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Anotace 

 V p edložené práci je zpracován návrh postupu t žby na kamenolomu Bu ník. 

Zejména se jedná o návrh ešení stávajících problém , které omezují další postup t žby. 

Další ást práce je zam ena na samotný návrh postupu t žby do vyt žení ložiska spolu 

s p epo tem zásob. V práci jsou uvedeny základní údaje o zájmovém ložisku a popis 

používané technologie t žby (rozpojení, nakládání, doprava, úprava). Práce se snaží 

p edložit komplexní ešení postupu t žby, které je vázáno na technicko – ekonomické, 

hospodá ské, ale také ekologické aspekty. Proto je zde uveden návrh sanace a rekultivace 

území zasažené t žbou. 

Klí ová slova: postup t žby, Bu ník, zásoby, rekultivace 

Summary 

 The aim of the submitted thesis is the proposal of mining posibilities in Bucnik 

quarry. Mainly it is addressing the current issues, which are curtailing the current mining 

process. The second part of the thesis is dealing with the actual proposal of mining the 

deposit inclusive of the recalculation of the reserves. It also includes the basic facts about 

the interest deposit and description of the used technology (separation, loading, 

transportation, finishing). The author is presenting a complex solution of the mining 

process, which is based on the technological,economical and ecological aspects, thus the 

work includes a proposal of rehabilitation and recultivation of the area that was affected by 

the extraction.

Keywords: proposal of mining, Bucnik, deposit, recultivation 
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Seznam použitých zkratek 
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BÚ eský bá ský ú ad 

DP dobývací prostor 
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1. Úvod 

 T žba nerostných surovin, zejména andezitu, v místech kamenolomu Bu ník se 

datuje od 50. let 20 století. Kamenolom Bu ník byl založen v roce 1951. Jedná se o 

povrchový, st nový lom.  

 Hlavním cílem mé práce je navrhnout další postup t žby v závislosti na technicko-

ekonomických a ekologických faktorech. Vyty il jsem si díl í cíle, které je t eba vy ešit 

pro návrh postupu t žby: 

• návrh na odstran ní a zpracování rozvalu po nevyda ených trhacích prací 

• modernizace trhacích prací 

• ešení výšky st ny etáže . 1 

• zamyšlení se nad r znými možnostmi samotného postupu t žby 

 Moji snahou bude návrh co nejefektivn jšího ešení, které by mohlo být reáln

použito pro daný lomový provoz. 

Obr. . 1 – Kamenolom Bu ník; zdroj (autor): Bc. Vojt ch Kala 



Bc. Vojt ch Kala: Návrh dalšího postupu t žby na kamenolomu Bu ník 

2012                            - 2 - 

2. Geologická, geografická a hydrogeologická charakteristika 

ložiska 

2.1. Charakteristika ložiska a zájmového území 

 Kamenolom Bu ník se rozprostírá na katastrálním území obce Kom a v okrese 

Uherské hradišt  (Zlínský kraj). Lom je stranou od ve ejných komunikací, cca 2  od 

státní silnice Uherský Brod – Tren ín. S touto silnicí je lom propojen dostate n

zpevn nou komunikací (cca 1,2 ) umož ující pohyb t žkých nákladních aut. 

 Lokalita: kamenolom Bu ník

 Organizace: Ludvík Novák 687 71 Kom a .p. 172

 Dobývací prostor: DP Kom a – Bu ník ev. . 70442

 Obec: Kom a

 Okres: Uherské Hradišt

 Kraj: Zlínský 

Surovina: andezit, kvarcit, porcelatin 

Ložisko: 3036 800 

Ro ní t žba: cca 140 000 t/rok 

Obr. . 2 – Poloha kamenolomu Bu ník; zdroj: http://geoportal.cuzk.cz 
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 Nadmo ská výška v okolí lokality kolísá v rozmezí od 450 do 550  n. m. 

Hlavními t ženými surovinami jsou andezit, kvarcit a porcelanit. Na ložisku je stanoven 

dobývací prostor, který pokrývá tém  celou plochu ložiska. Net žená ást ložiska je 

pokryta smíšeným lesem [1]. T žba nerostných surovin probíhá ve 3 st nových etážích, 

které dosahují délek až 250 , výšek až 25  a sklon st n se pohybuje v rozmezí 65° - 

85°. T žená surovina se využívá zejména pro stavební ú ely – kamenivo do betonu, 

kamenivo pro asfaltové sm si, kamenivo pro nestmelené sm si a sm si stmelené 

hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace. Obvykle vyráb né 

frakce kameniva: 0/32; 32/63; 63/125. Ro ní t žba se za poslední 2 roky pohybuje kolem 

140 000 t/rok. V roce 2009 byla t žba dvojnásobná, jelikož se v blízkosti lomu stav l 

silni ní obchvat vesnice Bánov, na který bylo pot eba velké množství silni ního kameniva. 

 Podnebí v kraji: pr m rná ro ní teplota 5°C, deš ové srážky 500  – 900 

/rok. 

2.2. Geomorfologická charakteristika 

 Geomorfologicky lokalita náleží do Bílých Karpat – ložisko spadá do CHKO Bílé 

Karpaty. Zájmové území je tvo eno kupou oválného tvaru, v níž hlavní užitkovou 

surovinou je andezit, uložený ve dvou ložních žilách. Vrchní žíla tvo í morfologicky 

nápadný vrchol, severní vystupuje severovýchodn  na svazích kopce a na východní stran

se v tví na dv  žíly. 

2.3. Geologická charakteristika 

 Vlastní ložisko je tvo eno trachyandezitem a kvarcity (p em n nými pískovci) a 

porcelanity (p em n nými jílovci). T ženy a využívány jsou všechny jmenované horniny. 

Andezit a kvarcit jsou v surovin  zastoupeny významn jší m rou než porcelanit.  
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Obr. . 3a, 3b – Zastoupení jednotlivých hornin; zdroj: Ing. Jaroslav Zíma 

 Intenzita metamorfózy je na ložisku zna n  prom nlivá v závislosti na vzdálenosti 

p vodního sedimentu od vulkanitu a na jeho petrografickém složení. Na jedné stran  lomu 

se vyskytují horniny, u nichž je sedimentární p vod zcela nez etelný, na druhé stran

pouze slab  p em n né sedimenty [2]. 

 Z petrografického hlediska bylo na lokalit  popsáno n kolik typ  trachyandezitu, 

které jsou makroskopicky obtížn  rozlišitelné. Z tohoto d vodu se p ikláníme k technické 

praxi a ozna ujeme t žený vulkanit jako andezit. erstvý andezit je velmi pevná, masívní 

hornina se sloupcovitou nebo nepravidelnou odlu ností. Andezit vytvá í na ložisku n kolik 

p evážn  ložních žil o mocnosti desítek  až prvních desítek . Dále byly nalezeny i 

menší, vedlejší žíly s mocností kolem 3 . Nejv tší mocnosti dosahují andezity v severní 

ásti ložiska [2]. 

 Andezity jsou bílošedé až šedé, obsahující výrostky amfibolu pyroxen  a živc , 

jsou kavernosn  porušené a rozpukané. Dutinky jsou vypln ny ankeritem a pyritem. 

Úložní pom ry jsou jednoduché a stálé. Úklon vrstev je mírný, kolísá v rozmezí 4° - 12°. 
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Andezity jsou ve vrchních polohách nav tralé, a proto jsou jejich technologické vlastnosti, 

ve srovnání s andezity uloženými ve v tší hloubce, horší. Nav trání zasahuje až do 

hloubky 13 .  

 Andezity jsou vhodné pro výrobu hran ných drtí 1. a 2. jakostní t ídy, p ípadn  pro 

výrobu št rkodrtí. Jejich objemová hmotnost se pohybuje kolem . 

Tab. . 1 – P ehled charakteristiky t žené suroviny; zdroj: POPD Bu ník 

odolnost proti otluku 31%

objemová nasákavost cca 5%

odolnost proti mrazu 0 – 37 % 

objemová hmotnost 2,45 

pevnost v tlaku do 200 MPa 

2.4. Hydrogeologická charakteristika 

 Kamenolom Bu ník se nachází v povodí eky Olšavy. Povrchové vody v okolí 

lomu jsou odvád ny Pivním potokem a potokem Komn nkou. Ložisko je bezvodé a ob h 

srážkových vod (cca 632 /rok) nemá vliv na t žbu. Na území lomu byly na úrovni 2. a 

3. etáže vybudovány odvod ovací jímky, do které jsou svád ny d lní vody. 
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3. Sou asný stav dobývací, dopravní a úpravnické 

technologie 

 Dobývání ložiska Bu ník je v sou asné dob  provád no st novým lomem se t emi 

t žebními ezy: 

    1. t žební ez – kóta 510  n.m. 

    2. t žební ez – kóta 485  n.m. 

    3. t žební ez – kóta 470  n.m. 

3.1. Skrývkové práce  

 Kvartérní pokryv ložiska je tvo en kamenitou hlínou a kamenito – hlinitými sut mi. 

Skrývkové materiály jsou odt žovány s dostate ným p edstihem p ed postupem t žební 

fronty. Skrývka je v tšinou nakládána lopatovými rýpadly zna ky Liebherr na nákladní 

automobily a odvážena na deponie severn  od lomu. Mocnost skrývky se pohybuje od 

0,2  do 5,8 . 

3.2. Technologie rozpojování 

3.2.1. Primární rozpojení  

 Prvotní rozpojení rostlé suroviny je provád no pomocí trhacích prací a to zejména 

trhacích prací velkého rozsahu dle generálního technického projektu odst el  pro 

kamenolom Bu ník [6]. V minulosti bylo prvotní rozpojení provád no pomocí 

komorových odst el . Postupem asu se p ešlo na vhodn jší, clonové odst ely. V menší 

mí e jsou také používány odst ely plošné a to p edevším pro zarovnání pracovních plošin a 

pro podobné práce úpravy terénu. Clonové a plošné odst ely na kamenolomu Bu ník jsou 

provád ny pomocí záhlavních vývrt . Použití vývrt  patních i zvedacích je ojedin lé. 

Trhací práce zajiš uje externí dodavatel. 

 Vrtné práce pro trhací práce jsou provád ny pomocí lomových vrtných souprav. 

Tyto práce zajiš uje sám lomový provoz pomocí vrtací soupravy Atlas Copco HC 860 
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nebo jsou zajiš ovány pomocí externích dodavatel . Pr m r vývrt  se nej ast ji pohybuje 

od 89  do 105 . 

 Pro názorný p íklad uvádím p ehled parametr  clonových odst el  provád ných 

pomocí záhlavních vývrt . 

Tab. . 2 – P ehled parametr  CO; zdroj (autor): Bc. Vojt ch Kala 

 Pro primární odst ely se používá rozn tný systém elektrický nebo neelektrický. 

Popis t chto rozn t  jsem již zpracoval ve své bakalá ské práci: Návrh na zm nu 

parametr  clonových odst el  na kamenolomu Mokrá [3]. 

3.2.2. Sekundární rozpojení 

 Sekundární rozpojení nadm rných kus  je provád no pomocí hydraulického 

impaktoru nebo pomocí trhacích prací malého rozsahu dle technologického postupu 

trhacích prací malého rozsahu pro kamenolom Bu ník. Tyto práce jsou realizovány 

malopr m rovými vývrty, které jsou vrtány ru ními pneumatickými kladivy. Trhací práce 

pro zarovnání p evis  a jinou úpravu terénu mohou být provád ny obdobn . 

3.2.3. Clonový odst el 1/2012. Bu ník 

 Provád ní trhacích prací na kamenolomu Bu ník bych cht l prezentovat pomocí 

konkrétního odst elu, který byl na této lokalit  realizován dne 27.3.2012 na 3. t žební 

etáži. Reálné vrtné schéma se odlišovalo od navrženého schématu. Vedení lomu 
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požadovalo rozpojení materiálu v krátkém asovém horizontu. Z tohoto d vodu nebyly 

navrtány všechny vývrty dle schématu. Proto bylo rozhodnuto, po domluv  s TVO, že se 

tento odst el rozd lí na dva odst ely. Na odst el 1/2012 bylo navrtáno 78 záhlavních vývrt

o pr m ru 102 (viz p íloha . 5). Vývrty byly nabity pr myslovými trhavinami 

Dapmon 30, Poladyn 31 ECO, Emonit 1. Pro odst el bylo spot ebováno 6263  trhavin a 

169  rozbušek. Byl použit neelektrický rozn tný systém (INDETSCHOCK). V t sné 

blízkosti odst elu se nacházely nadm rné kusy hornin. P i této p íležitosti byly tyto bloky 

navrtány lomovou soupravou a nabity pr myslovou trhavinou Poladyn 31 ECO. Tyto 

nálože byly p ipojeny k odst elu, byly odpáleny spole n  s odst elem. Odst elem bylo 

rozpojeno 18 200  horniny s m rnou spot ebou trhavin 0,34 . 

 Po odst elu byl vedením lomu výsledek odst elu hodnocen jako velmi dobrý. 

Konkrétní výsledky by se daly hodnotit až p i samotném nakládání a úprav  rubaniny. 

 Pro konkrétní p edstavu p ikládám p vodní vrtné schéma (viz p íloha . 5) a 

fotodokumentaci z nabíjení odst elu a z výsledku odst elu (viz p íloha . 7). 

 Tato technologie rozpojování se na dané lokalit  ujala. Považuji ji za vyhovující. 

3.3. Nakládací a úpravnické technologie 

 Pro p epravu rozpojené rubaniny do tlamy primárního drti e se na dané lokalit

používají t i zp soby: 

1. Drti  je umíst n v t sné blízkosti rozvalu a rubanina je do tlamy drti e nakládána 

pomocí lopatového rýpadla (Liebherr, Doosan, Daewoo). 

2. Drti  není možno umístit k rozvalu a rubanina je do tlamy drti e nakládána pomocí 

lopatového naklada e (Liebherr 531). 

3. Drti  je umíst n ve v tší vzdálenosti a rubanina je nakládána lopatovým rýpadlem 

nebo lopatovým naklada em na nákladní automobily, které ji odváží k drti i, kde je 

lopatovým rýpadlem nakládána do tlamy drti e. 

  

 Jedná se o mobilní, elis ový, dvouvzp rný drti  MPD 1000/700 s násypkou o 

objemu 4,5 . Rozdrcený materiál je vynášen šikmým pásovým dopravníkem ší ky 800 

 a délky 7,5 . Pohon drti e zajiš uje vzn tový agregát. 



Bc. Vojt ch Kala: Návrh dalšího postupu t žby na kamenolomu Bu ník 

2012                            - 9 - 

 Po podrcení je materiál rozvážen kolovým lopatovým naklada em na skládky nebo 

k další úprav  (2. stupe  drcení – kuželový drti , t íd ní). Veškeré úpravárenské linky jsou 

v kamenolomu Bu ník mobilní. Výsledný produkt je nakládán odb ratel m na nákladní 

automobily pomocí lopatových naklada . Žádné zásobníky na materiál v lomu nejsou. 

Surovina k expedici je shromaž ována na zemních skládkách. 

Obr. . 4 – Primární drcení rubaniny, t íd ní materiálu; zdroj (autor): Bc. Vojt ch Kala  
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4. Návrh dalšího postupu t žby do vyt žení ložiska 

 V této ásti se zam ím na návrh ešení díl ích problém , abych získal celkový 

nástin postupu t žby. 

4.1. Návrh na odstran ní a zpracování rozvalu po nevyda ených 

trhacích prací 

 V roce 2011 byl proveden clonový odst el . 4/2011 na 1. etáži. Výška st ny 

v tomto míst  p esahovala 25 . Pro odst el byly navrtány vývrty záhlavní, dopln né 

patními vývrty. Z d vodu rozrušeného terénu, tudíž obtížné manipulace s vrtací soupravou, 

nebylo možné navrtat více vývrt  patních i vývrt  zvedacích. Došlo tedy k situaci, kdy 

lomová st na nebyla dostate n  navrtána, záb r náloží ve vývrtech byl nedstandardní. Po 

odpálení trhavin došlo jen k áste nému odhození, ale v tšina suroviny se pouze sesunula a 

vytvo ila tak sesuvný zpevn ný svah z 1. na 2. etáž (viz obr. . 5). Tento nevhodný rozval 

je t eba odstranit a zpracovat, aby se mohlo pokra ovat dále v postupu t žby. 

Obr. . 5 – Rozval po nevyda ených TP; zdroj (autor): Bc. Vojt ch Kala 
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4.1.1. Rozebrání rozvalu pomocí lopatového rýpadla 

 Tato metoda již byla vyzkoušena. Problém byl v tom, že rýpání do nestabilního 

rozvalu, který svou výškou n kolikanásobn  p evyšuje výškový dosah rýpadla, je velice 

nebezpe né, jelikož m že dojít k sesuvu materiálu a následnému zavalení stroje. 

 Teoretickým ešením by bylo použití lopatového rýpadla s delším ramenem, díky 

kterému by bylo možné rozebírat rozval z v tší vzdálenosti a padající kusy horniny by jej 

nemusely ohrozit. I tento zp sob vidím jako p íliš riskantní a nedoporu uji ho. 

4.1.2. Rozpojování kus  hornin v rozvalu pomocí impaktor

 I tato metoda již byla zkoušena a op t nastal stejný problém. Rázy hydraulického 

kladiva uvol ovaly kusy hornin, které tento stroj ohrožovaly.  Tento zp sob není vhodný. 

4.1.3. Rozpojování kus  hornin a zpevn ného rozvalu pomocí náloží ve 

vývrtech a p íložných náloží 

ešení tohoto problému pomocí TP malého rozsahu bylo již vyzkoušeno a to 

s áste ným úsp chem. Byly navrtány malopr m rové vývrty (pr m r 29 ) pomocí 

ru ních pneumatických kladiv (viz obr. . 6). Vibrace, které p i tomto vrtání vznikaly, byly 

tak malé, že nedocházelo k uvol ování materiálu. Po odst elení došlo k rozpojení 

nadm rných kus  a áste nému sesuvu materiálu.  

 P íložné nálože zde byly také použity, ale tento zp sob nedoporu uji, jelikož 

dochází k nadm rnému rozletu a tlakové (akustické) vln . Tento zp sob by mohl být 

použit v takovém míst  rozvalu, kde by i vrtací práce ru ními kladivy zp sobovaly sesuvy 

materiálu, které by ohrožovaly pracovníky.  
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Obr. . 6 – Vrtné práce ru ními pneumatickými kladivy; zdroj (autor): Bc. Vojt ch Kala 

4.1.4. Rozpojování kus  hornin a zpevn ného rozvalu pomocí náloží ve 

vývrtech a jeho následné odhození trhacími pracemi 

 Pomocí odst elu náloží v malopr m rových vývrtech by docházelo ke snižování 

stability rozvalu. P i provád ní vrtacích prací by byl vy len n alespo  jeden pracovník, 

který by neustále kontroloval stabilitu rozvalu. V p ípad  uvoln ní kus  hornin by varoval 

(nap . pomocí okamžitého zastavení p ívodu stla eného vzduchu do vrtacích kladiv) 

pracovníky obsluhující vrtací kladiva. Jednalo by se o práce za stálého dozoru. 

 Po odst elu by byl uvoln ný materiál nakládán pomocí hydraulického lopatového 

rýpadla na nákladní auta a odvážen na úpravu. Nakládat by se musel materiál jen uvoln ný. 

Obsluha rýpadla by nesm la rýpat do vyšších ástí rozvalu, aby nedošlo k ohrožení 

nakládacího stroje a jeho posádky. 

 Jednou možností je takto pokra ovat až do odstran ní celého nevhodného rozvalu. 

Další možností je odstranit takto v tší ást rozvalu a zbylý rozval „odhodit“ trhacími 

pracemi, provád nými pomocí záhlavních vývrt  za rozvalem (viz obr. . 7). Na schématu 



Bc. Vojt ch Kala: Návrh dalšího postupu t žby na kamenolomu Bu ník 

2012                            - 13 - 

je znázorn n sm r odst elu. Zobrazený po et vývrt  je pouze orienta ní. Parametry TP by 

byly závislé na množství zbylého rozvalu (délce záb r  trhavin ve vývrtech). Odst elem by 

došlok odhození rozvalu na v tší plochu a k narušení jeho stability. Tento zp sob nem že 

být použit p ed odstran ním ásti rozvalu, jelikož by vznikalo riziko dalšího nevyda eného 

odst elu kv li velkým záb r m vývrt . Kdyby k tomuto došlo, vytvo il by se ješt  v tší 

nevhodný rozval.  

Obr. . 7 – Schéma sm ru asování odst elu pro odstran ní nevhodného rozvalu; zdroj (autor): Bc. Vojt ch 

Kala 

4.1.5. Návrh optimálního ešení 

 Všechny p edešlé metody jsou nebezpe né a mohlo by dojít k ohrožení pracovník

nebo za ízení. Navrhuji odt žit volný materiál z paty rozvalu, aby bylo možné se dostat 

k rozvalu vrtací soupravou. Následn  navrtat patní p íp. zvedací vývrty. P edešlé odt žení 

je vhodné realizovat tak, abychom se dostali na pevnou skálu. Do rozpukaného materiálu 

jde vrtat velmi obtížn . Navrhuji navrtané vývrty nabit trhavinou a provést odst el, který 

by rozval odhodil. Takto rozprost ený rozval by byl nakládán pomocí lopatových rýpadel 

na nákladní automobily a následn  upravován. 

4.2. Modernizace trhacích prací 

 Stávající generální technický projekt odst el  pro kamenolom Bu ník, který byl 

vytvo en v roce 1970 a aktualizován v roce 2009, neumož uje použití moderních postup , 

systém  a pom cek, které jsou v dnešní dob  dostupné a které by mohly být efektivním a 

ekonomickým p ínosem. Proto navrhuji vypracování nového generálního technického 

projektu odst el , podle kterého by bylo možno použít nap . elektronický rozn t, nabíjecí 

vozy p íp. další vhodné technologie. 



Bc. Vojt ch Kala: Návrh dalšího postupu t žby na kamenolomu Bu ník 

2012                            - 14 - 

4.2.1. Elektronický rozn tný systém E*Star 

 Elektronický rozn t (E*Star) je novinkou v oblasti rozn tných systém . Ve sv t  je 

již hojn  používán a i v eské Republice byl n kolikrát úsp šn  použit. Elektronický 

rozn tný systém E*Star se skládá z rozbušky se zabudovaným elektronickým modulem, 

speciálního konektoru, digitálního loggeru, rozn tnice a propojovacího vedení (viz obr. . 

8). Elektronický modul se skládá z kondenzátoru, logického a asového obvodu a pilule. 

Rozn tnicí nabitý kondenzátor na pokyn spouští pr chod proudu odporovým m stkem a 

ten následn  zažehává primární slož pilule, která iniciuje sekundární nápl  rozbušky. 

Nejv tší výhodou je maximáln  p esné asování jednotlivých rozn covadel a to v rozsahu 

1 – 10 000  [9]. Tento systém potla uje nevýhody elektrického i neelektrického rozn tu 

a naopak spojuje jejich výhody tz. elektronický rozn t není náchylný na vliv bludných a 

elektrostatických proud  a p itom lze zp tn  p ekontrolovat zapojení všech rozn covadel. 

Jako další výhodu bych uvedl snazší zapojení celého systému, kdy pomocní st elmist i 

mohou nabíjet rozn tné náložky do vývrt  a TVO si dodate n  nastaví zpožd ní 

jednotlivých rozbušek, které už mohou být umíst ny ve vývrtech. I kone né propojení 

všech rozn covadel je jednodušší a rychlejší než u rozn tu elektrického (viz obr. . 9). 

Nevýhodou je po izovací cena. Cena elektronické rozbušky se pohybuje v rozsahu 200 – 

300 K . Cena neelektrické rozbušky se pohybuje v rozsahu 50 – 110 K . 

 Tyto systémy se ve sv t  úsp šn  používají zejména p i takových TP, kde je d raz 

na p esné asování (nedochází k nežádoucímu zpožd ní iniciace) a kde je t eba použít 

velké množství asových stup . Pravidelné užití t chto systém  p i CO na lomových 

provozech je sporadické a je otázkou reálného vyzkoušení na daném provozu. Ekonomický 

dopad použití elektronického rozn tu byl zkoumán i na lokalit  v eské republice. Byly 

provedeny odst ely obdobných parametr  s použitím neelektrického a elektronického 

rozn tu a p i úprav  rubaniny z t chto jednotlivých odst el  se m ila spot eba elektrické 

energie primárního drti e. Dále se porovnávalo množství nadm rných kus  hornin 

v rozvalu odst el . Pro maximální p esnost zkoušky by m ly být brány v potaz úložní, 

geologické a hydrogeologické pom ry, které mohou ovlivnit výsledek zkoušky. Dalším 

srovnávacím faktorem by mohlo být opot ebení lopat naklada  a rýpadel, opot ebení 

drti e, dopravních pás  apod. Tyto všechny aspekty by vydaly na samostatnou studii a 

podrobn jší rozbor je nad rámec této práce. Ve výsledku se elektronický rozn t jevil 
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ekonomicky výhodn jší, i když jeho po izovací cena je mnohonásobn  vyšší. Tento 

výsledek považuji za dostate n  objektivní. 

 Tímto zp sobem m žeme zajiš ovat ekonomický p ínos zejména pro organizace, 

které si trhací práce vykonávají samy. Pak totiž nezáleží jen na samotných nákladech na 

odst el, ale práv  i na nákladech na další technologické celky. V dnešní dob  jsou asto TP 

zajiš ovány externími firmami, které se samoz ejm  snaží o co nejmenší jejich náklady na 

rozpojenou jednotku. Externí firmy tedy dávají asto p ednost jiným typ m rozn t . Záleží 

pak na konkrétní domluv  a v ím, že m že být pro t žební organizace ekonomicky 

výhodn jší mít vyšší náklady na trhací práce a nižší náklady na úpravu suroviny. 

 Elektronický rozn tný systém by mohl být na kamenolomu Bu ník použit, a to 

zejména p i odst elech s velkým množstvím vývrt , kde by bylo pot eba v tší po et 

asových stup  pro dodržení omezení nálože na jeden asový stupe  z d vodu 

seizmických vliv . Obecn  tedy m žeme konstatovat, že díky elektronickému rozn tu by 

bylo možné realizovat v tší odst ely, kterými by bylo možno jednotn  rozpojit v tší 

množství horniny.  

 P íklad efektivního využití: Je z ejmé, že nadm rné kusy hornin vznikají zejména 

ze záb ru první ady vývrt  odst elu. Berme v úvahu pot ebu rozpojení ur itého množství 

horniny. Díky elektronickému rozn tu jsme schopni tento objem rozpojit jedním odst elem 

(jedna první ada vývrt  na celý objem). P i použití elektrického rozn tu nejsme schopni 

vytvo it pot ebný po et asových stup  a tak musíme daný objem horniny rozpojit více 

odst ely. Negativa v tšího množství odst el : 

• nadm rné kusy z prvních ad odst el

• zastavení innosti celého lomu uzavíráním bezpe nostního okruhu p i každém 

odst elu 

 Pro eliminaci nadm rných kus  hornin z první ady odst elu je vhodné projektovat 

první adu tak, aby co nejp esn ji kopírovala hranu dané etáže. Tímto zajistíme stálý záb r 

vývrt  první ady. Další možností je zmenšit rozte  vývrt  první ady.  

 V p ípad  použití neelektrického rozn tu m žeme teoreticky vytvo it až 

nekone nou adu asových stup  a tím rozpojit daný objem jedním odst elem. Zde se pak 

m že ztrácet prvotní výhoda nižší po izovací ceny oproti rozn tu elektronickému, jelikož 



Bc. Vojt ch Kala: Návrh dalšího postupu t žby na kamenolomu Bu ník 

2012                            - 16 - 

musíme použít velké množství povrchových neelektrických rozbušek. Propojováním 

mnoha t chto rozbušek se m žeme snadno zmýlit a výsledné zapojení bude naprosto 

nep ehledné a t žko kontrolovatelné. V tomto p ípad  m že také vznikat nežádoucí 

zpožd ní, zp sobené rychlostí ho ení mikrobleskovice (1  zpožd ní na 2  ho ení 

mikrobleskovice. Tím pádem není zpožd ní tak p esné a to m že mít vliv na výsledek 

odst elu a jeho seizmické ú inky. 

Obr. . 8 – Rozbušky a propojovací vedení systému E*Star; zdroj (autor): Bc. Vojt ch Kala 

Obr. . 9 – Zapojení rozn tného systému E*Star; zdroj (autor): Bc. Vojt ch Kala 
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4.2.2. Nabíjecí vozy 

 Nabíjecí vozy jsou za ízení, které jsou schopny dopravit suroviny pro výrobu 

pr myslové trhaviny na místo odst elu a až na míst , po smísení vzniká trhavina. To má 

zcela zásadní vliv na bezpe nost. Další výhodou nabíjecích voz  je jejich „snadná“ 

obsluha a z toho vyplývající rychlá a efektivní práce ve srovnání s ru ním nabíjením 

trhavin. Rychlost nabíjení z voz  se pohybuje v rozmezí 100  až                   

300 . Tyto vozy mohou nabíjet vývrty emulzními trhavinami nebo trhavinou 

DAP (dusi nan amonný + palivo). V jakékoli chvíli nabíjení vývrtu je možno ur it, kolik 

trhaviny již bylo nabito. 

 Bez jakéhokoli vyzkoušení nelze ur it vhodnost této metody pro lom Bu ník. 

Trhavina z nabíjecího vozu má v tšinou emulzní charakter a tak by mohly vznikat 

problémy v rozpukaném prost edí, kde by mohla trhavina zatékat mimo vývrty. Myslím, že 

v generálním technickém projektu odst el  by tato metoda m la být uvedena, aby bylo 

možno použít co nejvíce druh  technologií a po odzkoušení z nich vybrat tu nejvhodn jší. 

 Nabíjecí vozy doporu uji použít v místech, kde není hornina p íliš porušená. Hrany 

etáží bývají asto porušené z d vodu zátrh  minulých odst el . Proto doporu uji použít 

náložkované trhaviny pro nabití první ady. Pro další ady, které jsou více vzdáleny od 

hrany etáže, doporu uji použít nabíjecí v z.  

 M j názor je takový, že elektronický rozn t v kombinaci s nabíjecími vozy tvo í 

vhodnou technologii, která je rozší ena v celém sv t  a mohla by být s úsp chem 

aplikována i na kamenolomu Bu ník.  
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Obr. . 10 – Práce nabíjecího vozu, kamenolom B lkovice; zdroj (autor): Bc. Vojt ch Kala 

4.3. Výška st ny etáže . 1 

 Postupem t žby a používáním komorových odst elu se vytvo ila st na 1. etáže, jejíž 

výška v nejvyšším míst  p esahuje 25 . Dle vyhlášky BÚ 26/1989 Sb. o bezpe nosti a 

ochran  zdraví p i práci a bezpe nosti provozu p i hornické innosti a p i innosti 

provád né hornickým zp sobem na povrchu ve zn ní pozd jších p edpis , nesmí výška 

ezu, p i dobývání hornin pomocí trhacích prací, p esahovat 25 . Je tedy nutno zajistit 

snížení výšky st ny. 

Obr. . 11 – ez lomové st ny – problémová st na znázorn na mod e – 28.5.2010; zdroj: POPD Bu ník 
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4.3.1. Stávající postup t žby – snížení st ny etáže 

 Kamenolom Bu ník je sou ástí kopce Bu ník. Postup t žby je nyní u samotného 

vrcholu kopce. P i postupu t žby stávajícím sm rem bude tedy docházet k samovolnému 

snižování st ny etáže. Klesání kopce je velice pozvolné (v ádu n kolika metr  výškových 

na 100 metr  délkových). Daná st na se tedy postupem stávající t žby sníží pod kritickou 

výšku 25 . I p es to bude výška st ny zna ná a to m že být velmi nevhodné, zejména pro 

provád ní vrtacích prací. Aby bylo možno navrtat dlouhé vývrty (p es 20 ) pro trhací 

práce, které by odpovídaly navrženému sm ru a sklonu po celé své délce, je t eba použít 

vrtací soupravy s ponorným kladivem, u kterých nedochází k odklonu vývrt  z d vodu 

kroucení vrtného souty í jako u vrtacích souprav s venkovním kladivem. P i použití 

ponorného kladiva je nutné zhotovovat vývrty s minimálním pr m rem kolem 100 . 

Tento parametr m že být omezující p i návrhu TP. Další nevýhodou ponorných kladiv je 

menší výkonnost vrtacích souprav oproti soupravám s venkovním kladivem – ponorná 

vrtací kladiva jsou vždy pohán na pneumaticky; venkovní vrtací kladiva pohán na 

v tšinou hydraulicky. 

4.3.2. Vytvo ení nové etáže 

 Dalším ešením nevhodné výšky stávající etáže je rozd lení této etáže na dv . 

Tímto by došlo k vytvo ení dvou ez  každý o maximální výšce 15 . Rozd lení etáže by 

bylo provedeno pomocí clonových odst el . Hloubky jednotlivých vývrt  by závisely na 

výšce terénu v daném míst  a to tak, aby po odt žení rubaniny odst elu vznikla „rovná“ 

plocha, která by byla novou pracovní plošinou 1. etáže. Díky tomuto ešení by bylo možné 

použití selektivní t žby, kdy materiál horší kvality uložený v horních pozicích by byl t žen 

1. t žebním ezem a materiál kvalitn jší 2. t žebním ezem. P ikládám vý ez d lní mapy 

stávající 1. etáže + návrh rozd lení etáže. 
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Obr. . 12 – 1. etáž, stávající stav (modré vyzna ení); zdroj: Provozní d lní mapa (POPD), Kom a-Bu ník: 

Ing. M.Cimburek 

Obr. . 13 – Návrh rozd lení 1. etáže (orienta ní nákres); zdroj:Provozní d lní mapa (POPD), Kom a-

Bu ník: Ing. M.Cimburek; Bc. Vojt ch Kala 
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 Na tomto návrhu je orienta n  zazna ena nov  vzniklá etáž (r žová barva). Sjezd 

na tuto etáž by byl vytvo en z p vodní etáže z jižního sm ru. T žba by pokra ovala 4 

etážemi. Dle obrázku je z ejmé, že by muselo dojít k celkovému rozfárání pracovních 

plošin a ez , tzn. odstranit skrývkové materiály v postupu t žby a samotné rozpojování 

provád t od horních t žebních ez , aby byla vždy zajišt na dostate ná ší ka pracovních 

plošin (alespo  15 ) a tím plynulost t žby. 

Tab. . 3 – Srovnání nadmo ských výšek p vodních etáží s nov  navrhovanými; zdroj (autor): Bc. Vojt ch 

Kala   

P vodní stav Navrhovaný stav 

etáž . 1 510  n. m. 510  n. m. 

etáž . 2 485  n. m. 498  n. m. 

etáž . 3 470  n. m. 485  n. m. 

etáž . 4 470  n. m. 

erveným kole kem na obrázku . 13 je vyzna eno území, na kterém jsem 

vypracoval návrh clonového odst elu pro vytvo ení ásti nové etáže (viz p íloha . 6). 

Geodetické údaje, pot ebné pro vyprojektování odst elu, vychází z provozní d lní mapy. 

Pro tento ú el nejsou geodetické údaje dostate n  p esné. Pro reálný návrh CO by bylo 

t eba p esn jšího zam ení lomové st ny. Tento návrh je orienta ní a cht l jsem na n m 

zejména prezentovat rozdílné délky vývrt . 

4.4. Možnosti postupu t žby a jejich realizace 

 Uvažuji postup t žby stávajícím sm rem – západ, jihozápad. V tomto sm ru byl 

proveden p epo et zásob (viz kapitola 4.4.1.) a v této dob  dochází k odt žení skrývky. 

Další území v postupu t žby jsou vyjímány z lesního a p dního fondu a následn

odles ovány. Uvažuji postup t žby ve 4 t žebních ezech (viz kapitola 4.3.2.). V této chvíli 

není 4. etáž dostate n  rozvinuta, a proto uvažuji etáž . 3 jako plato lomu, na kterém 

probíhá veškerá úprava a náklad materiálu. Postupem t žby bude docházet k rozši ování 4. 

etáže a p emíst ní technologických celk  na tuto etáž.  
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Obr. . 14 – Sm r postupu t žby; zdroj (autor): Bc. Vojt ch Kala 

4.4.1. P epo et zásob 

 Vycházím z p epo tu zásob, který byl proveden na lomu Bu ník v roce 2009 

metodou prostorového modelování ložiska. Bylo vy ísleno 7 650 000 geologických 

zásob stavebního kamene – zásoby prozkoumané, bilan ní, volné. Bylo zjišt no 12 050 

000  skrývkových materiál  [2]. P epo et zásob byl proveden na úrove  480  n. m. 

Nejsou do n j tedy zapo teny zásoby, které by bylo možno vyt žit stávající 4 etáží (úrove

470  n. m.). Pomocí planimetru jsem ur il obsah plochy, kterou zaujímají zásoby 

vyt žitelné 4. etáží. Tuto plochu jsem vynásobil 10  - rozdíl nadmo ských výšek dna 

po ítaného v p epo tu a úrovní 4. etáže. Výsledný objem zásob (1 824 800 ) jsem 

p i etl k výsledku p epo tu zásob z roku 2009. Zásoby kamenolomu Bu ník k 1. tvrtletí 

roku 2012 iní cca 9 474 800 . P i p edpokládané ro ní t žb  kolem 140 000 /rok se 

životnost lomu pohybuje kolem 165 let.  
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4.4.2. Dopravní cesty 

 P i dalším postupu t žby bude pot eba vy ešit problém s dostupností horních etáží. 

V této chvíli jsou tyto etáže dostupné po lesní cest  z jižního sm ru. Tato cesta ústí na 

komunikaci, která spojuje lom se státní silnicí Uherský Brod – Tren ín. Veškerá technika 

(stroje pro odt žení skrývky, vrtací soupravy atd.) se musí na horní etáže dostávat tímto 

nevhodným zdlouhavým zp sobem. Dochází tak ke zbyte ným asovým prodlevám.  

 Sou ástí mého návrhu postupu t žby je i návrh vytvo ení sjezdu z horních etáží na 

dno lomu. V úvahu p ipadají tyto možnosti: 

1. vytvo ení sjezdu z 2. etáže na dno lomu 

2. vytvo ení sjezdu z 1. etáže na dno lomu 

 V obou p ípadech uvažuji jako dno lomu 3. etáž – sjezd navrhuji v míst , kde není 

4. etáž rozvinuta. Tento sjezd by byl používán pro automobilovou dopravu, pro kterou je 

vhodný sklon sjezdu v rozsahu 8° - 10°.  

 Druhá možnost vytvo ení sjezdu je pro realizaci snazší. I p es to musí sjezd 

p ekonat cca 25 výškových metr . Sjezd by tedy zabíral 145 – 180 délkových metr . 

V aktuálním stavu t žby není možno tento sjezd vybudovat, jelikož by svoji délkou 

zasahoval až do vjezdu do lomu (viz obr. . 15). Proto je t eba postoupit v t žb , aby bylo 

vytvo eno více místa a sjezd mohl být následn  vybudován. Výjezd na horní hranu 1. etáže 

by byl realizován pomocí cesty z jižního sm ru.  

 V p ípad  první možnosti by bylo t eba ješt  v tší volné plochy (cca 320 ) 

k vybudování sjezdu, jelikož by sjezd musel p ekonat 50 výškových metr . Výhodou by 

byla snazší dostupnost horních ástí lomu.  

 V obou p ípadech by byl sjezd vytvo en pomocí odst el  severozápadní st ny. 

Tento materiál by musel být upraven – rozprost ení, zhutn ní apod.  
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Obr. . 15 – Sjezd ve stávajícím stavu lomu; zdroj: Provozní d lní mapa (POPD), Kom a-Bu ník: Ing. 

M.Cimburek; Bc. Vojt ch Kala 

4.4.3. Doprava a úprava suroviny 

 Vycházím z aktuální situace, kdy není možno vybudovat sjezd, který by usnadnil 

dopravu materiálu.  

ešení dopravy a úpravy materiálu z 2. t žebního ezu: 

1. Primární podrcení materiálu na etáží . 2 a jeho následná doprava volným pádem na 

3. etáž. 

2. Doprava materiálu volným pádem z etáže . 2 na etáž . 3 a jeho následná úprava. 

 V prvním p ípad  by byl p istaven mobilní primární drti  v blízkosti rozvalu. 

Pomocí lopatového rýpadla p íp. lopatového naklada e by byla rubanina nakládána do 

tlamy drti e. Podrcený materiál by byl pásovým dopravníkem vynášen do volného prostoru 

nad 3. etáž, na kterou následn  dopadal. P ípadné další úpravnické procesy a nakládání by 

byly provád ny na úrovni 3. etáže. Tato možnost už byla v lomu používána. 
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Obr. . 16 – Úprava a doprava volným pádem na plato lomu; zdroj (autor): Bc. Vojt ch Kala 

 Druhá možnost je založena na úvaze, že by rubanina byla upravována na 3. etáži a 

to v etn  primárního podrcení. Rubanina by byla rýpadly nebo naklada i shazována na 3. 

etáž, kde by docházelo k jejímu následnému zpracování.  

 V obou p ípadech musí být zajišt na maximální bezpe nost stroj , které se budou 

pohybovat v blízkosti hrany 2. etáže. Zárove  musí být také zajišt na bezpe nost v okolí 

dopadu materiálu na 3. etáži. 

 Po dalším postupu t žby a následném vytvo ení sjezdu by bylo možné dopravovat 

materiál z horních ástí lomu nákladními automobily. Veškeré úpravnické procesy jsou 

provád ny pomocí mobilních linek s dieselovým pohonem. Vedení lomu si st žuje na 

vysoké náklady na provoz t chto stroj . Možným ešením by bylo po ízení stacionárního 

nebo semimobilního drti e na elektrický pohon. Drti  by byl umíst n v severní ásti lomu 

(po p íjezdu do lomu vlevo v rohu). Rubanina by byla do drti e navážena nákladními 

automobily. Ekonomická rentabilita a srovnání s drti i nyní používanými je otázkou širší 

studie.  
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4.4.4. Jímací nádrže 

 V sou asné dob  jsou vybudovány jímací nádrže pro shromaž ování d lních vod 

na 2. a 3. etáži (viz obr. . 17). Jejich velikost je cca 5x5x5 . P i prohlubování nyn jšího 

plata lomu na úrove  3. etáže bude jímka na 2. etáži zrušena. Umíst ní jímky na 3. etáži je 

zvoleno nevhodn , jelikož bude docházet k jejímu zavalování odst ely p i postupu t žby. 

K tomuto bude docházet u prvních odst el  na etáži . 2 v blízkosti jímky. Navrhuji 

ponechat jímku na stávajícím míst  a po odst elech v její blízkosti ji istit lopatovým 

rýpadlem. 

Obr. . 17 – Umíst ní jímacích nádrží; zdroj:  Provozní d lní mapa (POPD), Kom a-Bu ník: Ing. 

M.Cimburek; Bc. Vojt ch Kala 

4.5. Návrh sanace a rekultivace 

 Ú elem sana ních a rekultiva ních prací je obnovit území dot ené t žbou. 

Povrchová t žba negativn  ovliv uje své okolí. Ovlivn ny jsou pravideln  všechny hlavní 

složky p írodního prost edí: p da, voda a vzduch. Dochází k výrazným zm nám na úsecích 
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geomorfologie, p dního fondu, zelen , ovzduší, hydrologie a ostatních biotických ástí 

krajiny.  

 Tento návrh je vytvo en tak, aby byla „stavba“ lomu co nejkomplexn ji 

zakomponována do okolního prost edí. Kamenolom Bu ník se nachází uprost ed lesa a na 

míst  nyn jšího lomu se d íve nacházel souvislý lesní porost. Navrhuji navrácení krajin

p vodní vzhled. Po ukon ení hornické innosti bude v tšina pozemk  rekultivována 

založením lesního porostu a tím navrácení do pozemk  ur ených k pln ní funkce lesa (viz 

p íloha . 2).  

4.5.1. Technická ást rekultivace 

 Technická opat ení zahrnují zejména: terénní úpravy, navážka úrodných p d, 

soustava p dních meliorací ke zlepšení p dních vlastností a k urychlení pr b hu 

p dotvorných proces , hydromeliora ní opat ení (odvodn ní), výstavba komunika ní sít

apod. [4]. 

 Podle charakteru rekultiva ních prací lze prostor sanace a rekultivace rozd lit 

následovn : 

• dno kamenolomu - lesnická rekultivace 

• záv rné svahy kamenolomu a ochranné lávky - rekultivace náletem 

• odval – rekultivace náletem 

Dno lomu – lesnická rekultivace 

 Vydobytím ložiska vznikne jáma se dnem na úrovni 470  n. m. P ed zahájením 

rekultivace musí být z daného prostoru odstran no veškeré strojní za ízení a vnit ní 

skládky. Sanace a rekultivace t chto ploch bude spo ívat v zarovnání ploch od hrubých 

nerovností, navození nadložních zemin (mocnost cca 0,4 ) a zalesn ní. 

Záv rné svahy, ochranné lávky a odval – rekultivace náletem 

 Materiál z odvalu bude použit p i sanaci a rekultivaci, zejména dna lomu. 

Nepoužitý materiál na odvalu bude upraven zemními prácemi tak, aby nedocházelo 

k sesouvání. Pracovní lávky a st ny lomu budu o išt ny a nebezpe né p evisy odstran ny 
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(pomocí hydraulických rýpadel p ip. pomocí trhacích prací). Sklon lomových st n nebude 

upravován. 

 Jelikož se v okolí lomu nachází lesní porost, dojde k p irozenému zalesn ní. Na 

hran  1. t žebního ezu budou v pravidelných intervalech (cca 50 ) rozmíst ny výstražné 

tabule upozor ující na nebezpe í pádu. 

 Bilance rekultivovaných ploch – celkem: 267 510 

• dno lomu: 184 976 

• záv rné svahy: 59 842 

• ochranné lávky: 22 692 

 Rekultivace odvalu zde není zapo ítána, jelikož se odval nenachází p ímo v areálu 

lomu, ale v jeho blízkosti. Po jeho sanaci a rekultivaci vznikne zalesn ný svah, který 

nebude nijak ozna en a stane se p irozenou sou ástí okolní krajiny. 

4.5.2. Biologická ást rekultivace 

 Biotechnická opat ení zahrnují: soubor speciálních zp sob  zem d lských 

rekultivací, speciálních osevních postup , sadovnické rekultivace a ošet ování rekrea ních 

oblastí [4]. 

 V této chvíli je vyt žena jen malá ást lomu na úrove  470  n. m. Pro aplikaci 

meliora ního hnojení je t eba rozbor stanovišt . Tento rozbor nem že být v dané chvíli 

proveden. Tato problematika bude ešena p ed samotným zahájením biologické ásti 

rekultivace. 

 Návrh skladby d evin vychází z d evin, které byly na daném míst  odstran ny p ed 

postupem t žby.  

• buk lesní (60%) 

• lípa malolistá (30%) 

• javor mlé  (10%) 
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4.5.3. Vy íslení náklad  na sanaci a rekultivaci  

 Vy íslení náklad  je pouze orienta ní. Vždy záleží na aktuálních cenových 

relacích. Celkové plánované náklady se pohybují kolem 9 mil. korun, kdy náklady na 

technickou ást rekultivace jsou cca 6,6 mil. korun a na ást biologickou cca 2,6 mil. korun 

[4]. 

4.5.4. Další možnosti rekultivace 

 Po vyt žení ložiska vznikne jáma (zahloubení). Nabízí se tedy otázka hydrického 

zp sobu rekultivace. Dno by muselo být více prohloubeno, aby jeho úrove  byla pod 

hladinou spodní vody, aby docházelo k samovolnému zatáp ní. Dno a st ny by musely být 

zat sn ny. Vznikl by tak nový ráz krajiny, rekultivovaná plocha by mohla být použita jako 

rekrea ní, relaxa ní oblast. Otázkou širší studie je, zda-li by opravdu došlo k samovolnému 

zatopení. Možnost svodu vody z vodního toku není možná.  
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5. Technicko – ekonomické a ekologické vyhodnocení 

navrženého ešení 

• Problematika nevhodného rozvalu (viz kapitola . 4.1.) 

ešení tohoto problému je nutné pro samotný postup t žby. Z hlediska 

bezpe nosti jsem uvážil jediné možné ešení pomocí TP a následného odt žování. 

Navrhuji navrtání patních vývrt  lomovou vrtací soupravou a rozpojení pomocí 

trhacích prací. Je vhodné tyto TP spojit s jiným odst elem – p íklad: clonový 

odst el 1/2012.CO + rozpojení blízkých nadm rných kus  hornin. P i takovém 

skloubení TP minimalizujeme etnost prodlev p i provád ní odst el . 

• Modernizace TP (viz kapitola . 4.2.) 

 Pomocí elektronického rozn tu m žeme provád t v tší odst ely s vhodn jší 

výslednou fragmentací. Op t dochází k minimalizaci prodlev p i provád ní 

odst el . Otázkou z stává výsledná ekonomická rentabilita tohoto ešení. 

 Realizace TP pomocí nabíjecích voz  je nesrovnateln  rychlejší. 

• Výška st ny (viz kapitola . 4.3.) 

ešení tohoto problému je nutné pro samotný postup t žby. Vhodn jší 

metodou je rozd lení etáže. P i ešení bez rozd lení etáže nastávají problémy 

s vrtacími pracemi a s omezenou možností selektivní t žby. 

• Dopravní cesty (viz kapitola . 4.4.2.) 

 Vytvo ením sjezdu docílíme výrazného zkrácení dopravních vzdáleností, 

které mají dopad na asový a finan ní fond. 

• Úprava materiálu (viz kapitola . 4.4.3.) 

 Ekonomické vyhodnocení po ízení semimobilního drti e zahrnuje mnoho 

faktor  (náklady na po ízení, provoz, údržbu). Toto vyhodnocení je p íliš obsáhlé 

pro rozsah této práce. Od vedení lomu jsem byl informován, že ešení úpravy 

materiálu pomocí elektrického semimobilního drti e zvažují a s nejv tší 

pravd podobností dojde k jeho po ízení. 

• Jímací nádrže (viz kapitola . 4.4.4.) 

 Technicky i ekonomicky výhodn jší je ponechat jímku na 4. etáži na 

stávajícím míst  s jejím ob asným vy išt ním. Vytvo ení nové jímky by bylo 

zbyte n  technicky náro né.  
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• Emise 

 Emise vzn tových motor  jsou omezovány pouze pravidelnou údržbou a odborným 

servisem motor . 

• Prašnost 

 Pro snížení prašnosti je na drti i instalováno skráp cí za ízení sestávající z nádrže 

na vodu (o objemu 1000 l), erpadla, rozvod  vody plastovými hadicemi a trysek. Ke 

snížení prašnost na t ídi ích je dodate n  instalováno zkráp ní tlakovou vodou. 

 Pro snížení prašnosti, zp sobené pohybem vozidel nebo silným v trem v období 

bez intenzivních srážek, jsou komunikace zkráp ny kropi kou nebo naklada em.
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6. Záv r 

 V této diplomové práci jsem uvedl základní informace o zájmové oblasti a popis 

stávající technologie dobývání. Dále jsem popsal díl í problémy, které je t eba vy ešit pro 

další postup t žby. Sou ástí práce jsou také návrhy pro modernizaci t žby, na kterých není 

postup t žby bezprost edn  závislý, ale díky kterým m že dojít k efektivn jší exploataci 

ložiska. Navrhl jsem tak komplexní ešení postupu t žby, v etn  p epo tu zásob: 

• tvorba nového generální technického projektu odst el

• rozpojování pomocí TP – elektronický rozn t + nabíjecí vozy 

• rozd lení 1. t žebního ezu 

• vytvo ení sjezdu 

• primární drcení pomocí semimobilního drti e 

• sanace a rekultivace 

 Vhodnost tohoto ešení by byla patrná až po jejím zavedení a používání v ur itém 

asovém horizontu. Všechny popsané výhody a nevýhody jednotlivých ešení jsou 

orienta ní a praktické využití m že p inést jiné výsledky. Veškerá snaha o efektivn jší 

dobývání s menšími dopady na okolní krajinu je nesmírn  žádoucí už jen z toho d vodu, že 

se kamenolom Bu ník nachází v CHKO Bílé Karpaty. 
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