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Anotace 

 

Obsahem této bakalářské práce je na návrh zahloubení páté etáţe v kamenolomu Luleč.  

Úvod práce je zaměřen na přiblíţení základní charakteristiky loţiska včetně petrografických 

a hydrogeologických poměrů. Následující část se zabývá návrhem otvírky, způsobem 

dobývání a maximálním vyuţitím výhradního loţiska. Další část pojednává o sanaci 

a rekultivaci území dotčeného těţbou. Závěrečnou částí práce je zhodnocení technicko-

ekonomického a ekologického přínosu navrţeného postupu řešení.   

 

Klíčová slova: dobývání, plán otvírky, zahloubení, výhradní loţisko 

 

 

 

Summary 
 

 The subject of the bachelor thesis is a proposal for deepening the fifth storey in the 

Luleč opencast mine. The introduction part of the report is focused on an approach the basic 

characteristic of the bearings including petrographic and hydrogeological conditions. 

The following section deals with opening, mining methods and economical use of the 

bearings. The next section disserts on the redevelopment and rehabilitation of the land affected 

by mining.The final part of this report is to evaluate the techno-economic and environmental 

benefits of the proposed solution procedure. 

 

Keywords: mining, plan of development, deepening, sole deposit 
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1  Úvod 

 Loţisko stavebního kamene Luleč leţí v okrese Vyškov, na katastrálním území obce 

Luleč v blízkosti státní silnice spojující obce Luleč a Drnovice. Převáţnou část tohoto 

výhradního loţiska pokrývá dobývací prostor Luleč, který se nachází necelý 1 km 

na severoseverovýchod od stejnojmenné obce a zhruba ve vzdálenosti 1,5 km směrem 

jihozápadním od obce Drnovice. Je dobře komunikačně přístupný po silniční síti. Nejbliţší 

ţelezniční stanice Luleč je vzdálena 2 km, přípojka na ţeleznici není z lomu vybudována. 

Obrázek č. 1- Situační mapa s vyznačením lokality 
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 Loţisko v dobývacím prostoru Luleč (dále jen DP Luleč) je průmyslově vyuţíváno 

k těţbě nerostných surovin jiţ několik desetiletí. Lom byl údajně zaloţen jiţ v roce 1919, 

přičemţ slouţil ke hrubé kamenické výrobě, tj. k výrobě dlaţebních kostek a obrubníků, 

popř. lomového kamene. Odpad byl zpracováván na štěrk. Postupem doby kamenická výroba 

ustoupila výrobě štěrkodrtí. Podle dochovaných údajů činila výroba štěrkových frakcí v roce 

1930 8 000 m
3
, v roce 1956 jiţ 30 000 m

3
 a 10 000 m

3
 lomového kamene, v roce 1966 

90 000 m
3
 drceného kameniva a největší objemy těţby byly zaznamenány na konci 

osmdesátých let. Současná těţba se pohybuje okolo 150 tis. m
3
 za rok.    

  

  

Obrázek č. 2 – Kamenolom Luleč ve 30. letech 20. století 
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2 Vytyčené cíle 

 Ve své bakalářské práci jsem se rozhodl zjistit, jakým způsobem budou započaty 

otvírkové práce páté etáţe v kamenolomu Luleč pomocí trhacích prací včetně vytvoření 

přístupové cesty. Dále se zabývám problematikou nakládky a dopravy vytěţené rubaniny. 

Velmi důleţitou součástí otvírky je vyřešení otázky odvodnění báze páté etáţe a to jak 

v letním tak i v zimním období. 

 

  

Obrázek č. 3 – Pohled na bázi čtvrté etáže s výskytem srážkové vody 
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3  Geologie a hospodaření se zásobami výhradního ložiska 

 Uváděné geologické údaje byly převzaty z dokumentu „Závěrečná zpráva úkolu Luleč 

– 01 81 1005“, Geoindrustria, n. p., Praha z ledna 1983, který představuje tamější poslední 

nejucelenější geologickou práci a na jehoţ základě byly schváleny zásoby výhradního 

loţiska. [1]  

3.1  Geologická charakteristika ložiska 

 Geomorfologicky patří loţisko Luleč k jiţnímu okraji Drahanské vrchoviny, 

vybudované mladopaleozoickými horninami v bezprostřední blízkosti karpatské čelní 

předhlubně, vyplněné neogenními a kvartérními sedimenty. Terén loţiska se zvedá ve směru 

JZ-SV do protáhlého kopce z nadmořské výšky 295 m n. m. po kótu cca 379 m n. m.  

 Stratigrafické podloţí loţiska je tvořeno devonskými vápenci a vápencovými 

brekciemi s vloţkami břidlic. Na ty nasedá souvrství kulmských břidlic s polohami drob, které 

směrem do nadloţí převládají. Ve svém vývoji se nepravidelně střídají s vrstvami slepenců 

s drobovým tmelem. [1]  

3.2  Petrografie ložiska 

 Vlastní uţitkovou surovinu představují droby, polymiktní slepence s drobovým 

tmelem, aleurity a granitoidní břidlice. 

Technologicky nejkvalitnější horninou jsou droby. Jedná se o makroskopicky šedé 

horniny s modravým nádechem, velmi tvrdé a pevné. Méně čerstvé polohy jsou matné, 

s odstínem do zelena a do hněda. Droby jsou homogenní, středně zrnité, s všesměrnou 

texturou a nerovnoměrně úlomkovitou strukturou. Z petrografického hlediska jsou droby 

sloţeny z úlomků pestré škály vyvřelých, metamorfovaných i starších sedimentárních hornin – 

magmatity, ţuloruly, efuziva, křemen, ruly, granulity, droby, pískovce.  

Nejrozšířenější horninou loţiska jsou polymiktní slepence s drobovým tmelem. Jsou 

silně variabilní co do velikosti, méně co do sloţení valounového materiálu. Téměř dokonale 
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opracované valouny, téhoţ petrografického sloţení jako droby, tvoří průměrně 73,6 % objemu 

slepenců. Velikost valounů kolísá od 0,5 cm do místy aţ několika dm. Pojivo slepenců je 

zastoupeno v průměru 26,4 % objemu slepenců. Má všesměrnou strukturu polymiktní 

charakter, variabilní sloţení, zrnitost i opracování jednotlivých sloţek. Představují ho 

v podstatě sedimenty velmi podobné drobovému komplexu, ovšem s horšími technologickými 

vlastnostmi pro vyuţití co by drceného kameniva. 

 Aleurity jsou zastoupeny v podřadné míře. Nevytvářejí samostatné větší polohy, ale 

vyskytují se ve formě lamin. 

Grafitoidní břidlice jsou šedočerné, makroskopicky celistvé. Hornina má paralelní 

texturu, rovnoměrnou zrnitost a minerální sloţení obdobné ostatním zdejším horninám 

(křemen, plagioklas, K-ţivec, biotit, muskovit, granát, turmalín, limonit, zirkon, rutil). 

Aleurity a grafitoidní břidlice s výraznou paralelní texturou představují na loţisku 

z technologického hlediska škodlivinu. 

Komplex loţiskových hornin je monoklinálně uloţen ve sklonu 278 - 301° s úklonem 

13 - 32°. Grafitoidní břidlice a aleurity tvoří přirozenou západní hranici těţitelných zásob. 

Nacházejí se převáţně v nadloţí drobového souvrství a rozšiřováním těţby k západu a SZ 

dojde k jejich postupnému vyššímu procentuálnímu zastoupení v těţební stěně. Vlastní 

drobové souvrství je představováno pestrým střídáním jednotlivých čtyř základních hornin, 

přičemţ převaţují droby a slepence. Celková pravá mocnost dnes těţeného drobového 

souvrství se pohybuje okolo 90 m. Bazálním členem sedimentačního cyklu jsou středně 

aţ hrubozrnné slepence, místy balvanité, s charakteristickou rozpadavostí tmelu, který tvoří 

z technologického hlediska hůře prodejnou frakci 0 – 8 mm. Celková pravá mocnost bazálních 

slepenců je 50 – 55 m. Při rozfárání spodních partií lomu se bude jejich podíl v těţené 

surovině zvyšovat. 

Polohy břidlic, aleuritů a zvětralého slepencového tmelu uvnitř suroviny loţiska budou 

představovat výkliz. Vzhledem k hromadnému způsobu těţby nelze tento výkliz separátně 

odstranit před vsázkou do úpravny. Je zpracováván společně s ostatní horninou a posléze 

odtřiďován ve formě frakce 0 – 8 mm. Objem výklizu činí v současné době 26 – 28 % 

z těţeného objemu suroviny. Po rozfárání spodních partií lomu s vyšším zastoupením bazálních 
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slepenců se jeho podíl zvýší cca aţ na 33 %. Jak v současné době, tak i v budoucnu bude však 

i tato frakce součástí prodejního sortimentu kamenolomu. 

Výraznější tektonické projevy se na loţisku nenachází. Největší poruchová zóna (o šířce aţ 40 

m) probíhá ve směru SZ-JV jihozápadně od sledovaného území. Vertikální pokles 

severovýchodní kry činí zhruba 15 m. Podél poruch došlo samozřejmě i k navětrání hornin. 

Porušené a zvětralé horniny na tektonických poruchách představují cca 5 % objemu hornin 

na loţisku. [1]  

3.3  Hydrogeologické podmínky ložiska 

 Lokalita Luleč se nachází v hydrogeologickém rajónu R55-Moravsko-slezská oblast. 

Litologické rozdíly v propustnosti hornin se prakticky neprojevují, jedná se o puklinovou 

propustnost. Tektonické poruchy jsou zatěsněny rozmělněnou málo propustnou drtí. 

Jen v místech velkých zlomových pásem je propustnost větší a tato pásma stahují vodu z velké 

okolní plochy. Reţim proudění podzemní vody je závislý na vodních sráţkách. 

 Průměrná teplota v měsíci ledu je - 2,5 °C, + 18,0 °C v červenci a roční průměrná 

teplota je + 8,0 °C. 

Průměrný úhrn sráţek se pohybuje v rozmezí od 30 do 80 mm za měsíc, 600 mm 

ročně. Dní se sněhovou pokrývkou je průměrně 55. 

Celé území náleţí do povodí Rostěnického potoka, do něhoţ ústí bezejmenná vodoteč 

pramenící jiţně od loţiska.  

Ve skále sráţková voda prosakuje puklinami aţ k ustálené hladině spodní vody, která 

se podle měření ve vrtech na počátku osmdesátých let nacházela na kótě cca 325 m n. m. 

Hladina vody přitom kolísala v závislosti na dešťových sráţkách a propustnosti hornin 

o 2 aţ 12. V současné době je báze lomu na kótě zhruba 302 m n. m. a ustálená hladina spodní 

vody se neobjevuje. Zřejmě byla účinkem trhacích prací propustnost hornin na bázi lomu 

lokálně zvýšena. 

Koeficient filtrace byl vypočten v rozmezí 1×10
-7

 m·s
-1

 aţ 6×10
-9 

m·s
-1

. V dané oblasti bude 

moţné důlní vodu vypouštět bez úprav do kanalizace, a to bez nebezpečí kontaminace 



Miloslav Grmela: Návrh na zahloubení 5. etáţe v kamenolomu Luleč 

2011  7 

 
 

okolních vod. V závěru těţby bude vypočtené maximální mnoţství vody k odčerpávání z lomu 

představovat hodnotu 2,4 l/s. [1]   

3.4  Zásoby ložiska podle posledního stavu prozkoumanosti 

 V předcházející kapitole jmenovaný geologický průzkum se stal podkladem k přepočtu 

zásob výhradního loţiska Luleč. Rozhodnutí o vhodnosti loţiska k průmyslovému dobývání 

bylo vydáno jiţ v dřívějších letech na podkladě předcházejících geologických průzkumů. 

 Usnesením Komise pro klasifikaci zásob č. j. 936-05/52-83 ze dne 18. 11. 1983 byly 

na loţisku schváleny celkové geologické zásoby v objemu 17 891 tis. m
3
 suroviny. Z tohoto 

mnoţství bylo 5 867 tis. m
3
 označeno jako zásoby bilanční vyhledané volné, 9 858 tis. m

3
 jako 

zásoby prozkoumané bilanční volné a dále 2 166 tis. m
3
 – zásoby prozkoumané bilanční volné. 

Zásoby prozkoumané bilanční volné leţí v blocích zásob 12 aţ 15 pod úrovní nadloţních 

bloků 1 aţ 11, a to aţ po kótu 295 m n. m. 

 V srpnu 2001 byl zpracován přepočet stavu zásob v dobývacím prostoru loţiska 

kamene Luleč, který navázal na zmíněný geologický průzkum a v jehoţ rámci byly vypočteny 

zbytkové geologické zásoby loţiska Luleč (viz Tabulka č. 1). Dalším východiskem posudku 

byl stav zaměřený hlavním důlním měřičem. V posudku byla pouţita shodná metodika 

výpočtu jako v předmětném geologickém průzkumu. Z posudku byla do tohoto plánu převzata 

výsledná tabulka operativního výpočtu geologických zásob.  

Z níţe uvedené Tabulka č. 1 je patrné, ţe v dobývacím prostoru Luleč se nachází 

11 538 130 m
3
 geologických zásob. V rámci tohoto plánu otvírky, přípravy a dobývání bude 

probíhat dobývání bilančních těţitelných zásob – 6 539,5 tis. m
3
 (alternativně s moţností 

odtěţení cca 1 340,8 tis. m
3
 zásob ze středovýchodní části dobývacího prostoru Luleč). 

Toto mnoţství zásob bude z těţebního hlediska rozděleno do pěti etáţí o výškách stěn 

od 17 do 20 m. Po ukončení dobývání budou veškeré volné těţitelné zásoby uvnitř dobývacího 

prostoru vydobyty. 
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Tabulka č. 1 - Celkové geologické zásoby výhradního ložiska Luleč 

 Převáţná část zásob je z technického hlediska připravena k dobývání, tedy i k otevření 

páté etáţe. Pouze v předpolí je nutno dokončit odlesnění a skrývku nadloţí na výměře 

cca 4,6 ha. [1]  

3.5  Předpokládané množství a kvalita vázaných zásob 

 Jak vyplývá z výše uvedené Tabulka č. 1, nachází se v blocích zásob mimo hranice 

dobývacího prostoru Luleč 4 431 617 m
3
 geologických zásob. Jejich ochrana byla zajištěna 

vyhlášením chráněného loţiskového území Luleč, Obvodním báňským úřadem Brno, 

č. j. 2901/90-Hy, ze dne 28. 3. 1991. 

 Předpokládá se, ţe v závěrných svazích dotěţeného dobývacího prostoru Luleč zůstane 

vázáno 4 998 684 m
3
 (11 538 130 – 6 539 446 m

3
). 

 Alternativně lze uvaţovat o vytěţení zásob i v prostoru mimo bloky zásob 

ve středovýchodní části dobývacího prostoru Luleč. Jeho nadloţí je však charakterizováno 

nadměrnou mocností skrývkových a zvětralých nebilančních hornin. V minulosti zde byly 

ukládány deponie neprodejných frakcí skrývek.  

 Celkový objem odvalů, skrývek a výklizů uloţených v předmětném prostoru 

na deponiích činí cca 23 500 m
3
. Na ploše 18 830 m

2
 se zde dále nachází jílovité povahy. 

Pod tímto objemem (183 500 m
3
) odpadních hmot je vázáno cca 1 340,8 tis. m

3
 vytěţitelných 

zásob. Jedná se převáţně o slepence se značně zvětralým tmelem a tím i značnou částí odpadu. 

Výpočet 1983 

(geologický průzkum) 

Operativní výpočet 2001 

v DP vně DP 
celkem 

(i s těţebním odpadem) 

blok kat. [m
3
] [m

3
] [m

3
] [m

3
] 

1-4            vyhledané bilanční volné 5 866 910 3 051 830 1 074 276 4 126 106 

5-11     prozkoumané bilanční volné 9 858 114 7 791 800 1 876 528 9 668 328 

12-15    prozkoumané bilanční volné 2 166 375 694 500 1 480 813 2 175 313 

Celkem 17 891 399 11 538 130 4 431 617 15 969 747 
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 Středovýchodní partie dobývacího prostoru Luleč bude těţena pouze v případě zájmu 

odběratelů o koupi většinového mnoţství jílovitých skrývek. Těţba doposud vázaných zásob 

s deponiemi skrývek v nadloţí je v současné době nerentabilní. Proto jsou tyto zásoby vedeny 

v tomto plánu otvírky, přípravy a dobývání jako vázané v závěrných svazích. 

 Celkový předpoklad nevydobytých zásob loţiska bude tedy činit 9 430 301 m
3
 

(4 431 617 + 4 998 684 m
3
). 

 Jak bylo uvedeno výše, činí objem geologických zásob (k datu 21. 8. 2001) 

v dobývacím prostoru Luleč 11 538 130 m
3
. Výpočet vytěţitelných zásob byl upraven 

na aktuální podmínky – viz Tabulka č. 2. 

 

Tabulka č. 2 – Výpočet vytěžitelných zásob 

 Celkem Výška stěny Těžební báze 

Skrývka 138 546 m
3 

1 – 5,5 m  

    

Těžební etáže Vytěžitelné zásoby Výška stěny Těžební báze 

1. etáţ 402 153 m
3
 7,9 m 356 – 359 m n. m. 

2. etáţ 1 096 043 m
3
 16 – 18 m 339 – 342 m n. m. 

3. etáţ 1 777 960 m
3
 18 – 20 m 320 – 322 m n. m. 

4. etáţ 2 092 633 m
3
 17 – 18 m 302 – 304 m n. m. 

5. etáţ 1 170 657 m
3
 17 – 18 m 284 – 286 m n. m. 

Celkem 6 539 446 m
3
   

 

 Při předpokládané roční těţbě 700 – 1 100 tis. tun = 269,2 – 423,1 tis. m
3 

budou 

vytěţitelné zásoby – 6 539,5 tis. m
3
 vydobyty při spodní uvaţované hranici těţby 

do roku 2026.  
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Obrázek č. 4 – Graf vývoje těžby na provozovně Luleč 

  

Stav prozkoumanosti zásob zahrnutých do DP Luleč je provedeným geologickým průzkumem 

dostačující, další průzkum se nepředpokládá. [1]  
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4  Dobývací metody 

 Dobývání, doprava i úprava zásob loţiska budou uskutečňovány principielně stejnou 

technologií jako doposavad. Rozpojování horniny bude prováděno pomocí hromadných 

odstřelů (clonových i plošných) podle konkrétně zpracovaných projektů odstřelů, 

popř. generelu odstřelů. 

 

Obrázek č. 5 – Vrtací souprava TAMROCK Panthera 1 500 

4.1  Dobývání a nakládka 

 Skrývka zbytkové kubatury 138 546 m
3
 bude prováděna pomocí běţných stavebních 

mechanismů (lopatkové rypadlo s podkopovou lţící, nakladač, buldozer, nákladní 

automobily, atd.). 
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 K rozpojování balvanů nadměrné velikosti bude pouţito běţných způsobů 

sekundárních trhacích prací podle platných technologických postupů, popř. bouracích kladiv. 

Přístupy k rozvalům budou upraveny pomocí dozeru nebo nakladače, rozebírání rozvalu bude 

uskutečňováno elektrickým lopatovým rypadlem EH 921 nebo dieselovým kolovým 

nakladačem CATERPILLAR 988G. Typy rypadel nebo nakladačů se mohou v průběhu těţby 

měnit. V kaţdém případě však budou muset pouţité mechanizmy vţdy odpovídat báňsko-

technickým a bezpečnostním poţadavkům v předmětné době platného Horního zákona 

44/88 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na úpravnu bude surovina dopravována pomocí 

velkoobjemových nákladních automobilů. Úpravna je jiţ v současné době vybavena 

základními mechanizmy pro primární i sekundární drcení lomového kamene, jeho třídění, 

předrcování, ukládání a expedici. I tato zařízení mohou být obměňována za modernější typy. 

Část výrobků, kterou vzhledem k omezené kapacitě nepojmou zásobníky, bude uloţena 

na skládky.  

Obrázek č. 6 – CATERPILLAR 988G při nakládce rubaniny dumper KOMATSU HD 405 
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 Evidence a prodej materiálu budou prováděny samostatnou expedicí. Provoz je jiţ dnes 

vybaven vahou s automatickým výstupem do expediční budovy. Váha je schopna zajistit 

odváţení kompletního nákladu nákladního auta s návěsem. Expedice bude realizována 

nákladními automobily odběratelů ze zásobníků, ze zemních skládek pomocí nakladačů nebo 

přímo z rozvalu v lomu pomocí nakladače nebo rypadla. [1]  

4.2  Mechanizace a doprava 

 Skrývkové práce budou prováděny rypadlem s podkopovou lţící nebo nakladačem. 

Skrývkové zeminy budou odváţeny na místa uloţení pomocí nákladních automobilů 

(zajišťovaných buď dodavatelsky, popř. ve vlastní reţii). Povrch skrývek i rekultivací bude 

urovnáván obvyklými typy buldozerů. 

 Těţební práce budou, jak jiţ bylo uvedeno dříve, zajišťovány s vyuţitím elektrických 

nebo dieselhydraulických lopatových rypadel, popř. kolových nakladačů. Těţební stroje budou 

surovinu nakládat do velkoobjemových nákladních automobilů, které ji přepraví na stabilní 

úpravárenskou linku. 

 Úpravna bude vybavena obvyklým zařízením pro zpracování, předrcování a třídění 

lomového kamene. Její vybavení se bude měnit s postupujícím technickým pokrokem v oboru 

úpravárenské technologie. Surovina bude nákladními automobily sypána do násypky 

s vibračními podavači. Odtud bude přemisťována na hrubotřídič typu Grizzly, na němţ budou 

utříděny drobné frakce 0-32. Tyto budou dále roztříděny na frakci 0-4 (resp. 0-8), která bude 

ukládána na zemních skládkách a z nich přímo prodávána odběratelům, a frakci jdoucí 

k dalšímu zpracování. Nadsítné hrobotřídiče bude podrceno v primárním čelisťovém drtiči 

na frakci 0-100 a uloţena na skládce s tunelovým odběrem. Materiál bude dále rozdrcen 

na terciérním odrazovém drtiči, roztříděn do výsledných frakcí a uloţen do zásobníků (250 t). 

Hrubší frakce budou v případě potřeby dále předrceny, roztříděny a převedeny do frakcí 

drobnějších. Materiál bude moţné ukládat jak do zásobníků, tak na zemní skládky.  
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Obrázek č. 7 – Pohled na stávající úpravnu 

Objemově bude frakce 0-8 představovat 26-30 % vstupní vsázky. Kubatury ostatních 

frakcí budou ovlivněny poptávkou odběratelů. Základní opatření proti vzniku závaţných 

provozních nehod v úpravárenském procesu jsou součástí provozní dokumentace. 

 Expedice – evidence a prodej materiálu budou prováděny samostatnou expedicí. 

Provoz je jiţ dnes vybaven vahou s automatickým výstupem do expediční budovy. Váha 

je schopna zajistit odváţení kompletního nákladu nákladního auta s návěsem. Expedice bude 

realizována nákladními automobily odběratelů ze zásobníků, ze zemních skládek pomocí 

nakladačů nebo z rozvalu v lomu pomocí nakladače nebo rypadla. [1]  
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4.3 Elektrizace 

 Štěrkovna Luleč je napojena na venkovní stoţárové vedení 22 kV. Elektrická energie 

je přivedena do zděné trafostanice, umístěné uvnitř areálu. 

 Přívod venkovní silové soustavy 22 kV je do hlavní rozvodny provozovny veden 

průchodkovou deskou přes hliníkovou tyč 3×Al63/10, kde je elektrická energie pomocí pruţné 

spojky PS 60 AC vedena do rozvodných skříní typu RIO 644. Proti působení blesku je pouţita 

ochrana bleskojistkou VA 25/5. Vývody jsou provedeny kabely 22 AXEKCY na roštech 

do podruţných rozvaděčů trafostanic. Hlavní rozvodná stanice obsahuje 4 transformátory 

s olejovým chlazením. Trafo 630 kVA s napěťovým převodem 22 kV/6,3 kV transformuje 

elektrickou energii pro pouţití elektrických lopatových rypadel. Dva transformátory 

1 000 kVA (22 kV/0,4 kV) jsou vyuţity pro napájení úpravárenského zařízení (drtiče, třídiče, 

pásy). Poslední trafo 400 kVA (22 kV/0,4 kV) napájí elektrickou energií odprašovací zařízení 

a dílny v areálu provozovny. Hlavní rozvodná stanice je chráněna nulováním se samočinným 

odpojením od zdroje. 

 Pro rozvod VN 6 kV (napájení elektrických rypadel) je pouţit skříňový rozvaděč typu 

VH 136.1. Z hlediska druhu pouţitého zapojení je tento rozvaděč řešen s jedním systémem 

přípojnic, sestávající z osmi skříní v provedení nástěnném v jedné řadě. Přívody i vývody jsou 

provedeny kabely ANKOY 3×120. Ovládání rozvaděče je motorické.  

 Výstup z trafostanice je proveden podzemními kabely typu AYKY 3×240+120. 

V prostoru kamenolomu je energie rozvedena pomocí vlečných pozemních kabelů. [1]  

4.4  Rozvod technologické a užitkové vody 

 Voda je odebírána ze dvou studní nalézajících se v areálu provozovny Luleč, po levé 

straně cesty do lomu. Na základě povolení ONV ve Vyškově ze dne 6. 3.1 978, Vod/98/78-

403/2/Še je z těchto studen povolen odběr technologické i pitné vody v maximálním mnoţství 

0,04 l/s a 1450 m
3
/rok. Rozvody pitné i uţitkové vody jsou realizovány v normalizovaném 

trubkovém podzemním provedení. Pitná voda je periodicky testována. V případě její 

nedostatečné kvality je vybudována přípojka pro odběr z veřejného vodovodu.  
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 Potřeba uţitkové vody pro těţební nebo úpravárenské práce bude minimální. Úprava 

nerostné suroviny bude prováděna tzv. „suchou cestou“. Jedinými technologickými místy, 

v nichţ bude pouţita uţitková voda, jsou skrápění materiálu při primárním drcení, pouţití 

systému pěnění nad sekundárním stupněm drcení – kuţelovým drtičem OMNICONE HP-1560 

a mlţení na vybraných uzlech technologické linky.  

 Otvírkou čtvrté etáţe jiţ nelze vodu odvádět samospádem, proto zde byla zřízena 

jímací nádrţ. Tato je vyuţívána ke kropení lomových cest, přilehlých komunikací 

a popř. na zkrápění materiálu na meziskládkách.  
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5  Otvírka 5. etáže  

 V nejníţe poloţené čtvrté etáţi je jiţ vytvořen dostatečný prostor pro započetí otvírky 

etáţe páté.  

5.1  Postup otvírky 

 V počáteční fázi rozfárání bude potřeba vytvořit přístupovou cestu do páté etáţe. Tato 

bude umístěna u východní stěny, pod cestou na čtvrtou etáţ, na kterou naváţe na kótě 

č. 303 m n. m. (viz příloha č. 1). V zatáčce o mírném sklonu bude pokračovat od kóty 

302 m n. m. po bázi lomu 285 m n. m. Sklon vozovky bude dosahovat stabilního klesání 10 % 

(5,71°) v délce 250 m. Mezi okrajem cesty na čtvrtou etáţ a hranou svahu na etáţ pátou bude 

zachován ochranný pás o šířce 3 – 5 m, v němţ bude provedeno ohrazení cesty ochranným 

valem. [1]  

Šířka dopravní cesty je navrţena na 10 m tak, aby umoţňovala bezproblémový provoz 

velkoobjemových nákladních automobilů typu EUCLID R36 a KOMATSU HD 405. 

Ochranný val bude realizován podél cesty na pátou etáţ.  

Po dosaţení kóty 285 m n. m. bude hromadnými odstřely vytvořena etáţ, jejíţ stěny 

se budou později rozvíjet jak směrem jiţním, tak i s postupem těţby čtvrté etáţe směrem 

severním. 

5.2  Trhací práce 

 Jak jiţ bylo výše uvedeno, trhací práce se budou provádět osvědčeným způsobem - 

pomocí clonových odstřelů. K odstřelům na lokalitě Luleč lze pouţít jen trhaviny, které jsou 

povoleny uvádět do oběhu, a to při dodrţení návodu k pouţití. Jako hlavní trhavinu je moţné 

pouţít všechny běţně distribuované trhaviny s detonační rychlostí v rozmezí 2 100 –

 7 000 m/s. Tam, kde to návod k pouţití předepisuje, je nutno k počinování náloţí pouţít 

předepsanou iniciační trhavinu odpovídající svojí hmotností a charakteristikou (vyšší 

detonační rychlost, brizance) daným typům hlavních trhavin. 
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 Při vytváření zářezu cesty na pátou etáţ, resp. při dosaţení těţební úrovně, se provede 

měření seizmických účinků trhacích prací velkého rozsahu na objekty občanské zástavby obcí 

Luleč a Drnovice. Výsledky a doporučení budou promítnuty do stanovení dílčích a celkových 

náloţí. V současné době jsou parametry odstřelů (viz Tabulka č. 3) v jednom časovém stupni 

stanoveny a dodrţovány na základě doporučení a to v návaznosti na vzdálenosti „ohroţených“ 

stavebních objektů. 

 

Tabulka č. 3 – Velikost dílčích a celkových náloží v závislosti na vzdálenosti objektů 

Vzdálenost 

[m] 

Max. nálož v intervalu do 25 ms 

[Nms] [kg] 

Max. celková nálož 

[kg] 

400 450 7 500 

450 600 8 500 

500 700 10 000 

550 850 12 000 

600 1 000 15 000 

650 1 200 15 000 

700 – 1 000 dtto dtto 

 

Tlakovzdušné účinky na okolí lomu od trhacích prací velkého rozsahu se na páté etáţi 

vzhledem k výškovému rozdílu od hrany stávajících závěrných lomových stěn 

nepředpokládají. [2] 

K vývrtům se pouţije samojízdná vrtací souprava TAMROCK Panthera 1 500 (viz 

Obrázek č. 4). 

 Nadměrné kusy kameniva budou sekundárně rozpojovány pomocí pásového rypadla 

DH 441 s nainstalovaným bouracím kladivem KRUPP. 

 Nakládka rubaniny bude prováděna kolovým hydraulickým nakladačem CATER-

PILLAR 988G.  
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 Pouţití elektrohydraulického lopatového rypadla EH 921 není vhodné, a to z důvodu 

hrozících větších dešťových sráţek, případně přívalových dešťů. Kapacita pouţitého čerpadla 

by nemusela být dostačující, jak bude popsáno dále. Mohlo by dojít k zatopení rypadla a tím 

jeho vyřazení z provozu. Častější přesun na vyšší etáţ je z časového a technického hlediska 

náročný a ekonomicky neefektivní.  

 Naváţka rubaniny do násypky primárního drtiče bude prováděna stávajícími 

velkoobjemovými nákladními vozidly typu EUCLID R36 a třemi vozy KOMATSU HD 405 

o nosnosti 40 tun.  

 

Obrázek č. 8 – Kolový nakladač CATERPILLAR 988G 
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5.3  Odvodnění 

 Jak jiţ bylo popsáno v kapitole 2.3 na čtvrté etáţi, byla zřízena sběrná jímka, do které 

se svádí povrchová voda z předpolí lomu (viz mapa odvodnění lomu v příloze č. 1). Voda je 

pomocí ponorného čerpadla KDFU-125 s příkonem 23 kW, výtlakem 23 m a čerpacím 

výkonem 1,2 m
3
/min přečerpávána potrubním vedením umístěným na terénu podél dopravní 

cesty přes jímky B, C, D aţ do odkalovací jímky E, ze které je potrubím umístěným pod silnicí 

odváděna do místní vodoteče. 

 Ocelové potrubí o průměru 100 mm, které spojuje sběrnou jímku s odkalovací nádrţí B 

a stejně tak ponorné čerpadlo nebudou svými výkonnostními parametry vyhovovat výškovému 

převýšení a předpokládanému zvýšení nárůstu objemu spodních vod. 

 Tuto situaci by bylo moţno řešit pouţitím stejného typu čerpadla, které by vodu 

jímanou ve sběrné nádrţi na bázi 5. etáţe přečerpávala do jímky na etáţi čtvrté.  

 Za jednodušší, i kdyţ z hlediska ekonomického méně výhodnou, povaţuji provést 

výměnu potrubí o světlosti 100 mm na potrubí o průměru 150 mm. Zároveň s touto úpravou 

instalovat do sběrné jímky na etáţi páté čerpadlo většího výtlaku a vyššího výkonu, 

např. čerpadlo WEIR MINERALS typu WARMAN 100-230-SJ20 o příkonu 24 kW, výtlaku 

72 m a čerpacím výkonem Qmax 2400 l/min. [5]  

 Přívod elektrické energie bude proveden z podruţného rozvaděče umístěného na čtvrté 

etáţi v ocelovém zvonu, tak aby byl chráněn před nepříznivými účinky clonových odstřelů. 

Propojení rozvaděče s mobilní trafostanicí  se provede kabelem AYKY 4 × 50 mm
2
 v délce 

cca 200 m, který se poloţí do výkopu podél ocelového potrubí a bude přesypán frakcí 0 – 4 

o minimální výšce 0,6 m. 

 V podruţném rozvaděči bude kromě silové části ovládání čerpadla umístěn 

vyhodnocovač snímače hladiny vody. Snímací elektrody se pomocí rozebíratelné konstrukce 

připevní na čerpadlo a propojí se kabelem CGSG 4 × 1,5 mm
2
 s vyhodnocovačem. Výška 

vodní hladiny ve sběrné jímce se nastaví podle aktuální potřeby pomocí jednotlivých elektrod. 

Na rozvaděč doporučuji instalovat přepínač automatického a ručního provozu, aby v případě 
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poruchy plovákového systému nebo z provozních důvodů bylo moţno sběrnou jímku 

vyčerpat. 

 Pouţití plovákového systému v zimním období, po zkušenostech s provozem na čtvrté 

etáţi,  nepovaţuji za vhodné. Osvědčilo se pouţití dvou multifunkčních časových relé, které 

umoţňují plynule měnit časové intervaly prodlevy a sepnutí čerpadla v závislosti na mnoţství 

přitékající vody.  
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6  Provedení sanačních a rekultivačních prací 

 Cílem zpětné rekultivace v DP Luleč bude nejen zahlazení negativních účinků těţební 

činnosti, ale současně vytvoření krajinotvorného prvku, který zvýší ekologickou stabilitu 

a biodiverzitu území. 

6.1  Sanace pozemků 

 Důlní stavby v současné východní stěně lomu budou odstraněny v rámci postupu 

těţebních etáţí. Jeden zděný objekt, nacházející se v jiţním cípu DP Luleč je jiţ nyní 

nefunkční a bude v dohledné době taktéţ odstraněn. Kovové součásti budou sešrotovány, 

stavební suť uloţena na skrývkovou deponii v lomu. Pouţitelné zařízení bude vyuţito na jiné 

lokalitě těţební organizace. Vlastní zpětná rekultivace bude však moci proběhnout 

aţ po dotěţení loţiska, protoţe jiţní cíp DP Luleč bude do poslední chvíle vyuţíván 

k přepravě natěţené suroviny a pro přístup do lomu. Posléze budou likvidovány veškeré 

inţenýrské sítě, předmětný prostor bude vysvahován k jihu v přirozeném sklonu svahu, 

se zmírněním sklonu stávajících terénních zářezů (max. 1:1,5). Zářeny budou částečně 

přesypány kameno-hlinitou frakcí 0-4 a skrývkovými hmotami ve vrstvě mocné minimálně 

0,7 m (při ploše cca 0,4 ha bude třeba zhruba 2 800 m
3
 hmot) a osety travou. Ostatní část DP 

bude odvodňována směrem dovnitř DP Luleč, a to do těţebního jezera. [1]  

6.2  Technická rekultivace  

 Po odtěţení zásob čtvrté a páté etáţe nebude moţno dobývací prostor Luleč 

samospádem odvodnit a v zahloubení lomu vznikne těţební jezero o rozloze cca 9,46 ha. 

Dotováno bude částečně spodní a z části sráţkovou vodou. Podle výsledků geologického 

průzkumu a dnešního těţebního stavu lze odhadnout, ţe hladina spodní vody se ustálí 

v intervalu výšek 298 – 304 m n. m. Při bázi těţby na 284 – 286 m n. m. bude hloubka jezera 

činit cca 14 aţ 18 m. 

 V závěru těţby dané etáţe budou stěny jámového lomu upraveny clonovými odstřely 

do sklonu 1:1 (45°) a mezi nimi budou ponechány ochranné pásy o šířce min. 5 m. Lomové 
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stěny budou přesypány přebytkovými objemy kamenito-hlinité frakce 0-4 a osety travním 

semenem. Při celkové délce stěn tří vrchních etáţí uvnitř DP (ty se budou nacházet 

nad hladinou jezera) cca 4 500 m k přesypání stěn bude vyuţito cca 150 tis. m
3
 zemin. 

Generelní svah lomu se pak bude pohybovat mezi 35,5 - 39°. 

 V úzkém pruhu těţby ve čtvrté etáţi pod cestou na tuto etáţ bude vytvořen výchozí 

prostor pro moţné ukládání skrývkové, výkazové a odvalové deponie. Toto místo by bylo 

příliš úzké pro pohyb mechanizace dobývající zásoby v páté etáţi. Organizace sice počítá 

s prodejem většinové části zbytkové frakce 0-8 mm, je však pravděpodobné, ţe předmětný 

prostor bude k ukládání zeminových i horninových hmot vyuţit a vytvoří tak základ 

pro uskutečnění záměru výsadby budoucího lesa. Konečný maximální stav deponie je 

znázorněn na přiloţených mapách. Objem deponie bude činit v konečné fázi 792 tis. m
3
 

materiálu. Deponie bude sypána v převáţné míře na plochu čtvrté etáţe (303 m n. m.) a pouze 

částečně na bázi etáţe páté (285 m n. m.). Horní plocha deponie bude mít nadmořskou výšku 

odpovídající hraně třetí etáţe (321 m n. m.). Sklon svahů bude představovat hodnotu sypného 

úhlu ukládaného materiálu 33-35° (cca 1:1,5). Horní plocha deponie (cca 4,02 ha) bude 

urovnána do přirozeného sklonu směrem do jezera, převezena přebytkovými objemy 

kamenito-hlinité frakce 0-4 a skrývkovými hmotami z deponií za JV hranicí DP. Bude 

provedeno osetí travním semenem přírodě blízkých travinobylinných společenstev. Návrh 

moţné skladby: bojínek luční, jílek vytrvalý, kostřava červená, poháňka hřebenitá, lipnice 

luční. Druhové a procentuální sloţení směsi bude nutno konzultovat s odborníkem a objednat 

s dostatečným předstihem. 

 Po ukončení technické rekultivace zůstane plocha DP Luleč rozdělena do následujících 

ploch: 

- Nedotčené plochy lesa                        - cca   0,61 ha 

- Závěrné lomové svahy                        - cca 13,05 ha 

- Plocha deponie                                   - cca   4,02 ha 

- Plocha jezera                                      - cca   9,46 ha     [1]  
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6.3  Biologická rekultivace 

 Výše zmíněné plochy budou biologicky rekultivovány následujícím způsobem: 

- Nedotčené plochy lesa – cca 0,61 ha – bez úprav 

 

- Závěrné lomové svahy – cca 13,05 ha – tyto budou osety semeny odolných dřevin 

(bříza, jeřáb) a převedeny do kategorie ochranného lesa – pouze plocha jiţního cípu 

DP Luleč (0,4 ha) bude osázena týmţ způsobem jako plocha deponie. 

 

- Plocha deponie – cca 4,02 ha – zatravněná horní plocha bude osázena plošnou 

výsadbou stromů a převedena taktéţ do kategorie ochranného lesa.  

Pro plošnou výsadbu bude pouţit méně vzrostlý dřevinný materiál, v kvalitě 

běţně pouţívané v lesním hospodářství – dvouleté sazenice v zeminovém balu. 

Jde o materiál dostatečně vyzrálý se vzrostlým kořenovým systémem. Spon bude 

pravidelný – 1 m, jamky o rozměrech 25×25 cm. Jednotlivé druhy je třeba vysazovat 

ve shlucích minimálně po třech kusech jednoho druhu vedle sebe. Doporučené druhy 

stromů – dub letní (80 %), lípa srdčitá (10 %), javor babyka (10 %). K osázení 

předmětných ploch (40 200 + 4 000 m
2
) bude pouţito zhruba 44 200 kusů sazenic. 

Ochrana proti škodám způsobeným zvěří bude provedena chemickým 

repelentem. 

Je třeba počítat se zhruba 20% obnovou výsadby (tedy cca 8 840 ks sazenic 

navíc). Vysazené plochy bude třeba smluvně svěřit do opatrování odborné organizaci, 

která během minimálně 5 – 7 let zajistí případnou obnovu výsadby, její ochranu proti 

zvěři a vyţínání travního porostu. 

Vlastní projekt provedení výsadby bude zpracován v rámci plánu likvidace 

lomu po dotěţení zásob DP Luleč. 

 

- Plocha jezera – cca 9,46 ha – bez zvláštních úprav.  
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Úbytek lesního půdního fondu, který vznikne vytvořením jezera o výměře cca 9,46 ha, 

navrhuje těţební organizace řešit zrekultivováním téţe výměry pozemků ve vlastnictví těţaře, 

na nichţ se nyní nachází úpravna nerostných surovin, správní budovy, dílny a garáţe. [1]  
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7  Technicko-ekonomický a ekologický přínos 

 Zhodnocení navrhovaného řešení postupu těţby z pohledu na technicko-ekonomický 

a ekologický přínos je důleţitou částí týkající se dobývání nerostných surovin.  

 

7.1  Technicko-ekonomický přínos 

 Z důvodu zvýšené poptávky po drceném kamenivu (od roku 2005 vzrostla poptávka 

více neţ o polovinu) se otvírka páté etáţe stává nutností. Předpokládá se, ţe otvírka začne 

probíhat jiţ v letošním roce (2011). Co se týká vlastní otvírky, nebudou nutné ţádné větší 

investice do strojového parku. K nakládce a přepravě vyrubané suroviny budou pouţity 

stávající těţební stroje, které svými technickými a výkonnostními parametry plně vyhovují. 

Zvýšení objemu těţitelných zásob o 1 170 657 m
3
 bez nutnosti odkupu dalších pozemků 

a z toho vyplývajících skrývkových prací nemalou měrou sníţí finanční náklady na tunu 

vytěţeného kameniva.  

 V závislosti na poptávce drceného kameniva bude finanční přínos činit 12 -

 15 milionů Kč. Záleţí však na tom, o které frakce bude zájem.  

 

7.2  Ekologický přínos 

 Kamenolom v Lulči je provozován zhruba 90 let. Veškerá činnost v něm prováděná 

je podřízena tomu, aby v co nejmenší míře zatěţovala okolní prostředí a ţivotní podmínky 

místních obyvatel dotčených těţbou nerostných surovin.  

 Přeprava expedovaných hotových frakcí kameniva je vedena po silnici 3. třídy 

s návazností na silnici 2. třídy č. 430, která umoţňuje napojení na dálnici D1. Celá trasa 

probíhá mimo obydlené území, s výjimkou okrajových rodinných domů v obci Luleč 

vzdálených několik desítek metrů od této komunikace. Silnice 3. třídy byla na náklady 

Českomoravských štěrkoven celkově zrekonstruována, čímţ se výrazně sníţila hlučnost 

projíţdějících vozidel. Dále je průběţně udrţována čistícím vozem, aby se sníţila prašnost, 

popř. znečištění vozovky.  
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 Čím více suroviny se zde podaří získat, tím méně ovlivní hornická činnost jiné lokality, 

k jejíţ těţbě by s velkou pravděpodobností v zájmu pokrytí poptávky po stavebním kameni 

na současném trhu mohlo dojít.  

 Po ukončení hornické činnosti vznikne v uvedené lokalitě jezero o rozloze cca 9,5 ha. 

Závěrné svahy budou zatravněny a osazeny lesním porostem.  
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8  Závěr 

 Bakalářská práce se zabývá návrhem zahloubení páté etáţe těţby v kamenolomu Luleč. 

Práce postupně řeší přípravné práce přes vlastní těţbu a následovně ukončení prací 

a postupnou rekultivaci lomu. 

 Nakládka a doprava těţené rubaniny bude i nadále vyuţívat stávajícího 

automobilového parku. 

 Trhací práce se započnou plošnými odstřely, které postupně nahradí odstřely clonové. 

Typy těchto odstřelů se jiţ osvědčily při otvírce etáţe čtvrté.  

 Pro odvodnění lomu jsem navrhl celkovou rekonstrukci stávajícího systému potrubí 

a čerpadla, včetně připojení ke zdroji elektrické energie a samočinného zařízení na hlídání 

stavu hladiny důlních i sráţkových vod.  

 Po rozfárání páté etáţe se uvolní další mnoţství suroviny. To je z ekonomického 

hlediska výhodné, protoţe dobývací prostor jiţ nelze bez dalších odkupů pozemků a tím 

i změny POPD dále rozšiřovat. Na straně druhé se musí počítat s negativními vlivy na ţivotní 

prostředí. Obyvatelé v blízkosti lomu budou stále vystaveni zvýšenému výskytu prašnosti, 

hlučnosti a okolnímu provozu vozidel. Aby negativní účinky působily v co nejmenší míře, řeší 

POPD. Následně tak i rekultivaci, aby po ukončení těţební činnosti byl vliv na dotčenou 

krajinu co nejmenší.  

 Předpokládám, ţe realizace mých návrhů, které jsem si v úvodu bakalářské práce 

vytyčil, přispějí k hospodárné a bezproblémové těţbě na páté etáţi.  
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