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Anotace 

V této diplomové práci se navrhuje vhodné odtěţení odvalu na lomu Petrov. 

V první části je popsána lokalita, včetně současné těţby na výhradním loţisku Ţulová 603. 

V další části jsou charakterizovány některé fyzikálně-mechanické vlastnosti hornin 

uloţených na odvale.  Hlavní část představuje navrţený postup těţby spolu se zvolenou 

mechanizací pro těţbu i úpravu suroviny. Dále je na základě vlastností hornin zařazeno 

moţné vyuţití těţené suroviny. V závěru je ekonomické zhodnocení navrţených postupů. 

Klíčová slova: těţba, odval, výhradní loţisko, fyzikální mechanické vlastnosti 

hornin 

 

Summary 

The diploma thesis focuses on the mining projection of the heap in the Petrov 

quarry. It describes the location of the quarry, current mining process in Ţulová 603 

exclusive bed and physical-mechanical features of the heap stones. The main part of the 

thesis deals with the projection of the mining process, mechanisation suitable for mining 

and modification of raw material and possible use of the raw material mined out. The final 

part of the thesis concentrates on economic evaluation of the suggested process. 

Keywords: mining, heap, exclusive bed, physical-mechanical features of stone 
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1 Úvod 

Jedná se o odval, na kterém je zhruba 100 let ukládán odpad z výroby (tvarově 

nevhodné kusy kamene) i z lomu (skrývkový a výklizový materiál). Odval bude těţen, 

tříděn a z vhodné suroviny (Slezské ţuly) se vyrobí drcené kamenivo.  

Mým hlavním úkolem je navrhnout postup těţby a sklon jednotlivých etáţí na 

základě fyzikálně mechanických vlastností hornin uloţených na odvale. S tím úzce souvisí 

zvolení těţební mechanizace a mechanizace pro úpravu. Dílčím úkolem je řešit vyuţití 

těţené suroviny z odvalu a moţnosti uloţení nepotřebného materiálu např. hlíny, prach, 

neprodejné frakce kamene. 
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2 Všeobecná část (geologie a historie zájmové oblasti) 

2.1 Geografická poloha ložiska 

Výhradní loţisko Ţulová 603 (lom „Petrov“) se nachází v severomoravském kraji v 

okrese Jeseník, v katastru obce Ţulová. Je vzdáleno cca 2 km východně od města Ţulová, 

kde vede silnice 1. řádu Javorník – Jeseník a ţelezniční trať. Loţisko se nachází v blízkosti 

silnice 2. řádu Ţulová – Černá Voda – Vidnava (viz obrázek č. 1). Loţisko je součástí 

ţulovského plutonu, tvoří část Rychlebských hor, od kterých je odděleno sudetským 

zlomem. Okolí je po stránce morfologické dosti členité. Nadmořská výška loţiska se 

pohybuje od 364 do 420 m n. m. Loţisko je otevřeno činným stěnovým lomem [1]. 

 

Obrázek č. 1: Mapa okolí lomu Petrov [3] 

 

 

 



Bc. Pavla Foitová Dernerová: Návrh na vyuţití odvalu z lomu Petrov 

2011 3 

 

2.2 Geologie širšího okolí 

Ţulovský pluton je součástí východosudetského krystalinika. Má tvar trojúhelníku o 

rozloze cca 125 km
2
 s vrcholem obráceným k jihu. Na JZ straně je omezen okrajovým 

sudetským zlomem, JV hranici tvoří horniny pláště plutonu a jeho S polská část se noří pod 

mohutné terciérní a kvartérní štěrkopískové nánosy.  

V rané bretonské fázi variského vrásnění vznikl ţulovský pluton z několika 

konsanguinních intruzí, jeţ následovaly pravděpodobně jedna za druhou. Vzniklé 

intruzivní těleso utuhlo pod původními horninami pláště, později bylo vyzdviţeno a 

denudací obnaţeno. Zbytky původního pláště ve formě různých ker (xenolitů) nacházíme 

uloţené v převládající světlé ţule na různých místech plutonu.  

Po stránce petrografické je pluton velmi sloţité těleso, v němţ jsou zastoupeny 

různé deriváty magmatitů od křemenných dioritů přes granodiority k ţulám. 

Nejrozšířenější horninou jsou světlé ţuly – biotitické ţuly a biotitický granodiorit. Tmavé 

typy se vyskytují ve formě různých xenolitů.  

Z primárních puklinových systémů jsou v plutonu vyvinuty pukliny S, Q a L. 

V puklinovém systému Q a L probíhá maximum aplitových a pegmatitových ţil. S-pukliny 

jsou zhruba paralelní se systémem sudetského zlomu. Jsou nejčetnější a nejdůleţitější, 

určují nejlepší plochu odlučnosti a spolu s paralelními poruchovými pásmy nejvíce 

ovlivňují kvalitu loţiska [1] [2]. 
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2.3 Geologie, stratigrafie a petrografie vlastního ložiska 

Ţula loţiska Ţulová 603 se nachází přibliţně v centrální části ţulovského plutonu. 

Směr současné těţby je od SV k JZ (přibliţně kolmo na směr S-puklin). Surovinu loţiska 

představují světlešedé, středně zrnité granitoidy, které přecházejí do ţul hrubozrnných aţ 

porfyrických (viz obrázek č. 2).  

 

Obrázek č. 2: Vzorek světlé slezské žuly [4] 

Místy se objeví ţíly aplitu, pegmatitu a křemene. V hornině jsou rovnoměrně 

rozloţena středně lesklá zrna křemene. Dále makroskopicky rozeznáme černé šupinky 

biotitu a matně bílé ţivce. Mikroskopicky bylo zjištěno výrazné zastoupení draselných i 

sodnovápenatých ţivců (70-75 %). Podíl křemene v základní matrix kolísá mezi 15-25 %. 

Textura horniny je ve všech případech všesměrná, struktura stejnoměrně zrnitá.  

Biotitická ţula je postiţena klasickým systémem S, Q, L puklin a dalšími kosými 

puklinovými systémy. Ţula je leštitelná a těţitelná v blocích, proto je vhodná pro hrubou i 

ušlechtilou kamenickou výrobu [1] [2].  
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2.4 Hydrogeologie ložiska 

Jde o mírně teplou oblast s průměrnými ročními sráţkami 814 mm a průměrnou 

teplotou +8,1 °C. Ţulovský pluton odvodňuje řeka Vidnávka k severu. Na lokalitě jsou 

patrny tři oběhy podzemní vody: puklinový, průlinový a krasový. Rozhodující je 

propustnost puklinová, která se váţe na systém S, Q, L puklin.  

Nejvhodnější pro komunikaci jsou otevřené S pukliny směru SV – JZ. Systém Q 

puklin můţe při zahlubování způsobit odvodňování poruchového pásma v západním 

předpolí, jak je zřejmé z geofyzikálního průzkumu. 

Hlubší oběh podzemních vod je vázán na mocná zlomová pásma SV – JZ směru. 

Tektonické poruchy (granitové detrity) bývají v horních partiích často zajílovány, jinak se 

v nich uplatňuje průlinová propustnost, která aţ druhotně ovlivňuje hydrogeologické 

poměry na loţisku. Kaţdý propojený systém puklin má svůj reţim a někdy nemusí 

komunikovat i přes poměrně krátkou vzdálenost.  

V průměru roku se mezi úrovní 360 – 410 m n. m. pohybuje celková vydatnost 

vyvěrající podzemní vody od cca 1 l.s
-1

 od 3 l.s
-1

, se střední hodnotou 1,5 l.s
-1

. Přitom ze 

státní expertízy vyplývá, ţe při zahloubení na úroveň 364 m n. m. se předpokládají přítoky 

do těţební jámy cca 0,8 l.s
-1

 a sníţením úrovně nedojde k podstatnému ovlivnění reţimu 

podzemních vod v širším okolí. 

Uvnitř dobývacího prostoru mimo vyhodnocené geologické zásoby vznikly dvě 

prohlubně s rozdílnou, ale stálou úrovní hladin důlních vod (větší 385,05 m n. m.; menší 

385,63 m n. m.). Jde o staré opuštěné lomy z dřívější nekoordinované těţby a vody 

původně podzemní. Je zajištěno pravidelné čerpání výše zmíněných vod kalovým 

čerpadlem ze dna lomu [1] [2]. 
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2.5 Historie zájmové oblasti 

Historie celé oblasti podhůří Rychlebských hor, Ţulovské pahorkatiny i 

Zlatohorské vrchoviny je úzce spjata především s povrchovou těţbou. První důkazy o 

pouţití slezské ţuly najdeme v Ţulové a Černé Vodě na dochovaných stavbách hradů 

stavěných koncem 13. stol. První kamenické výrobky (např.: koryta na vodu a pro krmení 

dobytka, jednoduché okenní ostění, veřeje, sloupy, malé klenby) byly vytvořeny 

z odstraněných kamenů z polí. Kámen získával větší pozornost díky tamním trhům a byl 

vyuţíván jako stavební materiál pro mosty, na úpravy vodních toků a pro stavby okolí. 

Od 30. let 19. stol. docházelo k rozvoji průmyslového zpracování kamene, kvalitní 

kámen zajišťoval skvělé podmínky pro kamenickou výrobu a tak byly zaloţeny první 

kamenolomy. Přesto přetrvávaly problémy s vhodným nářadím a dopravou. Veškerá 

doprava byla zpočátku zajišťována koňskými povozy. Zlepšení nastalo po vybudování 

ţelezničních tratí Hanušovice – Krnov a Lipová –Vidnava. Hlavními odbytišti byly země 

Rakouska-Uherska a Pruské Slezsko. O kámen stále vzrůstala poptávka, bylo potřeba 

zajistit odborníky. Proto vznikly na konci 19. stol. tři kamenické školy. Jedna v Čechách na 

zpracování pískovců, druhé dvě na Moravě na zpracování ţul a mramorů.  

V prvních letech 20. stol. nastal mohutný rozvoj ve stavebnictví. Zavedení elektřiny 

usnadnilo práci v lomech i v brusírnách. Kamenické firmy se vyznačovaly vysokou 

kvalitou svých výrobků (např. schody, kamenná zábradlí, portály, obrubníky, kamenné 

obklady, dlaţby, pomníky, pamětní desky, kamenné sloupy, koryta, sochy) a velmi rychle 

se začaly prosazovat na trhu. I po první světové válce se slezská ţula vyváţela ze 160 lomů 

do celé střední Evropy i do Turecka. Kámen byl pouţit při obnově dlaţeb, mostních pilířů i 

pro náhrobní kameny. Z celé Evropy, Afriky i Brazílie byl do Jesenicka dováţen kámen 

k opracování. Slezské závody byly nejlépe vybavené a zaměstnávaly 9 000 dělníků. V roce 

1930 se vyvezlo nejvíce kamenných výrobků za více neţ 45 milionů Kč. 
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Druhá světová válka a především odsun kamenických mistrů a odborníků Německé 

národnosti znamenala pro kamenický průmysl úpadek. Mnoho provozoven bylo po 

mobilizaci opuštěno, počet zaměstnanců klesl o polovinu, vyráběly se pouze výrobky 

nutné pro válku. Pro obnovu kamenického průmyslu se při novém osídlování uskutečnil 

nábor kameníků. Lidé původně zcela jiných profesí se začali zaučovat v kamenictví. Po 

válce jiţ nikdy kamenická výroba nedosáhla předválečných kvalit a rozměrů. 

V roce 1948 byl kamenický průmysl sjednocen vytvořením národního podniku 

Moravskoslezského průmyslu kamene. Výrobní zařízení bylo zmechanizováno, stav 

pracovníků se sníţil (v roce 1980 cca 500 pracovníků). Vše bylo podřízeno tuzemské 

poptávce. Vyráběly se ještě schody, kanalizační a stavební kvádry, chodníkové obruby.  

 

Obrázek č. 3: Letecký snímek lomu Petrov z roku 1953 [5] 

Po roce 1980 klesl zájem o kamenické výrobky především kvůli ceně. Výroba 

řízená poptávkou se zaměřila na výrobky hrubé kamenické (dlaţební kostky, silniční 

krajníky a lomový kámen). Poţadavky na kvalifikaci pracovníků se sníţily, zrušily se 

kamenické školy, odbornost a kvalita jiţ nebyly vyhledávány. Přesto zde nalezneme ještě 

několik desítek kamenolomů, které se podařilo udrţet [6] [7] [8]. 
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3 Současný stav 

Dobývací prostor nese název DP Ţulová č. 7/0422 (viz obrázek č. 4). V roce 1998 

byl rozšířen tak, aby pokrýval veškeré vyhodnocené zásoby (viz příloha č. 1). Nyní má tvar 

nepravidelného šestiúhelníku a zaujímá plochu 42 680 m
2 

(4,268 ha)  

Po zpřesnění geologických zásob na základě nově doměřené mapy lomu z roku 

2004 je na loţisku evidováno celkem 285 500 m
3
 bilančních volných prozkoumaných 

geologických zásob. Ţivotnost loţiska se při stávající roční těţbě 10 000 m
3
 suroviny 

odhaduje na 30 let.  

   

 

Obrázek č. 4: Dobývací prostor Žulová včetně legendy [9]  

Loţisko je dobýváno jedním stěnovým lomem, který se zahlubuje. Vlastní těţba je 

prováděna ve stupních jiţním a jihozápadním směrem. První pracoviště je v nadmořské 

výšce 387 m n. m., lomová stěna je vysoká 30,5 m a dlouhá 140 m (viz obrázek č. 5). 

Druhé pracoviště se nachází v nadmořské výšce 375 m n. m., zde dosahuje lomová stěna 

výšky 12 m a délky 30 m. Úroveň zahlubování je v 364 m n. m., výška lomové stěny je 

11 m, její délka je 40 m. Úklon lomových stěn se pohybuje v rozmezí 65-75°, je dán 

odlučností těţeného materiálu a zvoleným způsobem těţby (viz příloha č. 2). 
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Obrázek č. 5: První pracoviště lomu Petrov 

3.1 Skrývkové práce 

Pokryvný útvar a svrchní partie se odtěţují průběţně s dostatečným předstihem. 

Svrchní humózní hlíny a eluvium ze zvětralých a rozpadlých ţul se skrývají hydraulickým 

kolovým rypadlem Liebhher 316 (viz obrázek č. 14), přímo na nákladní automobil Tatra a 

jsou ukládány na odval. Silně zvětralá a rozpadlá ţula se uvolňuje trhacími pracemi. Tato 

skrývka je shazována na dno lomu a odtud převáţena na odval. Nadmořská výška 

skrývkové etáţe je 411 m n. m. Výška lomové stěny skrývkového řezu se pohybuje okolo 

2 m, šířka pracovní plošiny není menší neţ 10 m [1] [10]. 

3.2 Těžba 

Pomocí vrtací techniky a trhacích prací malého rozsahu se provádí výlom bloků. 

Pracovníci navrtávají surovinu přímo na lomové stěně. K tomu slouţí vrtná kladiva 

VK - 15, VK – 19, VK – 22; vrtné soupravy Spherical, LVE 70, LVE 80; vrtné rameno na 

ohraňování bloků a podvrtávací souprava (viz obrázek č. 6).  

Po oddělení od masivu černým trhacím prachem a dalšími průmyslovými 

trhavinami (Permonex V 19) se pouţívají pro odsun bloků tlakové vaky. Vazači uvazují 

bloky a plazový jeřáb řady RDK (viz obrázek č. 7) je vytahuje na pracovní plošinu.  
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Obrázek č. 6: Vrtací technika    Obrázek č. 7: Jeřáb RDK 500 [11] 

Po oddělení od masivu černým trhacím prachem a dalšími průmyslovými 

trhavinami (Permonex V 19) se pouţívají pro odsun bloků tlakové vaky. Vazači uvazují 

bloky a plazový jeřáb řady RDK (viz obrázek č. 7) je vytahuje na pracovní plošinu.  

Bloky vhodné pro ušlechtilou kamenickou výrobu jsou jeřáby nakládány na 

nákladní automobily a odváţeny k dalšímu zpracování. Ostatní bloky jsou dle potřeby 

děleny a převáţeny vysokozdviţnými vozíky Desta nebo nákladními automobily Tatra pod 

kamenické přístřešky (viz obrázek č. 8), kde jsou zpracovávány na výrobky hrubé 

kamenické výroby především dlaţební kostky. 

 

Obrázek č. 8: Kamenické přístřešky 

Pro nakládku hotových výrobků, těţbu, příp. výkliz v lomu je pouţíván kolový 

nakladač ZL 60G (viz obrázek č. 15).  

Aţ polovina vytěţené suroviny se ukládá na odval, coţ činní maximálně 5 000 m
3
 

ročně [1] [10] [11].  
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3.3 Odval 

V současné době odvalový materiál představují výklizy z lomu (tj. drobné a 

nepravidelné kusy kamene, hlinité výplně puklin a poruch, svrchní silně zvětralé detritické 

ţuly apod.), dále odštěpky a odpady po hrubé kamenické výrobě. Ukládaný materiál má 

kusovitost 0 – 2 000 mm. 

Odvalový materiál je sypán na základě stavebního povolení ze svahu na severu od 

vymezeného loţiska. Celý odval se nachází mimo dobývací prostor. Pata svahu je podle 

potřeby odlesňována, vršek odvalu se upravuje do přibliţné horizontální roviny na úrovni 

389 m n. m.. Svislá výška sypaného materiálu je kolem 30 m, vytváří přirozený svahový 

úhel, který se pohybuje kolem 30-33°. Odval je stabilní a za celou jeho ţivotnost se na něm 

nezaznamenal ţádný pohyb. 

V technické zprávě z roku 2008 se uvádí objem odvalu o velikosti 256 231 m
3
.  Pro 

výpočet objemu byl v programu Digitální model terénu vytvořen model původního terénu 

a také skutečný model odvalu podle Základní mapy lomu. Na základě rozdílů obou modelů 

byl spočten objem odvalu. Pro výpočet byla odborným odhadem stanovena hodnota sypné 

hmotnosti závalového materiálu o zrnitostní frakci 0 – 2 000 mm na 2 000 kg.m
-3

. V roce 

2010 odval představoval přes 532 462 tun. 

 

Obrázek č. 9: Letecký snímek lomu Petrov [3] 
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Pro rozšíření výsypkového hospodářství lomu Petrov byly pozemky, které vlastní 

Lesy České republiky, s.p. (parcely č. 1118/2 o výměře 2 851 m
2
 a č. 1118/3 o výměře 

4 026 m
2
) trvale vyňaty z lesního půdního fondu [1] [11] [12]. 

4 Fyzikálně-mechanické vlastnosti hornin uložených 

na odvalu 

Fyzikálně-mechanické vlastnosti hornin jsou určujícím parametrem jak pro návrh 

postupu těţby, tak pro zvolení odpovídající mechanizace. Proto je nutné o materiálu na 

odvalu vědět co nejvíce, neţ se začne s těţbou. 

Vzorky byly odebrány podle ČSN – EN 932-1 a zmenšování laboratorních vzorků 

proběhlo podle ČSN EN 932-2. 

 

Obrázek č. 10: Odebrané vzorky kameniva 

Některé zkoušky jsem provedla pod dohledem Ing. Šancera, Ph.D. ve zkušebních 

laboratořích výzkumného centra hornin na VŠB-TUO, proto mohu porovnat své výsledky 

s výsledky zkušebny kamene a kameniva v Hořicích, kde si spol. Slezský kámen, a.s. 

nechala udělat vybrané zkoušky.  

Zaměřila jsem se pouze na základní zkoušky, další zkoušky s ohledem na finanční 

zátěţ jsem nezajišťovala z důvodu nejasného pouţití kameniva. Společnost se sama 

rozhodne, k čemu bude drcený materiál pouţíván.  
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Podle zvoleného pouţití kameniva je nutno dodělat odpovídající zkoušky, které 

jsou vyţadovány např. následujícími normami: ČSN EN 13242+A1 Kamenivo pro 

nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inţenýrské a pozemní 

komunikace, ČSN EN13450 Kamenivo pro kolejové loţe, ČSN Stavba vozovek – 

Prolévané vrstvy -  Část 4: Kamenivo zpevněné popílkovou suspenzí.  

Je také moţné, ţe větší mnoţství kameniva uloţeného na odvale (připomínám, ţe 

odval je tvořen přes sto let) nebude splňovat potřebné parametry pro tyto normy. 

Kamenivo se tak bude prodávat jako nezatříděné, pro úpravu lesních cest, zásypy a posypy 

komunikací, podloţí staveb, pro výrobu drtí apod. 

4.1 Stanovení odolnosti proti drcení metodou Los Angeles 

Vzorek kameniva připravený dle poţadavků ČSN EN 1097-2 se omílá jedenácti 

ocelovými koulemi při otáčení otlukového bubnu (viz obrázek č. 11). Po 500 otáčkách se 

zjistí mnoţství materiálu, který zůstane na normalizovaném sítu 1,6 mm.  

 

Obrázek č. 11: Otlukový buben pro zkoušku Los Angeles 

Součinitel Los Angeles se vypočte dle vztahu:  
50

5000 m
LA  

  m – hmotnost zůstatku na sítě 1,6 mm (g) 
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Výsledek zkoušky ze zkušebny kamene v Hořicích je 41,3. Mně vyšla hodnota 

32,9. Této zkoušky se vyuţívá pro přírodní nebo umělé kamenivo, které bude pouţito pro 

pozemní a inţenýrské stavby [13] [14]. 

4.2 Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti 

Při této zkoušce se postupuje podle ČSN EN 1097-6, kap. 7. Připravená zkušební 

naváţka v drátěném koši se nechá 24 hodin ve vodě. Ve vodě se zváţí koš se vzorky (M2). 

Po nasáknutí se jednotlivá zrna vyjmou z koše a na povrchu se osuší, aţ zmizí vodní film. 

Kamenivo se zváţí (M1). Ve vodě se ještě zváţí prázdný koš (M3). Kamenivo se zváţí, aţ 

se vysuší v sušárně a dosáhne ustálené hmotnosti (M4).  

Výpočet objemové hmotnosti zrn:

   )( 324

4

MMM

M
Wa

(Mg.m
-3

) 

ρW – hustota vody (Mg.m
-3

) 

Nasákavost se vypočte podle vztahu:  
4

41
24

)(100

M

MM
WA (%) 

Ve zkušebně kamene zjistili nasákavost 0,6 %. Mnou zjištěná nasákavost dosahuje 

hodnoty 0,5 % [15] [14]. 

4.3 Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování  

Odolnost kameniva vůči teplotě a zvětrávání zjistíme zkouškou podle 

ČSN EN 1367-1. Připravené zkušební vzorky jsou ve vodě vystaveny 10 cyklům 

zmrazování (-17,5 °C) a rozmrazování (20 °C). Po ukončení těchto cyklů, se kamenivo 

přezkoumá, zda nastaly nějaké změny (výskyt trhlin, úbytek hmotnosti).  

Výpočet úbytku hmotnosti tří dílčích naváţek:  100
)(

1

21

M

MM
F

 

(%) 

M1 – počáteční vysušená celková hmotnost dílčích naváţek (g) 

M2 – konečná vysušená celková hmotnost tří dílčích naváţek, které zůstaly na 

specifikovaném sítě (g) 
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Při stanovení procentního úbytku hmotnosti dosáhly mé testy stejného výsledku 

jako zkušebna kamene, a to hodnoty 0,2 % [16] [14]. 

4.4 Stanovení tvaru zrn – tvarový index 

Touto zkouškou se zjišťují geometrické vlastnosti kameniva podle ČSN EN 933-4. 

Jednotlivá zrna ve vzorku jsou roztříďována na základě poměru jejich délky L k tloušťce E 

obvykle pomocí dvoučelisťového posuvného měřítka. 

Výpočet tvarového indexu:

     

100
1

2

M

M
SI  

M1 – hmotnost zkušební naváţky (g)  M2 – hmotnost nekubických zrn (g) 

U drceného kameniva je tvar zrn ovlivněn zvoleným druhem drtiče, vzhledem ke 

skutečnosti, ţe na VŠB-TUO je k pouţití pouze čelisťový drtič, jenţ vytváří kamenivo 

podélného tvaru a tudíţ nevhodného tvarového indexu, neprováděla jsem tuto zkoušku. A 

proto uvádím hodnoty tvarového indexu ze zkušební laboratoře TPA ČR [17] [18]. 

Tabulka č. 1: Hodnoty tvarového indexu ze zkušební laboratoře TPA ČR 

Frakce Obsah jemných částic < 0,063 (%) Tvarový index 

4/8 1,7 21 

8/16 0,4 17 

16/32 0,2 22 

32/63 0,1 15 
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5 Návrhy na využití odvalu 

Vzhledem k velikosti odvalu (cca 600 000 tun) se společnost Slezský kámen, a.s. 

rozhodla k jeho vyuţití. Odval se přetěţí, získá se kamenivo i jemné frakce. Odpad z lomu 

a z výroby jiţ nebude sypán ze svahu, ale do násypky úpravnické linky. Sníţí se ukládání 

odpadu na minimum a těţená surovina bude maximálně vyuţita.  

Vše se musí navrhovat současně, zvolenému postupu těţby musí odpovídat zvolená 

mechanizace. Teoreticky lze navrhnout cokoliv, prakticky záleţí na schopnosti provedení 

navrţeného řešení a v dnešní době především na cenové rozvaze. Kaţdá společnost uvítá 

minimalizaci nákladů. 

5. 1  Návrh možného řešení 

Postup těţby je ovlivněn fyzikálně-mechanickými vlastnostmi materiálů uloţených 

na odvale. Vzhledem k situaci, ţe je odval tvořen různorodým materiálem  (horninami i 

zeminami) , je velice sloţité na několika vzorcích zjistit úhel vnitřního tření, od kterého se 

odvíjí sypný úhel. Proto budu vycházet z přirozeného sypného úhlu 30 – 33 °. Přestoţe je 

odval stabilní, můţe dojít při těţbě k lokálnímu sesunutí vlivem vibrací (pojíţdění 

mechanizace). Pro zajištění bezpečnosti navrhuji sníţit sypný úhel o 10 %. Sklon kaţdé 

etáţe bude 27 – 29,7 °.  

Vzhledem k velmi rozdílné kusovitosti odvalového materiálu navrhuji tzv. zkušební 

provoz, ve kterém se bude těţit stávající mechanizací a úpravnická linka bude řešena 

dodavatelsky. Při pravděpodobné vzrůstající poptávce o nabízený materiál a zvládnutí 

pracovních podmínek bych od vytvoření 3. etáţe pořídila výkonnější těţební mechanizaci 

(rypadlo s větším hloubkovým dosahem) a změnila úpravnickou linku tak, aby se 

kapacitně vyrovnala těţební mechanizaci.  

Pokud by se celý odval těţil stávajícími lomovými stroji, podle mých hrubých 

propočtů by se těţil 10 let a vytěţila by se cca pouze polovina odvalu (viz příloha č. 3) a to 

v závislosti na navrţeném úhlu sklonu jednotlivých etáţí.  
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Práce na odvale musí probíhat kontinuálně. Veškeré nasazené stroje musí stále 

pracovat. Prostoje značí špatné rozvrhnutí prací, a je nutné se tím zabývat. Těţbu bude 

silně ovlivňovat roční období a velikost poptávky po kamenivu. 

5.2 Postup těžby 

Těţba bude probíhat od shora k patě odvalu na celé jeho ploše. Jednotlivé etáţe 

budou vysoké podle hloubkového dosahu zvoleného rypadla. Příjezdové komunikace na 

jednotlivé etáţe budou vytvořeny pod úhlem 13°. Tento sklon vyhovuje i pro navrţenou 

těţební mechanizaci. 

Těţba bude započata v nejširším místě odvalu. Rypadlo bude od koruny svahu 

odvalu odebírat materiál a dávat ho přímo do mobilní úpravnické linky. Tím se sníţí 

náklady na opětovné nakládání a převoz. Prodávané kamenivo bude levnější. Oba stroje 

budou postupovat společně k hranici původního terénu. Rypadlo tak bude vytvářet 1. etáţ. 

 

Obrázek č. 12: Schéma těžby s nakládkou do mobilního drtiče [25]  

pozn. autora: Rypadlo navržené v této práci má hloubkovou lžíci a odebírá materiál pod sebou 

Pokud se jiţ nevejde celá úpravnická linka na horní plochu odvalu, rypadlo vytvoří 

sjezd na 1. etáţ, kam sjede mobilní linka a do ní bude dováţet vytěţený materiál nakladač. 

Nebo se mobilní linka rozpojí, u rypadla zůstane pouze část (viz obrázek č. 12) a zbytek se 

převeze na 1. etáţ, kterou bude opět zásobovat nakladač. 
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Při tvorbě kaţdé další etáţe si rypadlo musí znovu přejet ke koruně svahu odvalu, 

těţit materiál a pojíţdět spolu s úpravnickou linkou směrem k hranici původního terénu. 

Musí zanechat z kaţdé předchozí etáţe 5 m pro pojezd nakladače a nákladního automobilu. 

Rypadlo bude také tvořit sjezdy z etáţe na etáţ dle přílohy č. 7. Celkově budou navrţené 

komunikace na odvale představovat 500 m. 

Nakladač bude nakládat všechen roztříděný materiál na nákladní automobil. Ten 

bude roztříděné frakce sypat na dočasnou skládku kameniva. Neprodejný materiál bude 

ukládat ve východní části odlesněného odvalu na pozemek společnosti Slezský kámen, a.s..  

Po vzniku 3. etáţe vytvoří rypadlo sjezd k patě odvalu (viz příloha č. 7), tamní 

pozemek společnosti urovná do stejné úrovně a mobilní linka (nebo její část) na něj bude 

přesunuta. Zatím co nové rypadlo bude odtěţovat odval pro vznik 4.etáţe (viz příloha č. 6).  

Po skončení terénních prací u paty odvalu se na starém rypadle vymění lţíce za 

impaktor a na vzniklém pracovišti budou všechny nadměrné kusy suroviny rozrušovány a 

po opětovné výměně za lţíci budou sypány do mobilní linky.  

Nové rypadlo bude materiál nakládat do nákladního automobilu, to ho bude 

vysypávat u mobilní linky při patě odvalu (viz obrázek č. 13).  V této fázi bude potřeba 

pořídit ještě jeden nakladač. Jeden nakladač bude materiál dávat do násypky mobilní linky. 

Druhý makladač bude na nákladní automobil nakládat veškerý přetříděný materiál z linky. 

Ten bude jednotlivé frakce převáţet na skládky kameniva a neprodejným materiálem bude 

zaváţet odval ve východní části. Obdobně jako u mechanizace stávající. Pro větší 

efektivitu automobilu (nemusí jezdit tolikrát) uvaţuji o zakoupení přívěsu. Uveze tak více 

suroviny od paty na horní plochu odvalu. Bude pouze potřeba zvětšit příjezdovou 

komunikaci v zatáčkách na koncích etáţí. 
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Obrázek č. 13: Schéma těžby s nakládkou do nákladního automobilu [25] 

pozn. autora: Rypadlo navržené v této práci odebírá materiál pod sebou 

Po dosaţení paty odvalu si nové rypadlo v případě potřeby dalšího kameniva 

přejede na horní plochu odvalu a začne vytvářet etáţe podle svého hloubkového dosahu dle 

příloh č. 4 a č. 5. Bude také vytvářet sjezdy na spodní etáţe a těţený materiál se bude 

muset pro výrobu kameniva odváţet aţ k patě odvalu. Pokud jiţ nebude poptávka po 

kamenivu, je moţné ukončit těţbu dle přílohy č. 6. Po ukončení těţby bude mobilní linka 

převezena při patě odvalu na zdejší komunikaci a bude moci být případně pouţita pro 

některý z dalších lomů společnosti, kde mají s odvaly obdobný záměr. 

Po odtěţení odvalu zůstane po předchozích etáţích terén stupňovitý s generálním 

sklonem o velikosti 18,5 °. Toto bude vhodné z hlediska stability závěrného svahu i pro 

následnou rekultivaci odvalu. 

5.3 Těžební mechanizace 

K odtěţení odvalu bych z počátku pouţila stávající mechanizaci v lomu. Sníţí se 

tím počáteční náklady a cena prodejného kameniva bude ze začátku niţší. Pro těţbu odvalu 

a vytvoření příjezdových komunikací na etáţe bude slouţit hydraulické lopatové rypadlo 

Liebherr A 316 (viz obrázek č. 14) s hloubkovou lopatou o objemu 0,6 m
3
 a hloubkovým 

dosahem lţíce -5,5 m. Pro dodrţení bezpečnosti u horní hrany řezu bude vzdálenost od 

okraje 1 m, vlivem toho počítám s hloubkovým dosahem pouze 4,5 m (viz obrázek č. 16). 
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Obrázek č. 124: Kolové rypadlo Liebhher 316  Obrázek č. 16: Hloubkový dosah rypadla [19] 

Kolový nakladač ZL 60G (viz obrázek č. 15) s objemem lţíce 3,3 m
3
 a výškou 

vykládky 4,2 m bude nakládat vytříděné frakce na nákladní automobil Tatra o objemu 

korby 8 m
3
, ta je odveze na skládku kameniva a neprodejný materiál bude nakládat na 

druhý nákladní automobil Tatra, který se vypůjčí z nedalekého Nového Lomu společnosti 

Slezský kámen, a.s.. Neţ rypadlo vytvoří celou 1. etáţ bude nakladač také vozit materiál 

do úpravnické linky. 

 

Obrázek č. 135: Kolový nakladač ZL 60G 
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Je mnoho firem, které prodávají rypadla s hloubkovou lţící a k nim odpovídající 

nakladače. Všechny jsou zajisté spolehlivé a výkonné. Je ale potřeba zvolit stroj, který by 

vyhovoval podmínkám na lomu Petrov. Zvolila jsem osvědčenou firmu Phoenix-Zeppelin 

se stroji Caterpillar. Při jejich nabídce jsem se rozhodla pro pásové rypadlo CAT 324D LN 

(viz obrázek č. 17) s výloţníkem R 5,9 m s násadou typu R 2,65 m. Základní parametry 

jsou v tabulce č. 2 [24].  

Tabulka č. 2: Parametry rypadla CAT 324D LN [24] 

Parametr Rozměr  

Výkon motoru 124 kW 

Max. hloub. dosah / max. dosah 6,7 / 10 m 

Objem lopaty 1,55 m
3
 

0,6 – 2,3 m
3 

Šířka lopaty 1 450 mm 

Provozní hmotnost stroje 26,5 t 

Pojezdová rychlost 5,4 km / h 

 

Při pouţití lopaty o objemu VL = 1,55 m
3
 a je moţné počítat s níţe uvedenými 

výkonnostmi [26]: 

Teoretická výkonnost : 
c

L
t

t

V
Q

3600

 

13254
22

55,13600
hszmQt

 

tc – doba pracovního cyklu při úhlu otáčení 90 °  tc = 22 s 

Technická výkonnost : 
n

p

ttech
k

k
QQ

  

13163
4,1

9,0
254 hrzmQtech

  

kp – koeficient plnění lopaty  kp = 0,9 

kn – koeficient nakypření  kn = 1,4 

Efektivní výkonnost : otechef kQQ

  

131479,0163 hrzmQef
  

ko – koeficient výkonnosti  ko = 0,9 
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Obrázek č. 17: Rypadlo CAT 324D LN [24] 

Tabulka č. 3: Rozměry rýpadla CAT 324D LN k obrázku č. 17 [24] 

Kóta Název jednotlivých parametrů Rozměr (mm) 

A Přepravní výška (s lopatou) 3 250 

B Přepravní délka 9 860 

C Šířka přes pásy 2 990 

D Délka pásů 4 860 

E Rozvod pásového podvozku 3 990 

F Obrysový poloměr otočné nástavby 3 080 

G Světlá výška 480 

H Výška k vršku otočné nástavby 2 610 

J Výška kabiny 3 170 

K Šířka otočné nástavby 2 900 

L Rozchod pásů 2 590 

M Světlá výška protizávaţí 1 080 
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Obrázek č. 18: Hloubkový dosah CAT 324D LN [24] 

Tabulka č. 4: Parametry rýpadla CAT 324D LN k obrázku č. 18 [24]  

Kóta Název jednotlivých parametrů Rozměr (mm) 

A Maximální hloubkový dosah -6 700 

B Maximální vodorovný dosah na opěrné rovině 10 000 

C Maximální výškový dosah 11 450 

D Maximální výsypná výška 8 370 

E Minimální výsypná výška 4 260 

F Maximální hloubkový dosah při vodorovném dnu 2500 mm -6 180 

G Maximální hloubkový dosah při svislé těně -3 920 
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Dále volím kolový nakladač CAT 950H (viz obrázek č. 19) o objemu lopaty 3,3 m
3
, 

výkonu motoru 147 kW. Statickém klopném momentu  při plném zatočení 13 650 kg, 

s provozní hmotností 19,5 tun [27].  

 

Obrázek č. 19: Kolový nakladač 950H [27] 

5.4 Mechanizace pro úpravu 

Úpravnická linka můţe být pro „zkušební provoz“ zajištěna pronájmem např. od 

firem: GRANITA, s.r.o. Skuteč., Pinmark, s.r.o., Ostravská Těţební, a.s., RESTA, s.r.o., 

LIKOL, spol. s r.o. a dalších. Ať se společnost rozhodne pro jakoukoli firmu, doporučuji, 

aby pronajatá mobilní úpravnická linka obsahovala: mobilní drtící jednotky s čelisťovým 

drtičem, další s kuţelovým drtičem, mobilní třídící jednotku s dvěma třídícími plochami. 

 

Obrázek č. 20: Mobilní čelisťový drtič  [28] 
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Po jiţ zmíněné situaci bych se rozhodovala o pořízení vlastní linky. Opět vybírám 

mechanizaci od společnosti Phoenix-Zeppelin. Navrhuji mobilní technologickou linku 

MFL se čtyřmi částmi na pásovém podvozku: pro primární drcení čelisťový drtič 

STE 90-60/T (viz obrázek č. 20), pro sekundární drcení kuţelový drtič HP 200/T, třídění 

bude zajištěno dvousítným třídičem MFL 1 400. Základní údaje jednotlivých částí viz 

tabulka č. 5 [28]. 

Tabulka č. 5: Základní údaje mobilní linky MFL [28]  

Jednovzpěrný čelisťový drtič STE 90-60/T 

Výkon aţ 150 t / h 

Rozevření čelistí drtiče 900 x 600 mm 

Podávací velikost 850 x 550 mm 

Rozměry podrceného materiálu 0 / 50 aţ 0 / 200 mm 

Pracovní spára 35 – 135 mm 

Transportní délka 11,5 m 

Transportní šířka 2,5 m 

Transportní výška 3,2 m 

Váha cca 30 tun 

  

  

Kuţelový drtič HP 200/T 

Výkon aţ 190 t / h 

Rozměr vstupního materiálu max. 170 mm délka hrany 

Výstupná materiál 0 / 12 mm aţ 0 / 60 mm 

Násypka 4,5 m
3 

Pracovní spára hydraulicky přestavitelná 

Transportní délka 16,1 m 

Transportní šířka 2,75 m 

Transportní výška 3,95 m 

Váha cca 39 tun 
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Dvousítný třídič MFL 1400 

Výkon aţ 400 t / h 

Výkon běţný cca 200 t / h 

Celková váha 21 760 kg 

Celková váha s vibroroštem 24 640 kg 

Celková váha s Rinser vibro 25 270 kg 

Transportní šířka 2 750 mm 

Transportní délka 13 950 mm 

Transportní výška 3 200 mm 

Hlavní vynášecí pás šíře  1 050 mm 

Pás střední frakce šíře 650 mm, 4 450 mm výsypná výška 

Pás jemné frakce šíře 1 200 mm, 3 850 mm výsypná výška 

Násypka 6,75 m
3 

 

5.5 Skládky výrobků a odpadů 

Kaţdé nakládání a převoz zvyšuje cenu prodávané suroviny, proto je vhodné volit 

výsypku neprodejného materiálu co nejblíţe těţby a skládku kameniva taktéţ. 

Upravené kamenivo bude pro začátek skladováno přímo na odvale – tak jak bude 

vypadávat z úpravnické linky. Neţ se odlesní a urovná plocha za kamenickými přístřešky a 

vytvoří se skládka kameniva. Zde bude dostatečný prostor (zhruba 13 x 45 m) pro uloţení 

třech frakcí kameniva. 

Zajisté nebude moţné upravit a prodat veškerý materiál na odvale. Např.: materiál 

vhodný pro pozdější pouţití při sanacích a rekultivacích jako jsou hlíny, prach a 

neprodejné frakce. Proto se musí počítat s uloţením a skladováním těchto materiálů. Tyto 

materiály se pouţijí pro vytvoření sjezdu ve východní části odvalu. Do budoucna mohou 

být pouţity pro rekultivaci. 
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V případě nálezu jiných materiálů neţ výše zmiňovaných bude vyuţit sběrný 

kontejner a přetříděný odpad bude odvezen na nejbliţší skládku odpadů podle jeho 

charakteru. Společnost bude muset za jeho uskladnění zaplatit. Coţ také navýší cenu 

prodávaného kameniva. Čím více bude neprodejného materiálu, tím vyšší bude cena 

prodejného kameniva. Lze předpokládat sníţení poptávky a můţe dojít i k zastavení těţby. 

5.6 Využitelnost těžené suroviny 

Drcení kameniva ze slezské ţuly bylo prováděno v Ostravě na drtící soupravě 

zpracovávající strusku, na lince Štěrkoven a pískoven Ondřejovice a na semimobilní 

soupravě firmy Granita Skuteč.  

Tvar zrna, který je důleţitý pro zařazení drtě do nejvýhodnější kategorie i co se týče 

ceny, lze dosáhnout zařazením tupoúhlého kuţelového drtiče do drtící linky. Otlukovost je 

vysoká, neumoţňuje zařazení do vyšší kvality. Podle vyjádření Zkušebny kameniva 

v Hořicích je otlukovost fyzikální vlastnost materiálu, kterou nelze ovlivnit technologií. 

Ostatní vlastnosti slezské ţuly jsou vyhovující pro zařazení drtě do kategorie A – C.  

Z výsledků zkoušek dále vyplývá, ţe ekonomicky moţné je vyrábět a prodávat tzv. 

štěrkodrť frakce 0/32, 32/63, 63/125. Podle názoru představitelů firem, které se zabývají 

výrobou drceného kameniva, je ekonomické vyrábět drtě v ceně min. 120,- Kč / t, doprava 

by neměla překročit 50 km od výrobního provozu. 
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6 Technicko-ekonomické zhodnocení 

Náklady na těţbu odvalu budou při pouţití stávající mechanizace minimální. Zvýší 

se pouze jejich pracovní náplň, proto je moţné očekávat zvýšení poruchovosti a s tím 

spojené prostoje při těţbě. Mohou tak vzniknout zbytečné náklady nutné na pronájem 

mobilní úpravnické linky, za jednu tunu drceného a tříděného kameniva si společnosti 

účtují průměrně 76,- Kč. K tomu je potřeba připočíst dopravu mobilní linky do lomu a 

z lomu, coţ činí zhruba jedna cesta 25 000,- Kč. Takto je moţné dotěţit celý odval a 

nenakoupit nový těţební stroj. V této variantě lze spíše uvaţovat o koupení mobilní 

úpravnické linky, neţ aby se platil její pronájem. Nevýhoda je v zanechání materiálu na 

odvalu z důvodu malé výšky etáţí a pro zachování stupně bezpečnostního obrysu (úhel 

sklonu etáţí). 

Při zvýšené poptávce, bych nakoupila výkonnější mechanizaci: Pásové rypadlo 

CAT 324D LN stojí 4 144 272,- Kč. Cena kolového nakladače Caterpillar 950H je 

4 095 888,- Kč. Cena mobilní úpravnické linky se pohybuje mezi 27 000 000 – 

30 000 000,- Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH. V cenách jednotlivých strojů je zahrnuto 

clo, dopravné, zaškolení obsluhy, předání stroje, 1. záruční prohlídka a sada nářadí. 

Celkem by nová mechanizace stála maximálně 38 240 160,- Kč. 

Pro ukázku přidávám, co vše se musí zahrnout do ceny za provozní hodinu 

kolového nakladače ZL 60G: leasing (20 000,- Kč/měsíčně), pouţitá nafta, oleje, údrţba a 

mzda řidiče (cca 25 000,- Kč/měsíčně se vším). 
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7 Závěr 

Pro postup těţby jsem navrhla dvě řešení podle finančních moţností firmy. Vyřešila 

jsem sklon etáţí na základě praktických zkušeností vedoucího mé diplomové práce. Do 

map jsem zakreslila navrţenou situaci příjezdových komunikací, těţební postup i konečný 

stav odvalu. V případě potřeby zvýšení výkonu (nárůst poptávky) těţební i úpravnické 

mechanizace jsem volila stoje Caterppilar. Vyřešila jsem uloţení jak neprodejného 

materiálu tak skládku kameniva určeného pro prodej. Vyuţitelnost těţené suroviny se, pro 

stáří odvalu a nemoţnost určení přesnějších (převládajících) fyzikálně-mechanických 

vlastností, těţko odhaduje.  

V případě ţe se odval těţit nebude, je nutné zajistit další pozemek pro výsypkové 

hospodářství vynětím z lesního půdního fondu, za který společnost zaplatí. Odval jiţ 

zaujímá převáţnou část nynějšího výsypkového hospodářství.  
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