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Anotace 

 
Má bakalářská práce se zabývá návrhem na modernizaci dopravy a návrhem 

technologického postupu na kamenolomu Votice. V první části jsou údaje o ložisku, 

vyhodnocen současný stav dobývání, dopravy a úpravy surovin. Nosným bodem je návrh 

na modernizaci dopravy a vypracování technologického postupu v dobývání. V poslední 

části jsem zhodnotila technicko-ekonomické a ekologické vyhodnocení s navrženou 

modernizací automobilové dopravy.  

 

Klíčová slova: doprava, lom, technologický postup těžby, granodiorit, Votice 

 

Summary 

 
My bachelor thesis deals with proposition for modernization of transport and working 

out technological procedure mining for Votice quarry. Of the first part deposit are 

described, current situation mining, working material, current transport are evaluated. 

Follow proposition for modernization of transport and technological procedure mining. The 

final section reviewed the technical-economic and environmental benefits achieved by the 

proposed new lorry. 
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Seznam použitých zkratek 
 

°  stupeň 

CO  clonový odstřel 

ČBÚ  český báňský úřad 

DP  dobývací prostor 

HČ  hornická činnost 

JV  jihovýchod 

JZ  jihozápad 

m n. m. metry nad mořem 

OBÚ  obvodní báňský úřad 

POPD  plán otvírky, přípravy a dobývání 

SV  severovýchod 

SZ  severozápad 

TP  trhací práce 

TVO  technický vedoucí odstřelu 

VJV  východo-jihovýchod 

VSV  východo-severovýchod 

ZJZ  západo-jihozápad 

ZSZ  západo-severozápad 



Anna Štěpánková: Návrh na modernizaci dopravy a technologického postupu dobývání 
 

2012  1 
 

1 Úvod 
 

 

Obrázek č. 1 Lom Votice 

Lom Votice se nachází ve středočeském kraji asi 17 km jižně od Benešova. Lom byl 

otevřen v roce 1923 pro potřebu vybudování železniční dráhy a od té doby je nepřetržitě 

v provozu. V současné době lom vlastní společnost ZAPA beton a.s.  

Akciová společnost ZAPA beton, výrobce transportbetonu a kameniva, byla v roce 

2006 v čele českého trhu transportbetonu a jedním z leadrů trhu slovenského. Ke konci 

roku 2009 vlastnila ZAPA beton v ČR 56 betonáren, dva lomy – lom Votice, lom Hrubá 

Voda, dvě drtírny – Zadní Chodov a Černuc a jednu pískovnu – Nebanice u Chebu. Také je 

vlastníkem společnosti Pískovny Hrádek, která provozuje pískovny ve Václavicích 

a Pískové Lhotě. Prostřednictvím dceřiných společností provozovala dalších sedm 

betonáren. Na Slovensku má dceřiná společnost ZAPA beton SK a.s. 20 betonáren, 

pískovnu Považany a vlastní spol. SONDA, která provozuje pískovnu Most u Bratislavy. 

Pískovna pod hlavičkou ZAPA beton funguje i v Maďarsku. Akciová společnost ZAPA 

beton stála u založení Svazu výrobců betonu ČR a dceřiná společnost ZAPA beton SK 

s.r.o. je od roku 2005 členem Slovenské asociále výrobcov transportbetónu. 
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Vyrábí se zde výhradně drcené kamenivo, převážně frakce 32-63 mm BI drážní štěrk, 

určený do železničních svršků. Ostatní frakce drceného kameniva 0-4 mm, 0-32 mm, 0-63 

mm, 4-8 mm, 8-16 mm, 11-22mm, 22-32 mm, 32-63 mm, 22-150 mm, lomový kámen 

a drobná netříděná surovina se převážně používají na výrobu betonu, živičných směsí a pro 

budování staveb. 

Má bakalářská práce má v první řadě za cíl navrhnout modernizaci dopravy 

s ohledem na technicko-ekonomické a ekologické faktory. Zavedením nových, 

výkonnějších a úspornějších strojů bude dosaženo snížení výrobních nákladů, zvýšení 

bezpečnosti práce a maximální šetrnosti k životnímu prostředí. Druhým cílem mé práce je 

vypracovat návrh na technologický postup dobývání pro daný lom podle Vyhlášky 

ČBÚ 26/1989 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
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2 Zhodnocení současného stavu dobývání a úpravy 
surovin 

2.1 Všeobecná data o ložisku 

2.1.1 Zeměpisná poloha ložiska 

Ložisko Votice leží v dobývacím prostoru Martinice (viz příloha č. 1) a rozkládá se 

vlevo od železnice Tábor-Benešov, asi 300 m jihovýchodně od železniční stanice Votice. 

Katastrálně spadá do obce Srbice, osady Beztahov, okres Benešov u Prahy, kraj 

Středočeský. 

2.1.2 Geomorfologické území 

Zájmové území lze zařadit z hlediska geomorfologie takto: 

Systém:  Hercynský 

Provincie: Česká vysočina 

Subprovincie: Česko-moravská soustava 

Oblast:  Středočeská pahorkatina 

Celek:  Vlašimská pahorkatina 

Podcelek: Votická vrchovina 

Okrsek:  Nechvalická vrchovina 

Jižně od Prahy se rozkládá rozsáhlá Středočeská pahorkatina. Na horninách 

fundamentu platformy vznikl plochý erozně denudační reliéf s konvexními suky, který je 

proříznutý hlubokým údolím Vltavy a jejích přítoků. 

Kamenolom Votice se nalézá ve Votické vrchovině, která spadá pod Vlašimskou 

pahorkatinu. Jedná se o členitou pahorkatinu, která se nachází na okraji středočeského 

plutonu. Vlastní zájmové území (prostor pro navrhovanou těžbu) se rozkládá v nadmořské 

výšce 458 – 560 m n. m. na jižně až jihovýchodně exponovaném svahu vrchu Homole 

(567,6 m n. m.).[4] 
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2.1.3 Geologie ložiska 

Území lokality se nachází při JV okraji středočeského plutonu v kontaktní zóně, která 

obsahuje velké množství metamorfovaných rul moldanubického pláště. Tuto kontaktní 

zónu charakterizuje různorodý soubor magmatických a metamorfovaných hornin se 

složitou strukturní stavbou a uložením. Převahu má melanokratní magmatit granodiorit 

typu Čertova břemene. 

Hlavní těženou horninou je granitoid typu Čertova břemene. Jedná se o tmavě šedou 

až šedou, bělavě skvrnitou, středně zrnitou, obvykle porfyrickou horninu. Je složena 

z křemene, kyselého plagioklasu, ortoklasu, biotitu, amfibolu a akcesorní (apatit, zirkon, 

titanit a rudní materiál). Ortoklas vytváří v základní hmotě neostře omezené hranolovité 

vyrostlice do 2 cm. Poměrně časté jsou pecky černošedých bazičtějších granodioritů do 

rozměru prvních desítek centimetrů. Hornina je často usměrněná. 

Žulový masív je prostoupen poměrně četnými žílami leukokratního granodioritu, 

který byl petrograficky určen jako aplit s přechodem do pegmatitu. Žíly dosahují mocnosti 

centimetrů až prvních metrů (ojediněle přes 10 m). Jsou pravidelné, čočkovité, často se 

štěpí, nakuřují nebo vykliňují. Generelně jsou uloženy poměrně ploše, subparalelně 

s povrchem. Aplit je zpravidla šedobílý, místy zbarvený rezavě limonitem, složený 

z křemene, plagioklasu, ortoklasu a biotitu s akcesorickým apatitem a rudním materiálem. 

Ojediněle byly nalezeny nepravidelné žilky bílého krystalického kalcitu 

centimetrových rozměrů a na puklinách povlaky zelenavého materiálu skupiny epifor-zoisit 

a krystalické agregáty pyritu. 

Poslední skupinou hornin zastoupených v ložisku jsou metamorfity, náležející 

moldanubickému plášti granitoidního masívu. Jedná se zpravidla o jemnozrnné šedé, jemně 

laminované páskované biotitické ruly, v různých stupních migmatizace, plynule 

přecházející do migmatitů. V ložisku se vyskytují jako vložky (protažené xenolity) 

decimetrových až metrových mocností, zpravidla subhorizontálně uložené. Na jejich 

složení se podílí křemen, plagioklas, ortoklas, biotit a akcesoricky apatit, zirkon a rudní 

materiál. 
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Horninový masív je poměrně intenzivně porušen několika systémy puklin a poruch. 

Na puklinách i poruchách jsou běžné stopy pohybu. Z puklinových systémů je 

nejvýraznější a strmý systém SZ-JV s úklonem od 70° k SV, méně k JZ. Druhým, méně 

výrazným, je příčný systém SV-JZ s úklonem 40°-80° k SZ. Mimo uvedené systémy je 

masív protkán řadou puklin různých směrů a úklonů, které se nezdružují v žádném 

výraznějším systému. Podél puklin se často vytvářejí plotny, které se podílejí na tvarování 

lomových stěn. [4] 

2.1.4 Fyzikálně-mechanické a technologické vlastnosti 

měrná hmotnost 2,740 kg.m-3 

objemová hmotnost 2,700 kg.m-3 

hmotnostní nasákavost 0,3 % 

pevnost v tlaku 122 MPa 

otlukovost (Los Angeles) 20 % 

obsah SO3 0,2% 

obsah SIO3 56 % 

[4] 

2.1.5 Přehled geologického průzkumu 

V roce 1950 byl zpracován posudek o lomu. Průzkumné práce byly zahájeny v roce 

1963, ale nebyly dokončeny. Zásoby byly vyčísleny pouze operativním výpočtem. 

Průzkum dokončil v roce 1965 Dr. Jan Najbrt a uzavřel jej Závěrečnou zprávou průzkumu 

kamenolomu Votice, s výpočtem zásob pro potřeby zpracování nového POPD. Zásoby byly 

vyčísleny pouze na kótu 500 m n. m. V roce 1977 byly zásoby přepočteny na těžební 

úroveň 485 m n. m.  

V lednu 2007 provedla firma Inset s. r. o. geofyzikální průzkum s cílem upřesnit 

geologickou situaci a stanovit rozsah a kvalitu využitelné suroviny. Byly použity metody 

seismické a geoelektrické. Z výsledků průzkumu vyplývá, že sledovaná oblast je z hlediska 

fyzikálních a geomechanických vlastností značně proměnlivá. Ve střední části zkoumaného 

území byl vyhodnocen blok relativně kvalitní suroviny, který je na SZ a JV patrně 

tektonicky omezen a lemován širokými oblastmi silně a do hloubky zvětralé horniny. 
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Směrem k SV ztrácí blok na kvalitě a zapadá pod narůstající mocností pokryvných útvarů. 

V bloku je surovina kvalitní, skrývkové poměry jsou proměnlivé a při okrajích narůstá 

mocnost skrývky i podmínečně využitelné suroviny. Mimo tuto oblast kvalitní suroviny 

narůstá mocnost skrývky nad 10 m a narůstá i mocnost tzv. podmínečně využitelné 

suroviny. 

Bylo doporučeno ověřit výsledky geofyzikálního průzkumu jádrovými vrty, ze 

kterých by byly odebrány vzorky suroviny pro stanovení technologických parametrů. 

V září a říjnu tak byly formou Bau-Geo odvrtány dva jádrové vrty o hloubce 29 m 

a byly z nich odebrány vzorky pro laboratorní zkoušky kameniva. Na základě výsledků 

průzkumu byl zpracován výpočet zásob. 

V říjnu 2010 byly z úrovně 3. etáže (cca 472 m n. m.) odvrtány tři průzkumné vrty 

o hloubce 18 m s cílem ověřit hydrogeologické a geologické poměry pro možnost snížení 

stávající těžební základny lomu na základnu cca 458 – 460 m n. m. Horninový profil ve 

vrtech byl zdokumentován pomocí kamery, pro upřesnění hydrogeologických poměrů byly 

realizovány přítokové zkoušky a v jednom případě jednoduché karotážní měření. 

V projektované 4. těžební etáži bylo spočítáno cca 285 000 m3. těžitelných zásob.[3, 4, 7] 

2.1.6 Stav zásob 

Stav zásob vypočítaný na základě výsledků geologického průzkumu. Ke stanovené 

bázi ložiska 474 m n. m. (vychází ze stanovené těžební báze těžby v DP Martinice) bylo 

ověřeno:  

geologické zásoby kvalitní suroviny   cca 2 000 000 m3 

zásoby podmínečné využitelné suroviny  cca    800 000 m3 

geologické zásoby celkem    cca 2 800 000 m3 [4] 

2.1.7 Surovinové zdroje v okolí 

Širší zájmová oblast není z hlediska soustředění nerostného bohatství významná. Na 

nejbližším ložisku vzdáleném 8 km Horní Borek – Miličín 2 je již ukončena těžba. Dosud 

netěžená jsou ložiska Křečovice, Mladovice, Osečany – Sestrouň, Ouštice a Mlékovice - 
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Česká. Jejich vzdálenost od řešeného záměru je 12 – 16 km. Těžená jsou ložiska Bělice, 

Hrabří – Štíleček, Bílovice a Mrač. Od zájmového území se nachází ve vzdálenosti 18 – 23 

km. [4] 

2.1.8 Hydrogeologické poměry 

Dle hydrogeologické rajonizace (Hrkal et al., 2006), náleží zájmové území do 

hydrogeologického rajónu č. 6320 Krystalinikum v povodí střední Vltavy. 

Hlavní rozvodnice podzemních vod odpovídá rozvodnici hlavních povodí 

povrchových toků Vltavy (1-08-05) a Sázavy (1-09-03). Zájmovou oblastí probíhá od 

severu k jihu, od západního okraje Beztahova směrem k obci Nazdice, kde se obloukovitě 

stáčí k obci Jestřábice. Území na východ od této linie odvodňuje Srbický potok se svými 

bezejmennými přítoky. Plochy obou hlavních povodí podzemních vod jsou ještě 

rozčleněny dílčími rozvodnicemi do povodí nižšího řádu, v nichž dochází k lokálnímu 

odvodnění proudu podzemních vod do povrchových vodotečí. Pro hydrogeologický masív 

je charakteristický lokální oběh podzemní vody, zpravidla do úrovně místní drenážní báze. 
 

Převážnou část rajónu budují horniny středočeského plutonu, které tvoří komplex 

hlubinných magmatitů. Skládá se především z granitů, granodioritů, syenitů a gaber. 

Ložisko stavebního kamene Votice se nachází při jihovýchodním okraji středočeského 

plutonu, kde k němu přiléhají metamorfity Mladovožické pahorkatiny (převážně 

migmatiti). 

Tranzit podzemní vody probíhá především v zóně zvětralin a v pásmu při 

povrchovém rozpojení hornin. Zvětraliny mají převážně jílovitopísčitý a pískojílovitý 

charakter a jejich mocnost se pohybuje od 1 do 5 m. Směr proudění podzemní vody je 

konformní se sklonem terénu a hydrogeologická povodí s přímou infiltrací atmosférických 

srážek prakticky odpovídají orografickým povodím povrchových toků. 

V hydrogeologickém cyklu se vliv atmosférických srážek projevuje cyklickým kolísáním 

úrovní hladin podzemní vody. Reakce na jejich spad je poměrně rychlá. Propustnost hornin 

plutonu je puklinová a v zájmové oblasti jsou tektonické dislokace vázány především na 

styk s moldanubikem. Převládající sklon dislokací je SV-JZ a je doprovázen méně 
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významnou tektonikou směru ZSZ-VJV. Dislokace jsou vyplněny tektonickou drtí a jílem. 

[2, 4] 

2.2 Současný stav dobývání 
V lomu Votice se dobývá na výhradním ložisku. Těžba probíhá ve třech etážích, kde 

lomová stěna má sklon větší než 60°, s průměrnou výškou etáže 15 m. Vlastní těžební 

proces probíhá na 3. etáži. 

V současné době se v lomu těží 200 000 t ročně. Na dobývání stavebního kamene je 

používána metoda hromadné těžby s využitím clonových odstřelů. Odstřely jsou 

připravovány podle projektu trhacích prací velkého rozsahu, které realizuje dodavatelská 

firma EPC Česká republika s. r. o. za stanovených podmínek OBÚ. Na jeden časový stupeň 

může být použito maximálně 520 kg trhaviny a celková nálož nesmí přesahovat 8000 kg 

trhaviny. Sekundární rozpojování rubaniny zajišťuje tato dodavatelská firma. 

Strojní zařízení používané při těžbě a prvotním zpracování suroviny (pásové rypadlo 

KOMATSU 400 PC a dále pasové rypadlo UNEX DH 412) se nachází v úrovni třetí etáže 

lomu (472 - 476 m n. m.). Dopravu rubaniny od rozvalu k násypce primárního drtiče 

provádí dva dampry značky Belaz 540A o nosnosti 27t. 

2.3 Úprava surovin 
V lomu Votice je od poloviny roku 2010 v provozu nová technologická linka (viz 

obrázek č. 2, příloha č. 2), kterou kompletně realizovala firma KOOL Trading spol. s. r. o., 

Třešť. Původní linka stála na místě nově budovaného železničního koridoru Benešov-Tábor 

a nevyhovovala současným požadavkům. Proto bylo nutné posunout celou výrobní linku 

vzhledem ke kolejové dopravě. Technologický proces linky byl navržen pomocí 

výpočetního programu Sandvik PlantDesigner®. Linka je třístupňová a tvoří ji několik částí  
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Obrázek č. 2 Technologická linka 

- uzel primárního drcení a odhlinění s čelisťovým drtičem Sandvik CJ411, vibračním 

podavačem VZD100.050 s roštovou třídící plochou a odhliňovacím třídičem Tornádo 

MP050.014 firmy Techkon. Tento primérní uzel je umístěn na okraji dobývacího prostoru. 

Primárně podrcený a odhliněný materiál je přepravován pásovými dopravníky na uzel 

sekundárního drcení do vyrovnávacího zásobníku. Dále je podáván do sekundárního 

kuželového drtiče Sandvik CH430EC. Odtud je společně s terciérně podrceným 

kamenivem z drtiče Sandvik CH420 přepraven na 2 ks vibračních třídičů Sandvik CS 

108T, umístěné v opláštěné hale finálního třídění nad expedičními zásobníky. Nadsítné 

a některé mezisítné frakce z obou koncových třídičů lze opětně předrcovat. Konečné frakce 

0-4 mm, 4-8 mm, 8-16 mm, 16-22 mm, 16-32mm a 32-63 mm jsou ukládány do šesti 

kruhových podjezdních ocelových zásobníků. Každý má obsah cca 150 m3. Frakci 32-63 

mm lze navíc skládkovat pomocí haldovacího dopravníku na volné skládce vedle finální 

třídírny. Pásové dopravníky jsou standardně osazeny elektropřevodovkami Nord, 

gumovými pásy Semperit, válečky CZ Rollin, břitovými a šípovými stěrači KOOL 

Trading, lankovým vypínáním a hlídači otáček Telemechanique. Celkovou elektroinstalaci 

a automatizaci provedla firma Orbit-Elektro.  

Řídící velín je umístěn nad primárním uzlem linky, expediční buňka pak vedle 

mostové váhy u výjezdu z lomu. Komfort obsluhy zajišťuje kamerový systém s LCD 

monitorem s šesti CCD kamerami, kterými obsluha sleduje klíčové uzly technologické 
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linky a průběh expedice. Oba kuželové drtiče Sandvik jsou vybaveny automatickým 

řízením štěrbiny ASRi pro dosažení optimálního využití drtičů a požadované kvality 

výsledných produktů. Vlastní expedice je realizována z podjezdných expedičních 

zásobníků se spodními a bočními výpustmi, které jsou vybaveny hydraulicky ovládanými 

segmentovými uzávěry. Boční výpusti expedičních zásobníků umožní expedovat finální 

frakce prostřednictvím sběrného pásového dopravníku a otočného pásového dopravníku do 

železničních vagónů na vlečce. Při otočeném pásovém dopravníku do druhé krajní polohy 

lze provádět nakládku na nákladní automobily. [6]  

Nakládání hotových výrobků a úpravu lomových cest provádí nový kolový nakladač 

CATERPILLAR 966H a nakladač KNB 2. 

K vývozu hotových výrobků z expedice na skládku a případně k zákazníkům jsou 

používány vozy TATRA 815 S3 6x6 a TATRA 148 S3 6x6. 
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3 Podrobná rešerše současného stavu dopravy 
v lomu 

3.1 Dampr Belaz 540A 

 
Obrázek č. 3 Dampr Belaz 540A 

 
Obrázek č. 4 Dampr Belaz 540A 

Transport odstřelené rubaniny je prováděn kolovou dopravou. Vytěženou surovinu od 

rozvalu k primárnímu drtiči provádějí dva dampry značky Belaz 540A (viz tabulka č. 1, 

obrázek č. 3 a č. 4). Délka dopravní vzdálenosti dampru od lopatového rypadla 

k primárnímu drtiči závisí na poloze lopatového rypadla - 600-800 m. Průměrná doba 

průběhu jednoho cyklu dampru je 10 minut. Předpokládaný objem výroby je 200 000 tun 

kameniva ročně. Na základě těchto parametrů je vypracován přehled provozních nákladů 

na tuto technologickou dopravu (viz tabulka č. 2). 

Tabulka č. 1 Technické údaje Belaz 540A [9] 

Výkonové parametry dampru Belaz 540A 

výkon [kW] 265 

nosnost [t] 27 

objem korby [m3] 15 

spotřeba nafty [l.mth-1] 21 

průměrná spotřeba nafty [1 směna (8 hodin)] 180 
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Tabulka č. 2 Provozní náklady dvou damprů Belaz 540A 

Skutečné provozní 

náklady 

 2 x Belaz 540A 

[Kč.rok-1] 

Náklady na tunu 

[Kč.t-1] 

spotřeba nafty  1 340 000 6,70 

náklady na mzdu řidiče 
[2x] 816 000 4,08 

pneumatiky 320 000 1,60 

spotřeba oleje 100 000 0,50 

servis, opravy 400 000 2 

CELKEM 2 976 000 14,88 

Skutečné náklady na přepravu rubaniny na primérní drtič při průměrné navážce 1300 

tun za směnu jsou 14,88 Kč.t-1. Celkový technický stav těchto damprů odpovídá jejich stáří 

– rok výroby 1980 – 1985. Z hlediska bezpečnosti jsou tyto stroje na hranici životnosti. 

3.2 Technologická linka 
Technologická linka (viz kapitola 2.4), zajišťuje vyvážení hotových výrobků. 
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3.3 Nákladní automobily TATRA 815 A TATRA 148 

 
Obrázek č. 5 Nákladní automobil TATRA 815 S3 6x6 

 
Obrázek č. 6 Nákladní automobil TATRA 148 S3 6x6 

K vývozu hotových výrobků z expedice na skládku nebo k zákazníkům se používají 

nákladní automobily TATRA 815 S3 6x6 a TATRA 148 S3 6x6 (viz tabulka č. 3, obrázek 

č. 5 a č. 6). 
Tabulka č. 3 Technické údaje TATRA 815 S3 6x6 a TATRA 148 S3 6x6 

Výkonové parametry nákladních 
automobilů 

TATRA 815 S3 
6x6 

TATRA 148 S3 
6x6 

maximální výkon motoru [kW] 208 156 

nosnost [t] 11,3 15,2 

objem korby [m3] 10 8 

spotřeba nafty [l.mth-1] 10 10 

průměrná spotřeba nafty [l.100 km-1] 40 40 

pohon 6x6 6x6 

Vzhledem ke stáří těchto vyvážecích automobilů jsou vyčíslené náklady na provoz 

použity z údajů provozu Votice. Průměrná spotřeba nafty se pohybuje od 0,08 – 0,1l na 

tunu. Celkové provozní náklady jsou 5,50 až 6 Kč na vyvezenou tunu ze zásobníků na 

depa. Rozhodujícím faktorem ceny je vzdálenost vyváženého výrobku, která není stejná – 

depa jsou rozmístěna v celém areálu lomu. 
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4 Návrh na modernizaci dopravy v lomovém provozu 
Z důvodu výstavby nové linky v provozu Votice v roce 2010 není uvažováno 

s modernizací pasové dopravy na úpravnické lince. 

Pro modernizaci v lomu navrhuji tyto změny v obnově dopravních zařízení: 

4.1 Dampr CAT 769D 
 

 
Obrázek č. 7 Dampr CAT 769D [11] 

Dampr CAT 769D (viz tabulka č. 4, obrázek č. 7, příloha č. 3) je určený pro vysoce 

produktivní odvoz materiálu s malými náklady na tunu (viz tabulka č. 5), odvezeného 

materiálu v lomech i na stavbách. Proto je schopen nahradit současné dva dampry Belaz 

540A a jednoho řidiče při výrazném snížení provozních nákladů a pohodlí řidiče. Tento 

dampr je dále vybaven novými bezpečnostními prvky (např. kamerový systém při couvání), 

takže z hlediska bezpečnosti provozu patří mezi nejlepší dovážené stroje do ČR. Tento stroj 

ve svém standardním provedení působí v okolí hluk, který při režimech předepsaných 

normou ANSI/SEA J88 JUN86 (červen 1986) má za provozu na vzdálenosti 15 metrů od 

stroje hodnotu akustického tlaku 84 dB, a to při režimu působícím nejvyšší hlučnost. [8] 
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Tabulka č. 4 Technické údaje dampru CAT 769D [8] 

Výkonové parametry dampru CAT 769D 

výkon [kW] 380 

nosnost [t] 36,8 

objem korby [m3] 23,5 

spotřeba nafty [l.mth-1] 22 

průměrná spotřeba nafty [1 směna (8 hodin)] 198 

 
Tabulka č. 5 Provozní náklady dampru CAT 769D 

Předpokládané provozní 
náklady 

CAT 769D 
[Kč.rok-1] 

Náklady na tunu 
[Kč.t-1] 

spotřeba nafty  900 000 4,50 

mzda řidiče 408 000 2,04 

pneumatiky 200 000 1 

servis + oleje 200 000 
100 Kč.mth-1 1 

opravy 60 000 0,30 

CELKEM 1 768 000 8,84 
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4.2 Nákladní automobil MAN TGA 8x6 

 
Obrázek č. 8 Nákladní automobil MAN TGA 8x6 [10] 

Nákladní vozidlo MAN TGA 8x6 (viz obrázek č. 8) svými výkonovými parametry 

(viz tabulka č. 6) nahradí dosavadní dva automobily TATRA 815 S3 6x6 a TATRA 148 S3 

6x6. Tento vysoce moderní automobil splňuje veškeré normy z hlediska emise a hlučnosti. 

Provozní náklady tohoto automobilu – snížení spotřeby pohonných hmot a úspora jednoho 

řidiče, je předpokladem pořízení tohoto nákladního vozu. Bezpečnost provozu je zaručena 

světovou značkou firmy MAN. 

 
Tabulka č. 6 Technické údaje MAN TGA 8x6 

Výkonové parametry nákladního automobilu MAN TGA 8x6 

maximální výkon motoru [kW] 287 

nosnost [t] 26 

objem korby [m3] 18 

spotřeba nafty [l.mth-1] 10 

průměrná spotřeba nafty [l.100 km-1] 40 

pohon 8x6 
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5 Návrh technologického postupu dobývání lomu 

Votice 
Návrh je vypracován podle § 32 odst. 2) Vyhl. ČBÚ 26/1989 Sb. ve znění pozdějších 

přepisů. V návrhu technologického postupu dobývání jsou stanovena opatření pro zajištění 

bezpečnosti práce a provozu lomu Votice. Dále stanoví způsob dobývání v lomu. 

a) 

Převažující hornina, která tvoří ložisko kamene je tmavošedý, usměrněný středně 

zrnitý granodiorit typu Čertova břemene. 

rozměry řezů a šířek pracovních plošin, způsob dobývání a nakládání: 

Skrývka – v minulosti byla odtěžena v celém těžebním prostoru. 

Předmětná povolená HČ podle POPD (rozhodnutí OBÚ č. j. 5439/I, 97) navazuje na 

dříve povolenou činnost na ložisku Martinice. 

Tabulka č. 7 Přehled úrovní bází jednotlivých etáží 

Označení etáže Úroveň paty m n. m. ø výška etáže 

1. etáž 501 15 

2. etáž 488 13 

3. etáž 472-476 14 

4. etáž (v plánu) 460-458 15 

Těžební řezy. Rozměry resp. výška řezů po provedených trhacích pracích jsou 

stanoveny ve schváleném POPD a nepřesahují 25 m. Výška řezů vytvářenými stavebními 

nebo zemními stroji při očišťování těžebních nebo pomocných řezů od uvolnění kamenů, 

převisů apod. vzniklých po trhacích pracích nesmí překročit výšku 1,4 násobek dosahu 

stroje. Vzhledem k tomu, že výška původních řezů po trhacích pracích může dosahovat až 

25 m, je nutno pro tento případ vytvořit pomocný řez a tak dosáhnout snížení výšky řezu na 

požadovanou mez. 

Provozní svahy. Maximální sklon svahů při rozpojování horniny clonovými odstřely 

je 75°. 
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Šířka pracovních plošin. Šířka pracovních plošin těžebních řezů bude činit v těžební 

fázi min. 20 m, v konečné fázi závěrného svahu min. 5 m. 

Výška etáží. Pro rozpojování horniny clonovými odstřely nesmí výška etáže 

přesáhnout 25 m. 

Generální provozní svah lomu.

TVO stanoví obsluze vrtné soupravy sklon jednotlivých vývrtů CO tak, aby bylo 

docíleno předepsaného sklonu těžební etáže. Směnový technik nebo vedoucí provozovny 

pak zajistí konečnou úpravu a dočištění řezu po odstřelu. Za dodržení stanovených 

předstihů mezi etážemi odpovídá vedoucí provozovny. 

  Při stanoveném sklonu řezů 60°-75°, výšce 

jednotlivých řezů 14-18 m a šířce pracovní plošiny min. 20 m, činí max. sklon generálního 

svahu lomu 65°. 

Pro provádění vrtných prací platí technologický postup pro TP malého a velkého 

rozsahu. Pro provádění CO platí technologický postup, resp. generální projekt CO. 

Rozval, vzniklý primérním rozpojením horniny, musí být bezpečně těžitelný. 

K nakládání se budou používat lopatová rypadla nebo nakladače. 

Vrtací práce a TP velkého rozsahu musí být uzpůsobeny tak, aby výška vzniklého 

rozvalu, ve vztahu k použitému typu rypadla, nepřevýšila hodnotu dle § 35 Vyhl. 26/1989 

Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pokud by výška rozvalu výjimečně tuto hodnotu 

převýšila, musí být pro nakládání z rozvalu zpracována provozní dokumentace (§ 35 odst. 7 

Vyhl. 26/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů) schválená závodním lomu. 

Při nakládání z rozvalu musí stát rypadlo kolmo k rozvalu tak, aby v případě 

nebezpečí sesuvu mohlo co nejrychleji od rozvalu odjet. Před započetím činnosti dá řidič 

rypadla výstražné znamení houkačkou (několikrát dlouhými tóny) a poté se osobně 

přesvědčí, zda se v dosahu rypadla nepohybuje žádná osoba. Při najíždění navážkového 

automobilu k rypadlu nesmí být lžíce rypadla zvednuta. Automobil smí najíždět pouze z té 

strany, kde je kabina řidiče rypadla. Při začátku nakládání vydá řidič rypadla dva dlouhé 

tóny houkačkou a při ukončení jeden krátký tón.  
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Nakládání suroviny přes kabinu řidiče je zakázáno. Surovinu nakládá řidič rypadla na 

automobil tak, aby nepoškodil jeho korbu pádem horniny z velké výšky, a zároveň nesmí 

poškodit korbu otevírací klapkou (pokud je jí lžíce rypadla vybavena). Řidič rypadla smí 

nakládat jen tak velké kusy suroviny, které se vejdou do primárního drtiče. Balvany větších 

rozměrů odloží lžící na stranu k sekundárnímu rozpojování. Těžba v noci nebo za snížené 

viditelnosti je povolena pouze při řádném osvětlení stroje, pracoviště a nejbližšího okolí. 

b) 

Skrývkové práce byly v minulosti provedeny v celém těžebním prostoru. 

předstih paty posledního skrývkového řezu před prvním dobývacím řezem: 

c) postup při očišťování a jiných úpravách řezu:

Řezy pod kterými se zdržují pracovníci, nebo jsou umístěna strojní a dopravní 

zařízení v prostoru ohroženém případně uvolněnou horninou, musí být denně prohlédnuty 

směnovým technikem a dle potřeby očištěny od uvolněné horniny. Pracovníci, kteří 

provádějí očišťování řezu, musí být vybaveni bezpečnostním pásem s lanem ukotveným 

k pevnému bodu v bezpečné vzdálenosti od hrany řezu. Skupina pro očišťování řezů musí 

mít minimálně 2 členy. 

  

Ramovací práce se provádějí zásadně směrem shora dolů a to pouze ve dne a za 

dobré viditelnosti. Ramovací práce se musí provádět za stálého dozoru, který určí směnový 

technik. 

Po celou dobu provádění ramovacích prací musí být bezprostředně ohrožený prostor 

pod lomovou stěnou vyklizen a zabezpečen proti vstupu nepovoleným osobám. Okraje 

řezu, pod nimiž se zdržují pracovníci, nebo je instalováno strojní a dopravní zařízení, musí 

být očištěny. 

Strojní úprava řezu je prováděna lžícovým rypadlem s podkopovou lžící nebo 

sbíjecím kladivem.  

Očišťování a jiné úpravy řezů jiným než popsaným způsobem nebo pomocí trhacích 

prací je zakázáno. 
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Výsledky směnových prohlídek lomových stěn zaznamená směnový technik do knihy 

prohlídek lomu. Tamtéž zaznamená vedoucí provozovny výsledky týdenních prohlídek. 

d) 

Na jedné etáži lze provádět tyto práce za předpokladu, že pracovní plošina bude 

dostatečně velká pro průjezd damprů. 

vymezení součinnosti při současném provádění prací na pracovních plošinách: 

Všechny etáže v celé své délce, jakož i konce etáží, musí být zajištěny proti pádu 

osob a mechanizačních prostředků. Bezpečnostní opatření v otevřené hraně řezů a líci 

skalního masivu musí zajišťovat ochranný val z drobného materiálu, vysokým 80 – 100 cm 

nebo na hraně umístěné řady balvanů velkých rozměrů. Ochranný val na hraně řezu nebude 

v místě, kde jsou prováděné vrtné práce pro CO. 

Ochranný val zabezpečuje, aby činnosti prováděné na nižší etáži, nebyly ohroženy 

činnostmi na etáži vyšší. 

Podmínky vzájemné součinnosti jednotlivých činností na jedné etáži v případě, že se 

taková součinnost vyskytne, stanoví směnový technik. 

e) 

Zejména se jedná o nebezpečné uvolnění bloků kamenů po skluzových plochách ve 

stěně, zvláště pak při dešti a oblevách v zimním a jarním období. Takový nebezpečný stav 

jsou pracovníci povinni ihned nahlásit směnovému technikovi, který učiní potřebná 

opatření k odstranění nebezpečného stavu. Při nepříznivých klimatických podmínkách 

(silný déšť, sníh, mráz, bouřka, vítr) určí operativní opatření směnový technik. V případě 

ohrožení zastaví práce a odstaví mechanismy na bezpečné místo. Obnovení prací může být 

zahájeno až po prohlídce prostoru směnovým technikem a zjištění respektive nastolení 

bezpečnostního stavu. 

opatření při změně báňsko-geologických podmínek dobývání a při nepříznivých 

klimatických podmínkách: 

f) 

V lomu Votice se takové prostory nevyskytují ani se nepředpokládají. 

způsob ověřování nezavalených podzemních důlních děl a jiných podzemních prostor: 
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g) 

V lomu Votice se takové prostory nevyskytují ani se nepředpokládají. 

opatření pro práce v závalových polích s možným výskytem nezavalených podzemních 

důlních děl a jiných podzemních prostor: 

h) 

Přemisťování mechanismů může být provedeno jen na přímý příkaz směnového 

technika, nebo jeho zástupce, který určí trasu a určí podmínky bezpečného přesunu. 

Mechanismy se zajišťují a odstavují na bezpečném místě se spuštěným pracovním 

nástrojem na zem, stroj je zabrzděn, kabina uzavřena a uzamčena. 

opatření a postup při přemisťování dobývacích a nakládacích strojů: 

Před prováděním trhacích prací je obsluha rypadla povinna odstavit stroj na místo 

určené směnovým technikem, nebo jím pověřeným pracovníkem, a to vždy po dohodě 

s TVO nebo střelmistrem při provádění trhacích prací malého rozsahu. Rypadlo musí řidič 

opustit před prvním výstražným signálem. Řidič rypadla nesmí po CO zahájit těžbu 

z rozvalu pod lomovou stěnou, pokud k tomu nedá pokyn směnový technik. Pro vlastní 

provoz rypadla a nakladače platí pokyny pro obsluhu a údržbu. 

Dopravní trasy navážkových automobilů po vnitrozávodových komunikacích jsou 

určeny v dopravním řádu. 

i) 

V době odstávek lomu budou stroje (nákladní automobily a stavební stroje) 

soustředěny na odstavné ploše v areálu zázemí kamenolomu, kde budou řádně zabezpečeny 

a uzamčeny. 

způsob odstavení a zajištění strojů v době odstávek: 

Při odstavení strojů je řidič povinen jej zajistit proti nežádoucímu pohybu 

následujícím způsobem: vypnout motor a nechat zařazený 1. rychlostní stupeň, zatáhnout 

ruční brzdu a založit kola vozidla zabezpečovacími klíny, pokud není zajištěn proti ujetí 

svou konstrukcí. 

Při mimořádných nucených odstávkách pásového rypadla rozhodne směnový technik 

o místě odstavení na pracovišti, buď na patě etáže nebo přemístěním na odstavnou plochu. 
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j) 

Sklon všech závěrných svahů bude 60°-65°. Při stanoveném sklonu řezů max. 60°-

75°, ve výšce jednotlivých řezů jako u provozních etáží a šířce ústupových lávek cca 5 m, 

činí generální svah lomu až 65°. 

sklon a způsob úpravy závěrných svahů: 

Při vytváření závěrných svahů musí před zahájením práce závodní lomu posoudit, 

zda je nutno v terénu provést vytýčení závěrné hrany, paty popř. pomocného řezu důlním 

měřičem anebo zda rozsah prací vytyčí sám. 

Úpravy závěrných svahů se mohou provádět pomocí hydraulického kladiva na 

pásovém rypadle, pásovým rypadlem s hloubkovou lopatou anebo kombinací (je možno 

využít jednoho rypadla s rychloupínacím zařízením pro oba pracovní nástroje – 

lopata/kladivo) 

Úpravy závěrného svahu v řezech po TP se provádí podle tohoto technologického 

postupu v bodě c. Při postupu očišťování a jiných úpravách řezu je nutno dodržet ostatní 

ustanovení tohoto technologického postupu dobývání zejména bod c, rozměry řezů 

a pracovní plošiny a další související ustanovení. 

Před zahájením práce na pracovní plošině nebo ve svahu musí být posouzena stabilita 

a únosnost podloží. 

k) 

Rozsahem pracoviště je celý lom včetně skrývek, ochranného valu a výsypky až po 

výsypné místo násypky primárního drtiče. Za toto pracoviště odpovídá vedoucí 

provozovny, jeho zástupce a směnoví technici. Rozsah jednotlivých pracovišť 

s vymezením odpovědnosti je uveden v tabulce č.8. 

rozsah pracoviště s vymezením odpovědnosti: 

Každý, kdo hodlá vstoupit na pracoviště vymezené pro těžební stroj, je povinen se 

předem ohlásit obsluze těžebního stroje a na pracoviště může vstoupit pouze s jeho 

vědomím. 

 



Anna Štěpánková: Návrh na modernizaci dopravy a technologického postupu dobývání 
 

2012  23 
 

Tabulka č. 8 Rozsah pracovišť s vymezením odpovědnosti 

Pracoviště Rozsah pracovišť Vymezení odpovědnosti 

Nakládka 
materiálu 

Prostor vymezen 
odstřelem nebo deponií 

Obsluha nakládacího stroje odpovídá za 
bezpečný průběh nakládky. 
Směnový technik odpovídá za kontrolu 
provádění nakládky v souladu s provozní 
dokumentací, technologickými požadavky a 
organizaci navazujících činností nebo operací. 

Přeprava 
materiálu 
 

Prostor vymezený 
místem nakládky, 
dopravní trasou a místem 
vykládky 

Obsluha nakládacího stroje odpovídá za 
bezpečný průběh přepravy a vykládky. 
Směnový technik odpovídá za kontrolu 
provádění přepravy a vykládky v souladu 
s provozní dokumentací a organizaci 
navazujících činností nebo operací. 

Vrtací práce 
Plocha na pracovní 
plošině určená k vrtání 
vývrtů 

Obsluha vrtací soupravy odpovídá za 
bezpečný průběh vrtacích prací. 
Střelmistr odpovídá za kontrolu VP v souladu 
s provozní dokumentací. 
Směnový technik za organizaci navazujících 
činností nebo operací. 

TP 

Prostor vymezený 
manipulačním prostorem 
a následně 
bezpečnostním okruhem 

TVO, střelmistr odpovídá za bezpečný průběh 
TP (malého a velkého rozsahu) a organizaci 
uzavření bezpečnostního okruhu. 
Směnový technik za organizaci navazujících 
činností nebo operací. 

 

l) 

Nejmenší přípustná vzdálenost strojů a zařízení od hrany nižšího řezu je dána šířkou 

ochranného valu z rubaniny nebo na hraně umístěné řady balvanů velkých rozměrů. Tato 

vzdálenost je minimálně 2 m (pokud hrana řezu nevykazuje známky nestability – zátrhy). 

nejmenší přípustná vzdálenost strojů a zařízení od horní hrany nižšího řezu: 

Pokud hrana řezu vykazuje známky nestability, bere se uvedená délková míra od 

zátrhu. Tato vzdálenost se měří k nejbližší části podvozku. 
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m) 

Pracovníci jsou povinni používat přidělené osobní ochranné pracovní prostředky, při 

práci postupovat podle provozní dokumentace a předpisů k zajištění práce a provozu a volit 

takové pracovní postupy, které jsou v souladu se zásadami bezpečné práce. 

případná další opatření, která vyžadují podmínky pracoviště. 

Pracovníci nesmějí bez příkazu nic měnit na provozních, bezpečnostních, požárních, 

hygienických a jiných zařízeních. 

Pracovníci smějí používat a obsluhovat jen ty stroje, zařízení, nářadí a pomůcky, 

které jim byly pro jejich práci určeny. Pro veškeré strojní zařízení a mechanismy platí 

pokyny pro obsluhu a údržbu, se kterými musí být pracovníci dle své profese prokazatelně 

seznámeni. 

Vstup na pracoviště je dovolen pouze pracovníkům určeným k práci, kontrole nebo 

dozoru na tomto pracovišti. Dalším osobám je vstup povolen jen v doprovodu vedoucího 

provozu, jeho zástupce nebo směnového technika pověřeného k provádění prohlídek 

pracovišť nebo jiné oprávněné osoby ke vstupu. 

Pracoviště musí být ohrazena nebo jinak zabezpečena proti vstupu nepovolených 

osob. 

S navrženým technologickým postupem musí být prokazatelně seznámeni všichni 

pracovníci, kteří se dle svého pracovního zařazení podílejí na provádění dobývacích prací. 

Za prokazatelné seznámení odpovídá vedoucí provozovny. [4, 5, 7, 12] 
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6 Technicko-ekonomické a ekologické vyhodnocení 

navrženého řešení 

6.1 Technicko-ekonomické vyhodnocení 
Náhradou za dva dampry Belaz 540A se jeví optimální náhrada jeden pevný dampr 

CAT 769D, jak z hlediska úspor provozních nákladů, tak z hlediska bezpečnosti provozu. 

Celkový výsledný rozdíl v provozních nákladech je 6,04 Kč za tunu, což při roční navážce 

200 000 tun je 1 208 000 Kč úspor. Dalším důležitým faktorem je bezpečnost provozu 

dampru se všemi moderními zabezpečovacími prvky (kotoučové brzdy, retardér, kamerový 

systém atd.), což nelze srovnávat s 30 let starými dampry Belaz 540A. Pořizovací cena 

tohoto dampru je cca 8 500 000 Kč, která by se při dobře nastavené leasingové smlouvě 

lomu Votice vyplatila s předpokládanou životností tohoto dampru 8 – 10 let. 

Vyvážecí vozy TATRA 815 S3 6x6 a TATRA 148 S3 6x6 jsou svými výkonovými 

a technickými parametry za svou životností. Z důvodu vysokých provozních nákladů 

a bezpečnostního provozu je nutností tyto automobily nahradit. Jako náhradu za tyto dva 

vozy značky TATRA lze navrhnout MAN TGA 8x6 s nosností 18 m3 – 26t. Předpokládaná 

úspora provozních nákladů je mzda jednoho řidiče a nižší spotřeba pohonných hmot (asi 

0,05 l.t-1), což lze vyčíslit cca 30% úsporou a zajištění bezpečnosti provozu vyvážených 

hotových výrobků v lomu Votice. 
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6.2 Ekologické vyhodnocení 
Z ekologického hlediska jsou navržené stavební stroje – dampr CAT 769 a MAN 

TGA 8x6 velkým posunem ke zvýšení ochrany životního prostředí. Motory těchto strojů 

jsou vyrobeny v kategorii EURO 3 a EURO 4, což značí snížení emisí na novou evropskou 

normu. Výhodou těchto strojů je možnost používání ekologických provozních kapalin. 

Snížení hlučnosti těchto strojů má příznivý vliv nejen na okolí, ale i na práci řidičů těchto 

vozidel. Náhrada a výměna strojů s vysokým obsahem emisí je nezbytnost, kterou by se 

měli zabývat všichni uživatelé a výrobci. 

 

 
Obrázek č. 9 Ložisko granodioritu Votice 
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7 Závěr 
Navrhované řešení modernizace dopravy bylo vypracované na základě dostupných 

informací, provozních podmínek a současné situace v lomu Votice. Navrhuji vyměnit 

stávající dampry značky Belaz a vyvážecí automobily značky TATRA za efektivnější 

a výkonnější stroje – dampr CAT 769D a MAN TGA 8x6, aby kamenolomu Votice 

zajistily vyšší ekonomický a ekologický přínos. 

Návrh nového „Technologického postupu dobývání pro lom Votice“ dle Vyhlášky 

ČBÚ 26/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů splňuje podmínky dané touto vyhláškou. 

 

Věřím, že tato bakalářská práce může být využita jako předloha pro modernizaci 
dopravy v lomu Votice. 
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