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Anotace 

V předložené práci je návrh na rozšíření geologicko–průzkumných prací a 

následný postup ,těžby v dobývacím prostoru. První část této práce je zaměřena 

na geologický popis dobývacího prostoru a jeho okolí. Dále je popsána 

technologie dobývání, dopravy a úpravy. V další části se zabývám rozložením 

geologicko–průzkumných vrtů v dané oblasti a to z důvodu aby bylo možné 

z výsledku získat přehled o uložených horninách, jejich zásobách a rozčlenit je do 

příslušných kategorii. Také zde navrhuji vhodnou vrtnou soupravu a způsob 

samotného provedení. V poslední části řeším následný postup těžby, především 

odstranění skrývky, samotnou těžbu suroviny, mechanizaci a také výsypky.  

Klíčová slova: písek, průzkum, vrt,  jádro, vzorek 

Summary  

In the submitted work there is the proposal to extend the geological and 

exploration work and  the subsequent mining process in the mining area. The first 

part of my work is focused on geological description of the mining area and it´s 

surroundings. Than a technology of mining, transportation and adjustment is 

discribed. In the next part I deal with  a spread of geological and exploration well in 

the given area in order to get view of seated rock, it´s supply and divide  that into 

propriate categories. There I suggest kompetent well suit and a method of it´s 

implementation. In the last part I concentrate on following process  of mining, 

especially despatching of overburden, mining raw material itself, mechanization  

and also dump.  

Keywords: sand, exploration, well, staple, sample 
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1 Úvod 

Cílem mé bakalářské práce je návrh na rozšíření geologicko-průzkumných 

prací v ložisku Střeleč, zaměřené na těžbu surovin. 

Těžba sklářských písků představuje důležité odvětví povrchového 

hornictví, které produkuje primární surovinu - křemenný písek se širokým 

průmyslovým využitím. 

Sklopísek Střeleč, a.s dodává křemenný písek vysoké čistoty jako 

základní surovinu pro křišťálové, obalové a ploché sklo a pro výrobu skelných 

vláken. Střelečský písek je též vhodný pro širokou oblast využití ve slévárenském 

a automobilovém průmyslu, dále na výrobu glazur a smaltů. Chemická čistota a 

příznivá zrnitost je ceněna i v řadě jiných průmyslových oblastí, zejména v 

průmyslu elektrotechnickém, keramickém, strojírenském, gumárenském, v 

úpravárenství vod a ve stavebnictví. Písky se dodávají vlhké, sušené, volně 

ložené nebo balené, pro nakládku na silniční nebo železniční dopravní prostředky. 

 

 

Obr. č. 1: Umístění lomového provozu Střeleč na mapě ČR 
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Síť průzkumných vrtů v oblasti zájmových bloků č. 3 a 4 v ložisku Střeleč  

provedena v minulosti je poměrně řídká. Z důvodu zpřesnění znalostí o těženém 

ložisku z hlediska množství a kvality surovin pro výrobu ST 15 a ST 21 je proto 

nutné provést další průzkumné práce. Tím se získají i další potřebné znalosti pro 

přípravu a řízení těžby. 

Tato práce je zpracována pro směrování a vývoj těžby v závislosti na 

výsledcích geologického průzkumů. V práci se zaměřuji na rozložení geologických 

průzkumných vrtů v předmětné oblasti a to tak, aby bylo možné z výsledků získat 

přehledný obraz o stávajících zásobách ložiska a rozčlenit je do příslušných 

kategorii. 

Zároveň navrhuji nejvhodnější vrtnou soupravu a způsob samotného 

provedení průzkumných prací. 
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2 Geologie 

2.1 Charakteristika ložiska 

Jámový lom Střeleč u Hrdoňovic patří k nejvýznamnějším ložiskům 

sklářských písků v České republice. Ložisko se nachází v Královéhradeckém kraji, 

v bývalém okrese Jičín na katastru obcí Střeleč a Mladějov v Čechách. Intenzivní 

těžba a průzkum písků v této lokalitě probíhá od počátku padesátých let minulého 

století. Vyrábí se zde nejen sklářské písky, ale i slévárenské, technické, sportovní 

a mleté písky a křemičité jíly. Tento lom dodává křemenný písek vysoké čistoty 

jako základní surovinu pro křišťálové, obalové a ploché sklo a pro výrobu skelných 

vláken. Ložisko Střeleč o ploše 1 km² odkrývá do hloubky 75 m mocné pískovcové 

těleso, které tvoří základ veškerých skalních měst Českého ráje. Z tohoto důvodu 

je tento lom ideální plochou – geologickou lokalitou pro studium geologických jevů. 

Lom je již dnes středem řady exkurzí jak odborné, tak i laické veřejnosti. [4] 

2.2 Úložně geologické pom ěry 

Oblast ložiska a její širší okolí náleží do druhohorní křídové oblasti 

Hruboskalské výšiny. Ložisko je vázáno na svrchnokřídové souvrství kvádrových 

pískovců, které vystupují v severním svahu hrdoňovického údolí. Pískovce jsou 

nositelem ložiskové substance sklářských a slévárenských písků. Jejich vhodnost 

je závislá na barvě, zrnění a tmelu. Tmel pískovců je kaolinický, místně s přísadou 

volných oxidů a hydroxidů železa. Soudržnost pískovců je nejnižší 

v severozápadní části ložiska, kde jsou tyto písky skoro bez tmelu. Východním 

směrem se diageneze zvyšuje, až pískovce přecházejí v masivní silně zpevněný 

pískovec.  
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Nadloží těžených písků tvoří kvartérní hlíny a spraše. 

a) Kvartérní hlíny  

Kvartérní hlíny jsou představovány směsí jemných písků, jílů, 

křemenných, čedičových a pískovcových oblázků. Dosahují mocnosti přibližně od 

0,5 – 3 m a tvoří základ vegetačního pokryvu terénu. 

b) Sprašové hlíny 

Jsou větrem navátá prachová a jílová zrna s menším podílem jemných 

písků. Vyskytují se nepravidelně nad ložiskem v mocnosti 1 – 12 m. Jedná se o 

slabě zpevněné zeminy nahnědlých barev. Představují lehce zúrodnitelný 

materiál, vhodný jednak pro rekultivaci pozemků a také cihlářskou surovinu, 

vhodnou však pro výrobu méně kvalitních cihlářských výrobků. 

c) Pískovcové eluvium 

Pískovcové eluvium jsou rozpadlé pískovce, silně znečistěné limonitem. 

Nehodí se pro vlastní výrobu a jsou zahrnovány společně se sprašemi a 

kvartérními hlínami ke skrývce. Jejich mocnost činní 1 – 4 m.  

Pískovcové ložiskové polohy jsou podle barvy a technologických vlastností 

zařazeny do dvou geologicko–stratigrafických poloh. Svrchní polohu představují 

žluté pískovce, zbarvené limonitem a vhodné pro výrobu písků slévárenských. 

Spodní polohu tvoří bílé pískovce s nízkým obsahem barvících oxidů, proto jsou 

vhodné pro výrobu sklářských písků. Obě polohy jsou od sebe odděleny červenou 

polohou. 

d) Svrchní poloha  

Svrchní poloha hodnocená jako slévárenská, je představována žlutými až 

rezavými a jemně až středně zrnitými pískovci. Zbarvení pískovců je způsobeno 

volnými hydroxidy a oxidy železa. Ve vysokém množství se vyskytují těžké 

minerály. Pevnost pískovců je různá, vyskytují se písky rozpadavé, zpevněné a 

silně zpevněné. Tvrdé jemné pískovce jsou označovány jako tvrdá poloha. Svou 
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jemností se hodí ke zpracování jen v omezené míře a jsou proto odváženy na 

odval. Průměrná mocnost žluté polohy je 15 – 20 m. 

Červená poloha odděluje obě pískovcové polohy. Je hodnocena jako 

škodliviny a představují ji jemnozrnné pískovce s vyšším obsahem goethitu a 

hematitu. Těžké minerály jsou zde zastoupeny přibližně v trojnásobně vyšším 

množství než u ostatních pískovců. Mocnost je od 2 – 7 m. 

e) Spodní poloha  

Bílá poloha sklářských křemenných písků představuje hlavní souvrství 

sklářské suroviny. Je tvořena jemnozrnnými až středně zrnitými písky, bílé barvy 

místy slabě limonitizované. Tmel je jílovitý s naprostou převahou kaolinitu. 

Celková mocnost je 20 – 80 m.  

Pod hlavní polohou bílých písků se vyskytuje druhá spodní poloha 

slévárenských písků, mocná 5 – 30 m. Obsahuje ve zvýšené míře limonit a má 

proto zvýšené obsahy oxidu železitého. Nehodí se pro sklářskou výrobu a 

vzhledem k hlubokému uložení není využívána pro výrobu slévárenských písků. 

[4] 

 

 

Obr. č. 2: Ložisko Střeleč 
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2.3 Současný stav prozkoumanosti 

Zásoby byly přepočítány jen v blocích, které jsou vedeny jako bilanční 

volné. (příloha č. 1) Bilanční zásoby jsou hodnoceny na kótu 248,0 m n. m. a to 

z toho důvodu, že těžba probíhá pod sníženou hranicí podzemní vody, která byla 

povolena pouze na kótu 250,0 m n. m. Důvodem je neustále se rozšiřující 

depresní kužel v okolí ložiska, který negativně ovlivňuje hladinu spodní vody 

v širokém okolí, ve kterém jsou hromadné zdroje pro zásobování obyvatelstva 

pitnou vodou a také z důvodu ochrany přírodní akumulace vody. Kóta 248,0 m n. 

m. je stanovena proto, že z této kóty lze ještě rypadlem s hloubkovou lžicí těžit bez 

problému sklářský písek.  

Jakostní a technologická charakteristika suroviny 

a) Slévárenské písky 

Jako slévárenské písky jsou hodnoceny písky s obsahem 0,044 – 0,200 % 

Fe2O3. Jednotlivé jakostní třídy se neurčují. Jsou výsledkem zrnitostního třídění, 

hlavním ukazatelem je průměrná velikost středního zrna, která je 0,50 mm. Ze 

souvrství slévárenských písků jsou vyloučeny jemné pevné pískovce se střední 

velikostí zrna menší než 0,20 mm. Ty představují výkliz a jsou označovány jako už 

zmiňovaná tvrdá poloha. 

b) Sklá řské písky 

Jsou zařazeny do následujících jakostních tříd, kde prvá dvě písmena 

označují ve zkratce ložisko Střeleč, další dvě čísla obsah oxidu železitého (Fe2O3) 

v tisícinách procenta. 

- ST 15 – obsah oxidu železitého (Fe2O3) max. 0,018%, z této suroviny 

lze vyrábět při použití spirálových třídičů a elektromagnetické 

separace výrobky v kvalitě ST 10, ST 12. 

- ST 21 – obsah oxidu železitého (Fe2O3) max. 0,022% 
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- ST 25 – obsah oxidu železitého (Fe2O3) max. 0,027% 

- ST 40 – obsah oxidu železitého (Fe2O3) max. 0,043% 

 

Zásoby suroviny – prozkoumané bilanční volné na kótu 248,0 m n. m. 

 

Blok č. Údaje  Slévárenské   Sklářské písky   
  písky  ST 40 ST 25 ST 21 ST15 

 
mocnost 

m 3,6 6,0 6,9 9,8 10,6 

1. tuny 313.000 1.072.100 1.225.100 1.743.400 1.849.400 
 % - 18,2 20,8 29,6 31,4 
 celkem t 313.000  5.890.000   

 
mocnost 

m 4,3 13,3 6,7 4,2 3,8 

2. tuny 898.000 3.701.100 1.873.900 1.171.200 1.061.800 
 % - 47,4 24,0 15,0 13,6 
 celkem t 898.000  7.808.000   

 
mocnost 

m 7,6 13,7 10,6 6,4 8,3 

3. tuny 1.259.000 2.271.800 1.760.300 1.061.400 1.378.500 
 % - 35,1 27,2 16,4 21,3 
 celkem t 1.259.000  6.472.000   

 
mocnost 

m 7,9 13,2 8,2 7,1 4,3 

4. tuny 1.688.000 2.817.100 1.747.500 1.509.800 915.600 
 % - 40,3 25,0 21,6 13,1 
 celkem t 1.688.000  6.990.000   

 
mocnost 

m 5,9 11,6 8,1 6,9 6,8 

Celkem  tuny 4.158.000 9.862.100 6.606.800 5.485.800 5.205.300 
POPD % - 35,3 24,2 20,7 19,8 

 celkem t 4.158.000  27.160.000   

Tab. č. 1: Geologické zásoby sklářských a slévárenských písků    
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 Surovina Zásoby  (t) 

Slévárenské písky 4 158 000 

Sklářské písky  ST 40     9 862 100 

                         ST 25 6 606 800 

                         ST 21      5 485 800 

                         ST 15      5 205 300 

Celkem           27 160 000 

Tab. č. 2: Zásoby surovin 

 

V blocích č. 3 a 4 byly už v minulosti provedené průzkumné práce.  

V bloku č. 3 to jsou vrty : 

V 122 

V 119 

V 115 

V 103 

V 114 

V 104 

V 118 

V 607 

V 116 

V 117 

V 105 

V 604 

         V bloku č. 4 to jsou vrty : 

V 120 

V 108 

V 128 

V 606 

V 605 

         Vrty V 120 a V 108 vede geologický řez, Profil I - I` (příloha č. 3) 

         Profil obsahuje tyto vrty : 

V 107 

V 120  

V 108 

V 123 

V 507  

V 127 
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3 Technologie 

3.1 Technologie dobývání 

Jak už bylo zmíněno, zpevnění hornin na ložisku je různé. Vedle silně 

zpevněných tvrdých pískovců jsou také pískovce rozpadové nebo sypké. Obecně 

však platí, že pískovce nad červenou polohou, tedy poloha písků slévárenských, 

jsou silněji zpevněné zvláště pak tvrdá poloha. Tyto polohy se střídají a nelze u 

nich určit nějakou zákonitost.  

Rozpojování suroviny tvrdé polohy a červené polohy je prováděno 

trhacími pracemi velkého i malého rozsahu. Pro vrtací práce se používá rotačních 

souprav se šnekovým vynášením drtě. 

Z důvodu nepříznivého působení na okolí se Sklopísek Střeleč snaží 

eliminovat trhací práce. Zejména jde o hluk a otřesy. I když provedená seismická 

měření prokázala, že jejich vliv je zanedbatelný a nemohou ohrozit stabilitu 

soukromých i průmyslových staveb, přesto dochází ke stížnostem občanů. Proto 

byl vytvořen soubor opatření. 

- K sekundárnímu rozpojování nadměrných kamenů budou používány 

nedestruktivní metody například hydraulické kladivo nebo rozbíjení 

železnou koulí. Používání trhacích prací k sekundárnímu 

rozpojování bude omezeno na minimum. 

- Odstřely budou prováděny jen v určité části pracovních dnů a to 

v dopoledních a odpoledních hodinách. Klid bude dodržován hlavně 

v ranních, večerních a zvláště pak v nočních hodinách.  

- Vliv trhacích prací bude trvale monitorován na dvou určených 

místech. Výsledky měření seismiky budou pravidelně 

vyhodnocovány a využívány k provádění dalších odstřelů. [4] 



Zuzana Řezáčová : Návrh na rozšíření geologicko-průzkumných prací v blocích    

č. 3 a 4 a následné postupy těžby v dobývacím prostoru Střeleč. 

2010  11 

3.2 Technologie dopravy 

Sklářské a slévárenské písky jsou selektivně těženy podle kvalitativních 

ukazatelů, které jsou upřesňovány denními odběry vzorků a kontrolou jejich jakosti 

v podnikové laboratoři. Písky jsou nakládány hydraulickými lžícovými rypadly, 

nebo kolovými nakladači na nákladní automobily o nosnosti 15 tun. Dále jsou po 

účelových komunikacích odváženy k drtírně, umístěné na okraji lomu. 

3.3 Technologie úpravy 

Z nákladních automobilů je materiál podle kvality sypán do násypek před 

drtiči. Z násypky je surovina podávaná vibračním podavačem do čelisťového drtiče 

s odtříděním na hranici 140 mm. Podrcený materiál včetně propadu z podavače je 

pásovým dopravníkem dopraven do ocelového zásobníku o obsahu 500 m³. 

Drtírna má tři linky a všechny jsou zařízeny tímto způsobem. Pod těmito zásobníky 

prochází hlavní dopravní pás o délce 300 m, kterým jsou přerušovaně jednotlivé 

druhy suroviny dopravovány do třech zásobníků před mokrou úpravnou. 

 

 

Obr. č. 3: Úpravna materiálu 
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a) Mokrá úpravna 

Mokrá úpravna má tři samostatné výrobní linky A1, B a A2. Na lince A1 a 

A2 se vyrábí sklářské písky pro výrobu plochého skla a slévárenské písky. Linka B 

vyrábí nejjakostnější písky. Ze zásobníků je podrcená surovina dopravována přes 

pevné síto do bubnového rozplavovače. Do těchto zařízení je přiváděná 

technologická voda a dochází zde k odtřídění nerozplavitelných podílů a škodlivin 

od rmutu, což je směs písků a vody. Rmut je dále zpracováván na hydrocyklonech 

Lintanex, kde se nejprve odtřídí vyplavitelné podíly pod 0,1 mm. Pískové podíly 

jsou odváděny do osmikomorových protiproudých třídičů Hydrosizer, kde dochází 

k zrnitostnímu třídění na jednotlivé produkty. Vyrobený produkt se odvodňuje na 

vákuových dehydrátorech. Odvodněný produkt je šnekovými podavači a pásovými 

dopravníky dopraven na expediční plata.  

Na výrobní lince B je výsledný produkt po zrnitostním třídění odváděn na 

spirálový třídič LM 5, kde se gravitačně z produktu odstraňují těžké minerály, které 

jsou hlavním nositelem škodlivin, hlavně oxidu železitého. Další odstraňování 

těžkých minerálů probíhá na čtyřech buňkách elektromagnetické separace ERIEZ.  

Jílové podíly a jemné pískové podíly pod 0,1 mm, jsou odváděny do 

usazovacích nádrží Door a odtud čerpány kalovým čerpadlem do kalolisovny, kde 

se provádí jejich odvodnění. Výsledným produktem jsou jíly. 

Celý tento úpravárenský proces je řízen pomocí automatického systému 

řízení z centrálního velínu mokrých úpraven a pomocí dispečerského systému 

SCAN 3000. 

b) Suchá úpravna 

Část výrobků uložených na suchých platech je používána jako vstupní 

surovina pro suché úpravny. Činnost suché úpravny spočívá v usušení suroviny 

v horkovzdušné sušárně SCH – 25, ze které jde usušený písek do zásobníků, kde 

je skladován pro další třídění. Část usušeného písků je tříděna na síťovém třídiči 

LOCKER ze kterého se uskladňuje v zásobnících produktů. 
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Z těchto zásobníků je dle potřeby produkt automaticky pytlován do 

papírových pytlů o váze 50 kg a ukládán na palety, které jsou baleny do fólie, a 

nebo je produkt vakuován do textilních a gumotextilních vaků. 

Další část sušených písků bez třídění slouží jako vstupní surovina pro 

proces mletí. Podstata mletí spočívá v principu opakovaného dělení zrn 

křemičitého písku vahou mlecích koulí uvnitř otáčejícího se kulového mlýnu na 

výstupní produkt. 

Výsledný produkt se odvádí buď do expedičních zásobníků, ze kterých 

jsou plněny silniční silokamiony a nebo železniční vagóny typu RAJ, nebo je 

produkt plněn do papírových pytlů a ukládán na palety, které se balí fólií. 

Součástí suché úpravny je provozní uzel DEHYCENTRUM. Podstatou 

tohoto provozu je snížení obsahu vody obsažené ve výrobcích, které jsou uloženy 

na expedičních platech dle potřeby až na 0%. To umožňuje provádět expedici 

výrobků do krytých železničních vagónů po celý rok, neboť nedochází během 

zimních měsíců k zamrzání písků ve vagónech. [4]  
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4 Geologicko-pr ůzkumné práce 

Síť průzkumných vrtů v oblasti zájmových bloků č. 3 a 4 provedena 

v minulosti je poměrně řídká.  Z důvodu zpřesnění znalostí o těženém ložisku 

z hlediska množství a kvality surovin pro výrobu ST 15 a ST 21 je proto nutné 

provést další průzkumné práce. Tím se získají i další potřebné znalosti pro 

přípravu a řízení těžby 

Projektování vrtů se stává zásadní otázkou vrtné techniky a významnou 

složkou projektování většiny průzkumných akcí v důsledku růstu požadavků na 

kvalitu a množství požadovaných informací, přechodu na hloubení stále hlubších 

průzkumných vrtů, zvyšování ekonomiky vrtných prací atd. Ekonomika 

projektování vrtů je zaměřena na splnění geologických a technologických 

požadavků kladených na vrt s minimálním vynaložení práce, času, materiálu a 

financí. Po splnění tohoto úkolu by měl mít projektant dostatečnou teoretickou 

kvalifikaci, značné praktické zkušenosti a přehled o současném stavu výroby 

vrtných souprav a nářadí. 

  Souhrnně můžeme vrtným průzkumem získat následující typy informací : 

- Informace o stavbě a složení horninového komplexu a jeho 

mineralogické a texturně strukturní charakteristice. 

- Informace o strukturně tektonické stavbě zkoumaného úseku. 

- V etapě vyhledávacího průzkumu informace o existenci a prostorové 

poloze ložiskových akumulací. 

- Informace o hydrologických a hydrogeologických charakteristikách 

potřebných k ověření rozmístění, množství a typu zásob 

podzemních vod, množství jejich získávaní, respektivě odvodnění. 

- Informace o fyzikálních a mechanických charakteristikách 

horninového prostředí a jejich časových změnách. [1] 
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Hlavními druhy informací z průzkumného vrtu pro řešení geologických   

problému jsou : 

- Informace o provrtaných horninách a nerostných surovinách 

Přímou informaci může poskytovat jedině reprezentativní vzorek 

horniny, který musí být spolehlivě lokalizovaný. Hlavním a jediným 

plnohodnotným druhem vzorku horniny je vrtné jádro, které 

poskytuje kvalitní informace o litologii horniny a mineralogickém 

složení nerostné suroviny. Důležitým ukazatelem je výnos jádra, 

který reprezentuje kvalitu vrtného procesu a zároveň upozorňuje na 

existenci zón tektonicky porušených. Náhradním vzorkem je vrtná 

drť a boční vzorek. 

Nepřímé informace o litologii a charakteru nerostných surovin 

můžeme získat karotážním měřením, přičemž komplex karotážních 

metod bude závislý na účelu vrtu a geologických a ložiskových 

poměrech. 

V posledních letech se rozšířila možnost získání informací o 

horninách ve vrtu metodami vizuálního pozorování stěn vrtu 

optickým periskopem, fotografickou či televizní sondou 

- Informace o rozměrech a tvaru vrtu 

Hlavními rozměry vrtu jsou délka a průměr. Pro geologické potřeby 

má význam především délka vrtu, neboť je jedním z parametrů pro 

výpočet souřadnic místa zjišťování určité informace.   

Délka vrtu se určuje : provozním měřením během hloubení vrtu 

                                   kontrolním měřením při karotážních pracích 

[1] 
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4.1 Přípravná fáze 

a) Zahájení vrtn ě technických prací 

Před započetím prací budou zajištěny všechny legislativní kroky pro 

zahájení vrtně technických prací (SBS, MŽP, MÚ, OÚ) 

b) Přístup na pracovišt ě 

Dle situace v terénu musí být vytvořeny přístupové cesty pro příjezd vrtné 

soupravy. Nutností je také ověření stavu inženýrských sítí (elektrické kabely, 

plynovody) 

c) Návrh na umíst ění vrt ů 

Umístění vrtů by mělo být pokud možno rovnoměrné, ale při sledování 

výrazných strukturních prvků lze síť vrtů v příslušném směru zahustit, zatímco 

v geologicky jednotvárných ploch může být tato hustota nižší. 

Protože ložisko Střeleč je homogenní, vrty jsou rovnoměrně pokryty po 

celé ploše. 

4.2 Realizační fáze 

Nejvhodnější vrtná technologie pro tento druh materiálu je metoda Wire-

line  průměr PQ. 

 AQ BQ NQ HQ PQ 

 mm mm mm mm mm 

řezný 

průměr 
48,0 60,0 75,8 96,0 122,6 

průměr 

jádra 
27,0 36,5 47,6 63,5 85,0 

Tab. č. 3: Průměry vrtů 
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a)  Návrh na geologicko-pr ůzkumné práce 

Počet vrtů : 10 (příloha č. 2) 

Hloubka jednoho vrtu : 100 m 

 Protože hloubka lomu činní 75 m, zvolila jsem hloubku jednoho vrtu 100 m, 

z důvodu zpřesnění znalostí o těženém ložisku. 

b) Metoda Wire–Line 

            Při této technologii zůstávají zachovány základní principy rotačního vrtání 

na jádro včetně podmínek práce vrtného nástroje na čelbě vrtu. Významným 

přínosem je těžení vnitřní jádrovnice na laně, která odstraňuje zdlouhavou 

manipulaci těžení celé kolony po každém návratu. Další předností je těsnost vrtné 

kolony v sondě umožňující zvýšení počtu otáček při vrtání. 

Zařízení a nářadí pro vrtání systémem Wire–Line 

- Kompletní Wire–Line jádrovák 

- Overshot 

- Vrtné trubky 

- Pažnice 

- Výplachová hlava 

- Vysokotlaká hadice 

- Pomocný Wire – Line vrátek 

- Nářadí 

Kompletní Wire–Line – jádrovák 

Vnitřní jádrovák těžitelný na laně je nejdůležitější součástí vrtání 

systémem         Wire-Line. Provedení vrchní části se podle jednotlivých výrobků 

liší, má však společný funkční význam v umožnění těžení vnitřního jádrováku, aniž 

by se musela vytěžit kolona vrtných trubek. Vnitřní jádrovák se skládá z hlavy 

jádrováku, vnitřní tubky a kompletního trhače. Hlava jádrováku je mechanickou 
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funkční součástí vnitřního jádrováku a umožňuje jeho těžení overshotem. Otáčení 

celé této části je zajištěno ozubem stabilizátoru vnější trubky. Mechanická část 

vnitřního jádrováku dále vymezuje a fixuje polohu v jádrováku vnějším pomocí 

uzavíratelných čelistí západky a příslušného osazení dosedajícího na podpěrný 

kroužek umístěný v horní části vnější trubky. Pomocí dvou signalizačních kroužků 

signalizuje klínování, či naplnění jádrovnice. Dále umožňuje systém vodních 

kanálů a usnadňuje těžení vnitřního jádrováku. Pro vrtání velmi ukloněných a 

horizontálních sond je mechanická část příslušně doplněna a upravena. 

Vnější jádrovák se skládá ze stabilizátoru vnější trubky, adaptéru, vnější 

trubky s podpěrným kroužkem umístěným v horní části trubky, diamantového 

kalibračního kroužku se stabilizátorem a diamantové korunky. Stabilizátor vnější 

trubky má za úkol stabilizovat vnější jádrovák a ochránit před nadměrným 

opotřebením. Je proto opatřen navařovanými proužky tvrdokovu, tvrdokovovými 

destičkami apod. Na konci vnějšího závitu je opatřen ozubem, který pohání 

mechanickou část vnitřního jádrováku. Adaptér tvoří přechod mezi stabilizátorem 

vnější trubky a vlastní trubky, je uvnitř opatřen zvláštním vybráním, umožňujícím 

volnost funkčního pohybu čelistím západky. Podpěrný kroužek umístěný pod 

závitem vrchní části vnější trubky je limitou spodní polohy vnitřního jádrováku. 

Overshot 

Overshot je zařízení používané pro těžení vnitřního jádrováku a jeho 

konstrukce odpovídá konstrukci mechanické části vnitřního jádrováku. Pro vrtání 

velmi ukloněných a horizontálních sond má odpovídající zařízení. [3] 

Pracovní postup p ři vrtání Wire – Line 

Popis pracovních postupů je zaměřen na specifikaci této technologie 

maloprůměrového diamantového vrtání na jádro. 

Konstrukce vrtné kolony a dvojitého jádrováku umožňuje, aby po ukončení 

návrtu byl vnitřní jádrovák vytěžen pomocí overshotu vnitřkem vrtných trubek. 

Vrtná kolona s průměrem blízkým průměru diamantového nástroje umožňuje 

vrtání s vysokými otáčkami a zůstává v sondě až do doby výměny vrtného 

nástroje. Jinak se kolona těží jen z mimořádných vynucených důvodů. 
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Pracovní postup  

Při montáži a seřízení se kompletní jádrovák nastavováním vrtných trubek 

či pásů, zapustí na počvu vrtu tak, aby korunka nedosedla do vrtného kalu. Po 

napojení vrtné trubky s výplachovou hlavou na kolonu trubek a utažení čelistí 

upínací hlavy se uvede do chodu výplachové čerpadlo. Vyčká se obnovení 

cirkulace výplachu či dosažení stanovení hodnoty tlaku výplachu. Za sníženého 

počtu otáček a tlaku se zvolna celá kolona spouští na počvu vrtu. Po odvrtání 5 – 

10 cm se zvýší počet otáček i hodnota přítlaku na optimální hodnoty podle 

stávajících geologických i technických podmínek. 

Během vrtání se pečlivě sleduje hodnota přítlaku na vrtný nástroj a 

upravuje se podle momentální situace v optimálním rozmezí. Vzhledem ke 

konstrukci jádrováku je mimořádně důležitá trvalá cirkulace výplachu. Normální 

hodnota tlaku u mělkých vrtů je 0,2942 Mpa – 0,6865 MPa, s rostoucí hloubkou 

vrtu se zvyšuje. Při zvýšení tlaku nad normální provozní hodnotu se kolona mírně 

pozvedne. Pokud se při opětovném dosednutí na počvu vrtu opakuje zvýšení 

tlaku, je nutno zjistit příčiny a provést příslušná opatření (vytěžení vnitřního 

jádrováku, popřípadě celou vrtnou kolonu). 

Při těžení vnitřního jádrováku se celá kolona pozvedne o 10 – 20 cm, což 

postačuje k tomu aby došlo k bezpečnému utržení vrtného jádra. Vzhledem ke 

konstrukci kolony lze za této situace vnitřní jádrovák vytěžit po odšroubování 

výplachové hlavy i nad rotační hlavou. Dobrý stav sondy zpravidla umožňuje 

jednodušší způsob odtěžením vrtné trubky s výplachovou hlavou a manipulací u 

ústí vrtu, na druhé straně špatný technický stav sondy a bezpečnost manipulace 

těžení i zapouštění vnitřního jádrováku vyžaduje zvednutí této kolony až nad 

úroveň této zóny. Rozhodující zde jsou znalosti a zkušenosti obsluhy. 

Po rozpojení kolony se do vrtu pomocí Wire–Line vrátku zapouští na laně 

overshot. Ústí vrtu trubky je proti poškození chráněno našroubovaným ochranným 

kroužkem. Aby bylo možno upravit rychlost spojení overshotu s hlavou vnitřního 

jádrováku, označuje se na lanku po každé dosažená hloubka barvou či lépe 

uvázáním proužku barevné látky. Overshot nesmí prudce dopadnout, spojení 

s jádrovákem signalizuje klapnutím. U mělkých vrtů možno provést kontrolu 
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mírným povolením lanka a ručním povytažením a začerpávaných overshotů je 

bezpečnou kontrolou změna hodnot tlaku. Vlastní těžení jadrováku nemá nikdy 

vyvolat přítlak výplachu z ústí vrtu. Rychlost těžení se má tedy rovnat rychlosti 

volného sestupu vnitřního jádrováku. 

Po vytěžení vnitřního jádrováku nad ústí vrtu, odpojení overshotu a 

odložení vnitřního jádrováku se s výjimkou suchých sond do ústí vrtu ihned 

zasouvá a volně pouští připravený kompletní druhý vnitřní jádrovák. Doporučuje 

se i u svislých a méně šikmých vrtů ihned napojit vrtnou kolonu trubkou 

s výplachovou hlavou a uspíšit sestup začerpáváním. Pokud se nejedná o 

speciální nářadí pro začerpávání, zbavuje se zpravidla osádka přesné kontroly 

okamžiku dosednutí vnitřního jádrováku ve vnějším jádrováku, které se jinak 

ohlašuje až do středních hloubkových vrtů slyšitelným dvojím klepnutím. U větších 

hloubek je potřeba odhadnout a znát dobu sestupu. 

Okamžikem dosednutí vnitřního jádrováku, docílením cirkulace výplachu či 

jeho provozního tlaku, začíná nový návrt tak, jak bylo již uvedeno. Při zapouštění 

vnitřního jádrováku do suchých sond třeba používat overshot se zvláštní 

manžetou, která zajišťuje po dosednutí automatické odpojení overshotu. Při těžení 

je postup normální, práce v podmínkách suchých sond vyžaduje mimořádné 

pozornosti osádky, snadno dochází k poškození nářadí v důsledku nežádoucího 

rozpojení a volného pádu vnitřního jádrováku do vrtu. [2]    

Kompletní vrtná kolona musí být těžena a zapouštěna v těchto případech: 

- Při každé kontrole vnějšího jádrováku 

- Při každé výměně některé ze součástí vnějšího jádrováku 

- Pokud nelze vnitřní jádrovák uvolnit a odtěžit pomocí overshotu 

- Pokud vnitřní jádrovák nezaujme svoje správné místo ve vnějším 

jádrováku 

- Při cementacích vrtů 

- Při provádění některých druhů karotážních měření 
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c) Vrtná souprava 

Pro geologicko – průzkumné práce v ložisku Střeleč bude nejvhodnější 

vrtnou soupravou Nordmayer DSB 2/10 (obr. č. 4) 

- Podvozek : Mercedes Actorss 3331 AK/4*6/3900 

-    Motor : Výkon motoru pro jízdu : 230 kW 

        : Výkon motoru pro vrtání : 100 kW  

- Vrtná lafeta : Délka lafety : 7200 mm 

- Zavěšení lafety : Max. tah 10 000 N 

- Hlava lafety : Max. přítlak 5000 N 

 

 

Obr. č. 4: Vrtná souprava Nordmayer DSB 2/10 
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Obr. č. 5: Obrázek vrtné soupravy Nordmayer DSB2/10 

d) Režim vrtání diamantovými korunkami metodou Wire –Line  

               Vsazované diamantové korunky 

- Otáčky – obvodová řezná rychlost nástroje se přizpůsobuje druhu 

provrtávané horniny v rozmezí od 0,5 m.s¯¹ do 2 m.s¯¹. 

- Přítlak – velikost přítlau se reguluje tak, aby se docílilo na jeden diamant a 

otáčku takové vniknutí do horniny, které umožňuje vrtnému nástroji před 

otupením maximální výkon, to znamená, že při minimálním tření mezi 

diamantem a horninou musí rozrušit maximální množství horniny, aniž by 

při tom došlo k nadměrnému zahřátí diamantů. Pro stanovení ideálního 

přítlaku na diamant a otáčku je třeba vzít v úvahu tepelnou vodivost 

diamantů, jejich přesah a potřebný prostor mezi matricí a čelbou vrtu pro 

průtok chladící kapaliny.  

- Výplach – doporučuje se, aby vzestupná rychlost výplachu s vrtnou drtí 

v prostoru mezi stěnou vrtu a trubkami činila přibližně 40 cm. s¯¹. 

Aby se zabránilo rozplavování jádra, je možno dodávku výplachové 

kapaliny omezit. Nesmí však vzestupná rychlost v mezikruží být menší 

než 30 cm. s¯¹. 
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Při vyšší řezné rychlosti nástroje je možno dodávku výplachu naopak 

zvýšit, aby se docílilo intenzivního očisťování čelby vrtu, vzestupná 

rychlost výplachu v mezikruží vašk nesmí přesáhnout 50 cm. s¯¹, aby 

nedošlo k vymývání diamantů. 

Impregnované diamantové korunky 

- Otáčky – doporučuje se obvodová rychlost vrtného nástroje od 3 do 5 m.s¹ 

- Přítlak – hodnota se pohybuje v širokém rozmezí, nemá však překročit 

hodnotu 9,8 MPa. Do této hodnoty lze přítlak zvyšovat, pokud toto zvýšení 

umožňuje vrtný postup. Příliš nízký přítlak má za následek ohlazení 

nástroje, příliš velký přítlak rychlé opotřebení korunky. 

- Výplach – obecně se doporučuje vzestupná rychlost v mezikruží 40 cm. s¯¹. 

[3] 

e) Popis vzork ů 

Vrty by měli být odvrtány za přítomnosti geologa, který průběžně odebírá 

veškeré vynášené úlomky horniny. Vynesené vzorky budou uloženy do 

standardních vzorkovnic, které budou popsány  a bude na nich vyznačena 

směrová orientace. 

Laboratorní a technologické hodnocení bude zajištěno vlastními 

pracovníky společnosti.  

f) Karotážní práce 

Po odvrtání stanoveného úseku vrtů, se provádí karotážní měření 

metodami stanovenými projektem. V současné době lze v úzkoprofilových vrtech 

měřit: - Inklinometrii 

          - Kavernometrii 

          - Termometrii 

          -  Resistimetrii 

          -  Elektrokarotáž 
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Karotážní práce sestávají ze dvou částí : 

- příprava vrtu ke karotáži : - vrt se proplachuje po dobu dvou hodin a 

výplach se upraví na stanovené parametry 

 

   -    vlastní karotážní měření: - příprava aparatury a měřících sond 

                                                 - zapouštění měřících sond 

                                                 - vlastní měření 

                                                 - úklid pracovních nástrojů a přístrojů  

Ve Sklopísku Střeleč se karotážní měření provádět nebude. 

 

4.3       Závěrečná fáze 

-  Likvidace vrtu – Po ukončení vrtání, karotážních nebo jiných měření 

se jádrové vrty likvidují. Navržené vrty se zatamponují cementem a 

to z důvodu aby se zabránilo propojení zvodní.   

-  Likvidace pracovišť – Pro likvidaci odpadů platí plán odpadového 

hospodářství. Pokud odpady vzniknou, budou uloženy 

v hospodářském uložení v lomu. 

4.4       Časová osa 

- Předpoklad vrtání : 1 vrt o hloubce 100 m se odvrtá za 2 dny 

         1 směna : 12 hod 

         Čistý pracovní čas : 12 hod + 12 hod = 24 hod 

- Předpoklad odvrtání : 4 m / h - v čase je zahrnuto vrtání, těžení jádra,  

odebrání jádra z jádrováku   

         Počet vrtů : 10 

         Práce bude trvat 20 dní. 
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4.5 Cenová rozvaha 

-  Provedení vrtů 

Předpokládaná cena za odvrtaný bm činí cca 5000 kč. 

Počet vrtů : 10 

Hloubka vrtů : 100 m 

Cena jednoho metru : 5000 kč 

Předpokládaná cena za provedení průzkumných vrtu je 5000 000 kč. 

- Provedení tamponáže 

Předpokládaná cena tamponáže cementem PC 200 je cca 120 kč. 

Počet vrtů : 10 

Hloubka vrtů : 100m 

Cena jednoho metru : 120 kč 

Předpokládaná cena tamponování vrtu je 120 000 kč. 
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5 Následný postup t ěžby 

5.1 Skrývka – kvartérní a sprašové hlíny 

Prvými etážemi bude zajištěno skrytí nadložních a sprašových hlín. 

Mocnost skrývky zde dosahuje 3 -15 m, nadloží bude tedy těženo v jedné až třech 

etážích o mocnosti do 6 m. Odtěžené zeminy budou odváženy na jihovýchodní 

výsypku a část spraší a kvartérních hlín budou použity jako zúrodnitelný materiál 

na povrchu technicky rekultivovaných ploch. 

Skrývka 

Dosahuje mocnosti 3 -15 m. 

Při výšce etáže max. 6 m max. sklon etáže 60° 

Při výšce etáže nad 6 m může být prováděna podle mechanických 

vlastností zemin a podle parametrů skrývkových strojů. 

Sklon etáží bude stanoven etnologickým postupem. 

Generelní svah skrývky max. 27° pro těžební svahy 

                                       max. 38° pro závěrné svahy 

Pracovní plošina – šířka min.15 m. 

Další tři těžební etáže budou sloužit  k těžbě písku nad červenou polohou. 

Vyskytuje se zde surovina znečistěná limonitem, vhodná jednak pro výrobu písku 

slévárenských, v čistších partiích však použitelná i pro výrobu písků sklářských. 

Součástí slévárenské polohy je i tvrdá poloha, která je představována jemnými 

písky slévárenskými s pevností v tlaku 15 – 35 MPa. Tyto písky nelze využít pro 

běžnou výrobu. Jsou vyklízeny a dle možností využívány jako písky stavební a to 

pro vlastní potřebu, nebo i na prodej. Budou odváženy na vnitřní výsypky a 

ukládány jednak k možnosti dalšího využití, jednak budou sypány, zvláště hrubý 

materiál na poslední etáž těženou z vody. Pata výsypky tak bude stabilizována a 

balvanitý materiál umožní pohyb podzemní vody. 
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Další těžební etáž sleduje červenou polohu, představuje opět nutný výkliz 

v lomu. Tato poloha, bohatá železitými sloučeninami, je vyklízena i částečným 

podílem písků v nadloží i podloží, aby byla dokonale odstraněna. 

5.2 Těžební etáže – sklá řské a slévárenské písky 

Pod červenou polohou se vyskytují kvalitní sklářské písky jako hlavní 

surovina v lomu Střeleč. Následujícími etážemi budou těženy písky s převážnou 

kvalitou TS 21, TS 25 a TS 40. Z písku TS 21 je další úpravou získáván nejčistší 

písek TS 15. 

Těžba bude jako doposavad selektivně podle jednotlivých tříd , jejichž 

kvalita je sledována denními odběry vzorků. 

Je počítáno s hloubkou lomu 40 – 80 m. Nejvyšší okraj lomu se nalézá 

v nadmořské výšce 323 m n. m., plánem OPD je uvažováno s těžbou na nejnižší 

kótu 248 m n. m. celkové převýšení činí 75 m. 

 

výška svahu 

 

m 

generální svah 

lomu 

° 

generální svah 

lomu 

1 : n 

40 45,5 1 : 0,98 

50 44,0 1 : 1,02 

60 42,5 1 : 1,09 

70 41,0 1 : 1,15 

80 39,5 1 : 1,21 

Tabulka č. 4 : Generální svahy lomu 

 

Koeficient bezpečnosti F – 1,5 
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5.3  Výsypky 

- Výsypka jihovýchodní - se nalézá vlevo od silnice Sobotka - Újezd pod 

Troskami, jihovýchodně od obce  Hrdoňovice. Jsou na ni ukládány skrývky, 

tvrdá i červená poloha. 

- Hlavní vnitřní výsypka – tvar výsypky bude podle projektu rekultivací 

upraven s postupným klesáním k hladině podzemní vody, takže vnitřní 

výsypka nepřevýší v žádném případě původní terén. 

- Ochranný val – nalézá se při severozápadním okraji povrchového lomu a je 

sypán po dohodě s orgány ochrany přírody za účelem odclonění těžebny 

z vyhlídky u hradu Trosky.  

 

výška svahu 

m 

generální svah 

výsypky    ° 

generální svah 

výsypky    1 : n 

ochran. pásmo 

m 

10 34,9 1 : 1,43 0,6 

20 32,8 1 : 1,55 0,8 

30 32,0 1 : 1,60 0,9 

40 31,6 1 : 1,63 1,0 

50 31,1 1 : 1,66 1,1 

60 31,0 1 : 1,67 1,2 

70 31,0 1 : 1,67 1,3 

80 31,0 1 : 1,67 1,4 

Tab. č. 5: Generální svahy výsypky 

Maximální výška výsypkového stupně je 15 m. 

Šířka pracovní plošiny min. 20 m. 

Opatření proti sesuvům bude zajištěno tak, že první stupeň výsypky na dně lomu 

bude sypán jen z tvrdé polohy, čímž dojde ke zpevnění paty výsypky. 
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5.4 Způsob rozpojování hornin 

Zpevnění hornin na ložisku je velmi variabilní. Vedle silně zpevněných tvrdých 

pískovců jsou zastoupeny pískovce rozpadové nebo sypké. Obecně však platí, že 

pískovce nad červenou polohou, tedy poloha písků slévárenských, jsou silněji 

zpevněné, zvláště pak tzv. tvrdá poloha, představována jemnými, silně 

zpevněnými pískovci s pevností až do 30 MPa. Tyto polohy se střídají a nelze 

vymezit nějakou zákonitost. 

Petrograficky byl sledován charakter tmelících složek. Bylo zjištěno, že 

v průzkumové oblasti se z hlediska zpevnění se vyskytují pórové pískovce 

(pevné), povlakové (středně pevné) a dotykové (nesoudržné). Jelikož byly vzorky 

odebrány pouze z dílčích úseků, podávají výsledky pouze orientační přehled o 

jejich pevnostech. Pevnost v tlaku se pohybuje v rozmezích od 8 až 28 MPa. 

Průměrná pevnost v tlaku je cca 16 MPa. 

Rozpojování suroviny, tj. druhohorních pískovců, tvrdé polohy a červené polohy 

bude prováděno trhacími pracemi velkého i malého rozsahu podle projektu 

trhacích prací velkého rozsahu a technologického postupu trhacích prací malého 

rozsahu. Pro vrtací práce se používá rotačních souprav se šnekovým vynášením 

drtě. Pro skrývkové práce jsou využívány vrtací soupravy stejného typu, 

k nakládání rozpojených hornin jsou rypadla a kolové nakladače. K přepravě 

suroviny do drtírny nebo skrývek a výklizů na výsypky nákladní automobily a 

dempry. Veškeré skrývkové i těžební práce provádí a.s. Sklopísek Střeleč – 

Eximos a dodavatelské firmy. 

 

Obr. č . 6: Pásové rypadlo UNEX DU 921 
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Těžba sklářských písku pod kótou 250 m n. m. Tyto písky vykazují nižší pevnost 

než písky slévárenské a jejich těžba je možná bez použití trhacích prací lžícovým 

rypadlem s hloubkovou lžicí a zvlášť s upravenými zuby. K tomuto účelu bude 

požíváno rypadlo s vyšší rypnou silou a bude tak prováděna těžba z poslední 

lávky na kótu 248 m n. m.  

5.5 Mechanizace 

Pro skrývky, těžbu, výklizy a vrtné práce jsou používány v současné době 

následující mechanizmy : 

Vrtací soupravy – rotační souprava se šnekovým vynášením drtě 

Dozery – pásové buldozery pro úpravu cest na výsypných etážích 

Nakladače – kolová a pásová rypadla 

       Kolové nakladače : Liebherr L 574 ( obrázek č. 7) 

                                       Komatsu WA 470 

                                       Volvo 180 F 

       Pasová rypadla : Unex DU 921  

                                   Unex DU 641 

                                   Volvo EC 650 

                                   Volvo EC 460 B 

Doprava – nákladními automobily a dempry.  

        Automobily : Tatra 815 

                          T 613 

 

 

 

 



Zuzana Řezáčová : Návrh na rozšíření geologicko-průzkumných prací v blocích    

č. 3 a 4 a následné postupy těžby v dobývacím prostoru Střeleč. 

2010  31 

Dozer – traktorový stroj, sloužící k rozhrnování nebo hrnutí zeminy. 

Pracovním nástrojem je radlice. 

Nakladač – stavební stroj, určený k nakládání a přemisťování sypkých 

materiálu na krátké vzdálenosti. 

 

 

 

Obr. č. 7: Kolový nakladač Liebherr L 574 
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6 Stručné technicko-ekonomické zhodnocení navrhovaného 

řešení 

6.1 Technické zhodnocení 

K geologickému průzkumu bloků č. 3 a 4 je navrženo 10 vrtů o hloubce 

100 m. Nejvhodnější vrtná technologie je metoda Wire-Line a průměr PQ, kde 

průměr jádra bude 85,0 mm. Pro vrtání použijeme vrtnou soupravu Nordmayer 

DSB 2/10  s diamantovou korunkou. 

6.2 Ekonomické zhodnocení 

  Předpokládaná cena průzkumných vrtů je 5000 000 kč. 

  Předpokládaná cena tamponáž vrtů je 120 000 kč. 

  Přibližná cena všech navržených vrtů včetně jejich zatampónování je  

    5 120 000 kč. 
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7 Závěr 

Ve své práci jsem navrhovala geologicko-průzkumné práce na ložisku 

Střeleč. Průzkum bude proveden v deseti vrtech v blocích č. 3 a 4, aby se vytvořila 

přehledná síť, z které by bylo možno stanovit množství geologických zásob a jejich 

rozčlenění do příslušných geologických kategorií. K účelům provedení vrtných 

prací ke zohledněním místních geologicko úložných poměru navrhuji vrtnou 

soupravu Nordmayer DSB 2/10. Tyto práce budou zajišťovány dodavatelsky 

firmou zabývajcí se průzkumnými vrty. Veškeré práce by se měli realizovat 

v období do dvou let. V návaznosti na ukočený geologický průzkum se rozšíří 

postup těžby směrem do prozkoumané oblasti.   
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