ( www fy KARE, s.r.o., Praha ) 
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7. Technicko-ekonomické vyhodnocení navrženého řešení 

 

 Z technického hlediska představuje navržené řešení výhodnou variantu zvýšení 

produktivity těžby zvýšením počtu a kapacity technologického zařízení. Zvolila jsem 

takovou technickou variantu, která potenciálně zvyšuje produktivitu sortimentu výrobků 

kameniva, které je nejběžněji v současnosti poptáváno, a které je i v budoucnu 

perspektivní. Frakce vyráběné touto mobilní linkou ( 0-32 mm a 32-63 mm ) jsou výrobky 

do konstrukčních spodků železničních tratí, pro kolejová lože, pro silniční výstavbu a 

vhodné jako drenážní štěrky. 

 Technické opatření, spočívající v přidání technologie - dalších třídičů ke stávající 

stacionární lince, které by navýšilo produktivitu tím, že by nebylo nutné měnit síta na 

stávajícím třídiči jsem zavrhla jako méně vhodnou variantu, protože podle údajů 

prodejnosti jednotlivých frakcí a budoucím nasmlouvaným odběrům není takto široký 

sortiment frakcí běžně poptáván. Jednorázová změna v poptávce není častá a jedná se 

většinou o krátkodobý odběr. 

 Rozhodujícím faktorem pro návrh zvýšení produktivity z ekonomického hlediska je 

množství zásob na ložisku a jeho ekonomická hodnota. V roce 2004 bylo provedeno 

zjištění hodnoty zásob, které může oprávněný (t.j. vlastník DP Přední Lhota a Přední Lhota 

I) vytěžit na základě vyřešených vlastnických vztahů a povolení k hornické činnosti [3]. Na 

základě stavu zásob, životnosti ložiska, analýzy vlastnictví pozemků, analýzy platné 

báňské legislativy, zařazení ložiska z pohledu báňské legislativy, analýzy báňských a 

obdobných osvědčení, oprávnění a povolení, omezujících podmínek pro těžbu a jejich 

plnění, kapacity technologické linky a její technické úrovni, výrobního sortimentu, ceníku 

výrobků, potenciálu trhu, zhodnocení investiční a provozní náročnosti provozovny, 

majetcích a závazcích provozovny a finanční analýzy bylo provedeno ocenění, resp. 

stanovena výnosová hodnota zásob. Tato hodnota byla v tomto ocenění stanovena 

variantně s a bez zohlednění inflace a při uvažování nižší, resp. běžné výroby (120 000 

t/rok) a vyšší výroby (200 000 t/rok). Odlišnost spočívala v použití rozdílné diskontní 

míry. Výsledná varianta, která byla vyhodnocena jako nejpravděpodobnější, byla varianta s 

uvažováním inflace a s uvažováním běžné výše výroby. Návrh hodnoty zásob byl vypočten 

v této variantě ve výši 70,2 mil Kč. 

 Vzhledem k výši hodnoty zásob 70,2 mil Kč jsem zavrhla variantu zakoupení 
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mobilní technologické linky, jejíž cena cca 20 až 30 mil Kč se řádově blíží hodnotě ložiska 

a dále jsem uvažovala již pouze s variantou pronajmutí této linky. 

 Pro ověření ekonomické výhodnosti navrženého řešení - přidání, resp. pronajmutí 

mobilní technologické linky je rozhodujícím faktorem cena pronajmutí technologické 

linky, resp. cena za zpracování za tunu. Podle nabídky firmy KARE, s.r.o. [8] jsou 

podmínky (přepočtené na současné ceny) následující: cena za zpracování - drcení s 

tříděním a manipulací do 30m cca 110,- Kč/tunu bez DPH, cena za odhlinění cca 25,- 

Kč/tunu bez DPH. V těchto cenách je zahrnuta doprava strojů na místo zpracování a zpět, 

pohonné hmoty, obsluha a zpracování - drcení, třídění manipulace. Všichni pracovníci 

firmy KARE, s.r.o. na strojích jsou vyškoleni pro tuto činnost, firma má povolení k 

provádění činnosti hornickým způsobem. 

 Ceníková prodejní cena kamenolomu výše uvedených frakcí, které by byly 

vyráběny na navržené mobilní lince, je v současnosti cca 220 ,- Kč/tunu bez DPH, t.j. pro 

provozovatele kamenolomu zbývá cca 220-110-25=85 Kč/tunu bez DPH. Tato částka však 

samozřejmě není ziskem provozovatele, do ceny je nutno dále započítat ostatní náklady 

kamenolomu spojené s jeho provozem, jako je doprava pohonných hmot do kamenolomu, 

mzdové náklady, náklady dané Horním zákonem na vytváření fondu rezerv na 

odstraňování důlních škod, náklady na těžební proces - TPVR a TPMR, náklady na 

kontrolní zkoušky kameniva ( ZKK, s.r.o. , Hořice ), náklady na zpracování rubaniny, 

kterou nebude možné zpracovat mobilní linkou a podobně. 

 Z výše uvedených údajů a srovnáním se stávající ekonomikou výroby kameniva na 

stacionární lince vyplývá, že výroba na pronajaté mobilní lince je z ekonomického hlediska 

srovnatelná se stávající výrobou, její hlavní výhodou je však zejména mobilita, t.j. možnost 

zpracování v místě odstřelu horniny. Tato vlastnost vynikne právě v kamenolomu 

Těchlovice, ve kterém jsou dva dobývací prostory a možnost operativního přesunutí je 

výhodná. 

 V současné době není toto navýšení produktivity pro kamenolom Těchlovice 

aktuální, vzhledem k tomu, že v období tzv. "hospodářské krize" je významně nižší 

poptávka oproti minulým letům a kamenolom má v současnosti dostatek zásob vyrobeného 

kameniva a stávající technologická stacionární linka je od konce loňského roku 2008 

zastavena, t.j. v 1. čtvrtletí roku 2009 probíhal pouze prodej z vyrobených zásob. 
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8. Závěr 

 

 Zvýšení produktivity stávající technologie v kamenolomu Těchlovice bylo 

navrženo pomocí nové mobilní technologické linky od firmy KARE, s.r.o. Vzhledem k 

velikosti kamenolomu, množství jeho zásob a odběru kameniva bylo vyhodnoceno jako 

ekonomicky nejvýhodnější pronajmutí této mobilní linky. Předpokladem pro její nasazení 

je především dlouhodobější perspektiva smluvního odběru kameniva. 

 Rozhodujícím faktorem pro rozhodování o výši těžby, technologickém vybavení 

pro těžbu a zpracování suroviny a využití prostoru lomu po vytěžení zásob je ekonomická 

analýza, která vychází z výše dobyvatelných zásob a životnosti kamenolomu ve vztahu k 

výši roční produkce zpracovaného kameniva a v neposlední řadě výší odbytu. Právě výše 

prodeje a jeho časovost, resp. časová proměnlivost jsou rozhodující faktory ekonomiky 

provozu kamenolomu Těchlovice. 

 Kromě výše uvedených přímých vlivů na ekonomiku provozu je nutné dále počítat 

s vytvářením finančních rezerv na náklady, které vznikají mimo vliv provozovatele 

kamenolomu. Ty jsou dány zejména hospodářskou a finanční situací státu v daném období, 

mimořádnými klimatickými vlivy jako např. povodně ( v roce 2002 omezení odbytu po 

dobu 3 měsíců ) a legislativními omezeními z důvodů rozhodnutí státních orgánů nebo 

ekologických iniciativ. 

 Pro zvýšení produktivity technologie zpracování suroviny je rozhodující zejména 

ekonomické hledisko v závislosti na možnostech a perspektivách budoucího odběru, t.j. na 

smluvním zajištění odbytu. Tyto možnosti ovlivňuje zejména významná stavební činnost v 

blízkosti lokality ložiska, jako např. silniční a železniční výstavba nebo existence 

míchacích center živičných směsí a betonu. 
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