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Anotace                                                                                                                 

Cílem mé bakalářské práce je upravit sekundární uzel na výrobu frakce 63 -300 na  

kamenolomu Luleč. 

              V práci seznamuji čtenáře s historií, petrografií a s hydrogeologickým poměrem 

v dobývacím prostoru na provozovně. V navazující části budete seznámeni s technologií 

těžby a dalšími postupy při drcení na primérním, sekundárním a tercierním okruhu. V další 

části bakalářské práce se budu věnovat řešení úpravy na sekundárním uzlu včetně 

finančních nákladů a využití stavebního kamene frakce 63 – 300. 

            V závěru  práce je částečné technicko-ekonomické zhodnocení investice. 

 

Klíčová slova : dobývací prostor, technologie těžby, drcení uzel, frakce 

  

 

 

 
Summary 

  The aim of my bachelor work is to modify secondary node for production fraction 

63-300  in the Luleč quarry. 

In this  bachelor work I acquaint the readers with history, petrography and with the 

hydrogeological conditions in the mining area in the organization unit. In the next section 

of the work you will be acquainted with the mining technology and with next procedures 

of crushing on primary, secondary and tertiary round. In the next section of the work I will 

deal the adjustments on the secondary node including financial costs and the use of the 

stone fraction 63-300. 

In the end of the work is partly technical and economic evaluation of the 

investment. 

 

Keywords : mining area, mining technology, crushing node, fraction 
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Seznam použitých zkratek 
 

 

ČMŠ – Českomoravský štěrk 

DP – dobývací prostor 

CHLÚ – chráněné ložiskové území 

KÚ – katastrální území 

m.n.m. – metry nad mořem 

mm – milimetry 

OBÚ – obvodní báňský úřad 

POPD – plán otvírky, přípravy a dobývání 

t – tuna  

TP – trhací práce 
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1.        Popis lokality 

Lom Luleč firmy ČMŠ a.s. se nachází v oblasti Jihomoravského kraje v okrese 

Vyškov. Na mapě ho najdete jihozápadně od města Vyškov a obce Drnovice. 

 Ložisko stavebního kamene leží na katastrálním území obce Luleč, sousedícím 

s obcí Drnovice, které spojuje státní silnice II tř.  

 

 

Obrázek 1 

 

Obrázek 2 

 
Obrázek č. 1 a 2 – Situační mapy s vyznačením lokality (zdroj www.mapy.cz) 
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1.1       Cíle práce 

             Cílem mé bakalářské práce je navrhnout úpravu technologické linky na 

sekundárním uzlu, protože kamenolom Luleč v současné době není schopen vyrobit frakci 

63 – 300 mm. 

             Tato frakce o rozměrech do 300 mm je v dnešní době velice žádaná ve stavebnictví 

na výstavbu opěrných zídek, záchytných hrází, zahradnické dekorace a regulaci potoků a 

řek. Proto jsem se rozhodl v bakalářské práci popsat a vyčíslit, jak jednoduše a levně 

vyrobit takový stavební kámen na lomu v Lulči.  

                   

  

           

 

Obrázek č. 3,4,5,6 - Využití stavebního kamene frakce 63 – 300 (foto autor) 
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1.2       Dobývací prostor kamenolomu Luleč 

Ložisko stavebního kamene leží v okrese Vyškov a katastru Luleč v blízkosti státní 

silnice spojující obce Luleč a Drnovice. Na státní mapě odvozené v M 1 : 5 000 je možné 

ho nalézt na listu Vyškov 9 – 7. [1] 

Převážnou část tohoto výhradního ložiska pokrývá dobývací prostor Luleč, o jehož 

otvírce, dobývání a rekultivaci pojednává POPD. [1] 

Dobývací prostor Luleč se nachází necelý 1 km na SSV od stejnojmenné obce a 

zhruba ve vzdálenosti 1,5 km od obce Drnovice. Je dobře komunikačně přístupný po 

silniční síti. Nejbližší železniční stanice Luleč je ve vzdálenosti 2 km. Přípojka na železnici 

není z lomu vybudována. [1] 

V kamenolomu Luleč se těží kulmská droba s roční kapacitou 600 000 t, která je 

zpracována na úpravárenské lince na drcené kamenivo, štěrky a drtě drcené a granulované. 

V menším množství na kámen záhozový. Veškeré kamenivo, štěrky a drtě jsou z lomu 

expedovány automobilovou dopravou. V případě zájmu železniční dopravy musí být 

zajištěn převoz a nakládka na železniční nákladní zastávce ve Vyškově vzdálené od lomu 6 

km. [1]  

 

Obrázek č. 7 - Letecký snímek kamenolomu Luleč (stránky ČMŠ) 



Jan Čalkovský: Návrh na úpravu sekundárního uzlu na provozovně Luleč 

2012  4 

 

1.3       Historie 

Ložisko v dobývacím prostoru Luleč (dále jen DP Luleč) je průmyslově využíváno 

k těžbě nerostných surovin již několik desetiletí. Lom byl údajně založen již v roce 1919,  

 

Obrázek č. 8 – Lom Luleč ve 20. letech 20. stol. 

přičemž sloužil k hrubé kamenické výrobě, t.j. dlažebních kostek ( 5 x 5 cm mozaika, 10 x 

10 cm a 20 x 20 cm kočičí hlavy ), dále obrubníků a lomového, převážně soklového 

kamene. Odpady byly zpracovány na štěrky různých frakcí o rozměrech od 0 – 60 mm. 

Postupem času kamenická výroba ustoupila výrobě štěrkodrtí. [1] 

 

Obrázek č. 9 – Lom Luleč v 60. letech 20. stol. 
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Podle dochovaných údajů činila výroba štěrkových frakcí v roce 1930 8 000 m
3

.rok
-1

, 

v roce 1956 již na 30 000 m
3
.rok

-1
 a 10 000 m

3
.rok

-1
 lomového kamene, kdy v tomto 

období byla provedena výstavba primární, sekundární a terciérní drtírny, v roce 1966 – 

90 000 m
3
.rok

-1
 drceného kameniva a největší objemy těžby v historii byly zaznamenány 

na konci osmdesátých let, kde činila roční těžba okolo 105 000 m
3
.rok

-1
. Na základě vetší 

poptávky po drceném kamenivu se provedla další výstavba terciérní drtírny v roce 1992 s 

kapacitou 250 t.h
-1

. [1]  

 

 

 

Obrázek č. 10 – Tercierní úpravna (foto autor) 
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Při stárnoucím primárním uzlu z 60. let 20. století byly provedeny další investice na 

výstavbu nového primárního a sekundárního drtícího uzlu s hodinovou kapacitou drcení 

550 – 650 t. Tato výstavba se prováděla koncem 80. let roku 1999. 

 

             

Obrázek č. 11 – Primární a sekundární uzel (foto autor) 

1.4       Geologická charakteristika ložiska 

Stručná morfologická, geologická, stratigrafická, petrografická charakteristika 

výhradního ložiska. [1] 

Uváděné geologické údaje byly převzaty z dokumentu „ Závěrečná zpráva úkolu 

Luleč – 01 81 1005“, geoindrustria, n.p., Praha geologickou práci a na jehož základě byly 

komisí KKZ schváleny zásoby výhradního ložiska. [1] 

Geomorfologicky patří ložisko Luleč k jižnímu okraji Drahanské vrchoviny, 

vybudované mladopaleozoickými horninami neogenními a kvartérními sedimenty. Terén 

ložiska se zvedá ve směru JZ – SV do protáhlého kopce z nadmořské výšky 295 m.n.m. po 

kótu cca 379 m.n.m. [1] 

Stratigrafické podloží ložiska je tvořeno denovskými vápenci a vápencovými 

brekciemi s vložkami břidlic. Na ty nasedá souvrství kulmských břidlic s polohami drob, 
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které směr nadloží převládají. Ve svém vývoji se nepravidelně střídají s vrstvami slepenců 

s drobovým tmelem. [1] 

1.5       Petrografie 

Vlastní užitkovou surovinu představují droby, polymiktní slepence s drobovým 

tmelem, aleurity a granitoidní břidlice. [1]   

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. [1]  

 

  

Obrázek č. 12 – Droba (foto autor) 

 Droby jsou homogenní, středně zrnité, s všesměrnou texturou a nerovnoměrně 

úlomkovitou strukturou. Z petrografického hlediska jsou droby složeny z úlomků pestré 

škály vyvřelých , metamorfovaných i starších sedimentárních hornin – magmatity, 

žuroruly, efuziva, křemen, granulity, droby, pískovce. [1]                                                                                                                                          
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            Nejrozšířenější horninou ložiska jsou polymiktní slepence s drobovým tmelem.  

                   

Obrázek č. 13 – Slepence (foto autor) 

Jsou silně variabilní co do velikosti, méně co do složení valounového materiálu. Téměř 

dokonale opracované valouny, téhož petrografického složení jako droby, tvoří 61,5 až 89,7 

% objemu slepenců  ( průměrně 73,5 % ). Velikost valounů kolísá od 0,5 do 10 cm. Pojivo 

slepenců je zastoupeno v poměru 26,4 % objemu slepenců. Má větranou strukturu, 

polymiktní charakter, variabilní složení, zrnitost i opracování jednotlivých složek. 

Představují ho v podstatě sedimenty velmi podobné drobovému komplexu, ovšem 

s horšími technologickými vlastnostmi pro využití drceného kameniva. [1]   

Aleurity jsou zastoupeny ve velké míře. Nevytvářejí samostatné větší polohy, ale 

vyskytují se ve formě lamin v drobách nebo jsou vázány na břidlice. Jsou tvrdé, čerstvého 

nezvětralého vzhledu. Neobsahují úlomky hornin, převládá v nich jemnozrnný materiál  

v průměru okolo 0,07 mm. Hornina je obvykle páskovaná. Světlé pásky obsahují méně 

slíd, tmavé – zvýšené procento biotitu a opakních minerálů. [1] 

Grafitoidní břidlice jsou šedočerné, makroskopicky citlivé. Hornina má paralelní 

texturu, rovnoměrnou zrnitost a minerální složení obdobné ostatním zdejším horninám 

v DP kamenolomu Luleč ( křemen, plagioklas, K- živce, biotit, muskovit, granát, turmalín, 

limonit, zirkon, rulit ). [1] 
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Obrázek č. 14 – Výskyt břidlic (foto autor) 

 Výrazné páskování ovlivňuje různé zastoupení granitoidní substace. Aleurity a 

granitoidní břidlice s výraznou paralelní texturou představují na ložisku z technologického 

hlediska škodlivinu. [1] 

Komplex ložiskových hornin je monoklinálně uložen ve sklonu 278 – 301° 

s úklonem 13 – 32°. Grafiotoidní břidlice a aleurity tvoří přirozenou západní hranici 

těžebních zásob. Nacházejí se převážně v nadloží drobového souvrství a rozšiřováním 

těžby k západu a severozápadu dojde k jejich postupnému vyššímu procentuálnímu 

zastoupení v těžební stěně. Vlastní drobové souvrství je představováno pestrým střídáním 

jednotlivých  čtyř základních hornin, přičemž převažují droby a slepence. Celková pravá 

mocnost těženého drobového souvrství se pohybuje okolo 90 m. Bazálním členem 

sedimentačního cyklu jsou středně až hrubozrnné slepence, místy balvanické, 

s charakteristickou rozpadavostí tmelu, který tvoří z technologického hlediska hůře 

prodejnou frakcí 0 – 8 mm. Celková pravá mocnost bazálních slepenců je 50 – 55 m. Při 

rozfárání spodních partií lomu se bude jejich podíl v těžené surovině zvyšovat. [1] 

V nadloží kulmského komplexu se nacházejí neogenní sedimenty (jíly, písky) a 

nepravidelně mocný pokryv kvartérních eluviálních uloženin. Na jižních a jihovýchodních 
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svazích jsou poměrně mocné závěje spraší a sprašových hlín. Výše zmíněná geologická 

zpráva rozděluje technologické skrývky na shrnutelné a střílitelné. Ke shrnutelným řadíme 

neogenní a kvartérní zeminy o mocnosti 1 – 3 m. Místy však jejich mocnost značně narůstá 

v střední části východní hranice DP, až 5 – 6 m. Střílitelné skrývky nebyly prozatím 

prováděny a jejich objem byl zpracován do prodejních frakcí. [1] 

Polohy břidlic, aleuritů a zvětralého slepencového tmelu uvnitř suroviny ložiska 

budou představovat výkliz. Vzhledem k hromadnému způsobu těžby 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 těženého objemu suroviny. Po rozfárání spodních partií lomu s vyšším zastoupením 

bazálních slepenců se jeho podíl zvýší cca až na 33%. Jak v současné době, tak i 

v budoucnosti bude však i tato frakce součástí prodejního sortimentu kamenolomu. [1] 

Výrazně tektonické projevy se na ložisku nenachází. Největší poruchová zóna (o 

šířce až 40 m) probíhá ve směru SZ – JV – JZ od sledovaného území. Vertikální pokles SV 

kry činí zhruba 15 m. Podél dislokace nedošlo k pohybům ker, pouze k mylonitizaci. 

Druhým velmi výrazným směrem dislokací je směr V – Z. Poruchy tohoto směru opět 

nevykazují žádný kerný posun, pouze mylonitizaci a zvětralé horniny na tektonických 

poruchách představují cca 5 % objemu hornin na ložisku. [1] 
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2.       Báňsko – technické podmínky při dobývání 

Jak je uvedeno níže, činí objem geologických zásob v DP Luleč 11 538 130 m
3
. 

Výpočet vytěžitelných zásob z posudku č. ú. 5888437-514/0600 nebyl převzat, nýbrž byl 

upraven na aktuální podmínky v POPD. [1] 

Dobývací prostor v kamenolomu Luleč je roztěžen na 5 etáží těžitelných a na 1 etáž 

skrývkovou. [1] 

Skrývková etáž je odtěžena o výšce stěny 1,5 až 5 m, až na hranice dobývacího 

prostoru severním směrem. Celkový objem skrývek činí 561 325 m
3
. Tato kubatura se 

člení na objem skrývek, těžitelných zásob 1. etáže a zásob 1. etáže vázaných v závěrných 

svazích. Skrývky budou provedeny na ploše 46 182 m
2
 o průměrné mocnosti 3,0 m a 

kubatuře 138 546 m
3
. [1] 

1. etáž je rovněž odtěžena severním směrem o průměrné výšce stěny 7,9 m 

s těžební bází od 356 do 359 m.n.m., až na hranice dobývacího prostoru. Západním 

směrem se těžba neprováděla, protože skrývkové práce v této části lomu nebyly dokončeny 

z důvodu velkého výskytu slepenců obsahujících jíl a slín. Průměrná mocnost se bude 

pohybovat  okolo 7,9 m a při závěrných svazích o délce 656 m a sklonem 1:1 bude vázaný 

objem zásob činit 20 626 m
3
. Těžitelné zásoby na 1. etáži tedy činí 402 153 m

3
. [1] 

2. etáž kubatury těžitelných zásob je rovněž těžena severním směrem o výšce stěny 

16 – 28 m s těžební bází od 339 do 342 m.n.m.. Z mapy byla zjištěna zbývající těžební 

plocha hrany etáže a paty etáže, z nichž byl proveden průměr (plocha výšky střední etáže). 

Dále byly vyčleněny dílčí plochy se specifickou výškou těžby (cesty, snížení terénu, 

apod.). Tyto dílčí plochy byly vynásobeny průměrnými výškami těžby a daném úseku a 

součtem jednotlivých kubatur byla zjištěna celková kubatura těžitelných zásob na 2. etáži, 

což činí 1 096 043 m
3
. [1] 

3. etáž je těžena jako předcházející 2 etáže severním směrem o výšce stěny 18-20 m 

s těžební bází od 320 do 322 m.n.m. Geologicky přechází ze slepenců na droby, kde stav 

zásob na 3. etáži činí 1 777 960 m
3
. [1] 

4. etáž o výšce stěny 17 – 20 m s těžební bází od 302 do 304 m.n.m. je převážně 

geologicky z kvalitních drob s malým obsahem břidlic a slepenců. 4. etáž se těží severním 
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směrem v dostatečném odstupu před následujícími etážemi. Stav zásob na předposlední 

etáži je 2 092 633 m
3
. [1] 

5. etáž se jako jediná v DP Luleč těží ze středu lomu, protože je ve fázi 

zahlubování. Po dosažení výšky stěny 17 – 18 m s těžební bází od 284 do 285 m.n.m. je 

možné se rozhodnout, kterým směrem bude postupovat těžba - jestli severně nebo jižně. 

Na této etáži je stav zásob 1 170 657 m
3
. [1]   

Hydrogeologické podmínky ložiska 

Lokalita Luleč se nachází v hydrogeologickém rajónu R55- Moravskoslezská 

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. Režim proudění podzemní vody je závislý na vodních 

srážkách. [1] 

Průměrné roční teploty: 

- Lednové                - 2,5° 

- Červencové           - 18,0° 

- Roční                    - 8,0°   

Průměrné srážky – od 30 do 80 mm za měsíc, roční – 600 mm. 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou – 55. 

Celé území náleží do povodí Rostěnického potoka, do něhož ústí bezejmenná 

vodoteč, pramenící již od ložiska kamenolomu Luleč. [1] 

Ve skále srážková voda prosakuje puklinami až k ustálené hladině spodní vody, 

která se podle měření ve vrtech na počátku 80. let nachází na kótě 325 n.m.n. Hladina vody 

přitom kolísala v závislosti na dešťových srážkách a propustnosti hornin o 2 až 12 m. 

V současné době je báze lomu no kótě cca 320 m.n.m. a ustálená hladina spodní vody se 

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

zvýšena. [1] 

Koeficient filtrace byl vypočten v rozmezí 1 . 10
-7

 m.s
-1

 až 6 . 10
-9

 m.s
-1

. V dané 

oblasti bude možné důlní vodu vypouštět bez úprav do kanalizace, a to bez nebezpečí 
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kontaminace okolních vod. V závěru těžby bude vypočtené maximální množství vody 

k odčerpávání z lomu představovat hodnotu 2,4 l.s
-1

. [1] 

2.1   Podle poslední prozkoumatelnosti 

 V předcházející části se stal geologický průzkum podkladem k přepočtu zásob 

výhradního ložiska kamenolomu Luleč. Rozhodnutí o vhodnosti ložiska k průmyslovému 

dobývání bylo vydáno již v dřívějších letech na podkladě předcházejících geologických 

průzkumů. [1] 

Usnesením  KKZ č. j. 936 – 05/52 – 83 ze dne 18.11.1983 byly na ložisku 

schváleny celkové geologické zásoby v objemu 17 891 399 m
3
 suroviny. Z tohoto 

množství bylo 5 866 910 m
3
 označeno jako zásoby bilanční v kategorii BB, 9 858 114 m

3
 

jako zásoby bilanční v kategorii C1B a dále 2 166 375 m
3
 jako zásoby bilanční C2B. 

Zásoby C2B leží v blocích zásob 12 až 15 m pod úrovní nadložních bloků 1 až 11 m, a to 

až po kótu 295 m.n.m. [1] 

V prosinci roku 2001 byl zpracován „posudek stavu zásob v dobývacím prostoru 

ložiska kamene Luleč, okr Vyškov“, který navázal na zmíněný geologický průzkum a 

v jehož rámci byly vypočteny zbytkové geologické zásoby ložiska Luleč. V posudku byla 

použita shodná metodika jako v předmětném geologickém průzkumu. Z posudku byla do 

tohoto plánu převzata výsledná tabulka operativního výpočtu geologických zásob. [1] 

                                                                                                                                                                                                       

Tabulka č. 1 - Geologické zásoby 

 

 
 

Výpočet 

1983   

  
Operativní 

výpočet 

2001 

  

     v DP vně DP celkem 

blok kat. (m
3
) (m

3
) (m

3
) (m

3
) 

1-4  BB 5 866 910 3 051 830 1 074 276 4 126 106 

5-11  C1B 9 858 114 7 791 800 1 876 528 9 668 328 

12-15  C2B 2 166 375    694 500 1 480 813 2 175 313 

CELKEM 17 891 399  11 538 130 4 431 617 15 969 747 

 



Jan Čalkovský: Návrh na úpravu sekundárního uzlu na provozovně Luleč 

2012  14 

 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že v DP Luleč se nachází 11 538 130 m
3
 

geologických zásob. V rámci tohoto POPD bude probíhat dobývání bilančních těžitelných 

zásob 6 539 500 m
3
 (alternativně s možností odtěžení ze středovýchodní části DP Luleč je 

cca 1 340 800 m
3
). Tyto zásoby budou z hlediska těžby těženy z 5 etáží o výšce stěn od 17 

do 22 m. Uvnitř DP budou všechny volné těžitelné zásoby vydobyty po ukončení těžby. [1] 

Z technického hlediska je převážná část zásob připravena k dobývání. V menším 

rozsahu předpolí je nutno dokončit odlesnění a skrývku nadloží na rozloze v DP 4,2 ha. [1] 

2.2   Kvalita vázaných zásob a předpokládané množství 

 

Jak vyplývá z uvedené tabulky č.1 posudku č. ú. 5888437-514/0600, nachází se 

v blocích zásob mimo hranice DP Luleč 4 331 617 m
3
 geologických zásob. Jejich ochrana 

byla zajištěna vyhlášením CHLÚ Luleč, OBÚ Brno, č. j. 2901/90-Hy, ze dne 28.3.1991. 

[1] 

Předpokládá se, že v závěrných svazích dotěženého ložiska DP Luleč zůstane 

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

3
). [1] 

Alternativně lze uvažovat o vytěžení zásob i v prostoru mimo bloky zásob ve 

středovýchodní části DP Luleč. V nadloží je charakterizována mocnost skryvkových a 

zvětralých nebilančních hornin. V této části lomu jsou ukládány deponie skryvkových 

frakcí. [1] 

Středovýchodní partie DP Luleč bude těžena pouze v zájmu odběratelů o koupi 

většinového množství jílovitých skrývek. Těžba vázaných zásob z deponie skryvek 

v nadloží je v současné době nerentabilní. Proto jsou tyto zásoby v tomto POPD jako 

vázané v závěrných svazích. Celkové nevydobyté zásoby ložiska budou tedy činit 

9 430 301 m
3
 (4 431 617 + 4 998 684 m

3
). [1]   

Jak bylo uvedeno výše v tabulce č. 1, činí objem geologických zásob k 21. 8. 2001 

v DP Luleč 11 538 130 m
3
. Výpočet vytěžitelných zásob z posudku č. ú. 5888437 – 

514/0600 nebyl převzat, nýbrž byl upraven na aktuální podmínky tohoto POPD viz tabulka 

č.2. [1]   
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Tabulka č. 2 - Tabulka těžitelných zásob 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při předpokládané roční těžbě 400 – 600 tis. t = 148,1 – 222,2 tis. m
3
 budou 

vytěžitelné zásoby – 6 539 693 t. m
3
 vydobyty při spodní uvažované hranici těžby do 44 

let, tedy do roku 2046. [1] 

Postupem těžby jsou zásoby v dobývacím prostoru každoročně přepočítávány a 

podle těchto výpočtů můžeme posoudit předpokládanou dobu dobývání. V tabulce č.2 jsou 

uvedené výpočty z roku 2001 na kterou navazuje předpokládaná doba těžby. Podle 

posledních výpočtů zásob z 1.1.2012 je na lomu v Lulči 5 300 000  m
3
 vytěžitelných 

zásob. Z těchto čísel lze usoudit, že při předpokládané roční těžbě 400 – 600 tis. t budou 

vytěžitelné zásoby vydobyty za 27 let, tedy do roku 2039. Tento rok nesouhlasí 

s předchozím odstavcem, protože v minulých letech byla roční těžba vyšší něž 600 tis t. 

díky zvýšenému poptávce na drcené kamenivo a lomový kámen.   

Stav zásob k 1.1.2012  

- 14 000 000 m
3
 celkem v DP 

-  5 300 000 m
3
 vytěžitelné zásoby 

-  8 700 000 m
3
 předpoklad nevydobytých zásob    

2.3   Další průzkumy 

Stav prozkoumanosti zásob zahrnutých do DP Luleč je provedeným geologickým 

průzkumem dostačující, další průzkum se v nejbližší budoucnosti nepředpokládá. [1] 

Těžební etáž Vytěžitelné zásoby 

1. etáž 402 153 m
3 

2. etáž 1 096 043 m
3 

3. etáž 1 777 960 m
3 

4. etáž 2 092 633 m
3 

5. etáž 1 170 657 m
3 

Celkem 6 539 693 m
3 



Jan Čalkovský: Návrh na úpravu sekundárního uzlu na provozovně Luleč 

2012  16 

 

3.        Popis technologie těžby a úpravy 
 

K dobývání ložisek a při provádění hornické činnosti je vždy nutné dodržovat 

platné vyhlášky a zákony vydané ČBÚ, MŽP ČR  a dalšími orgány státní správy, které se 

vztahují na hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem. Na tuto činnost 

se vztahuje zejména zákon č. 44/1988 Sb. o ochraně nerostného bohatství (Horní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a 

státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška 26/1989 Sb. o bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné 

hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů.  

Dobývání, doprava i úprava se budou provádět principielně stejnou technologií jako 

doposud. Pomocí vrtných souprav pro přípravu trhacích prací clonovými odstřely, 

sekundárním rozpojováním, nakládkou v lomu pomocí elektrohydraulického rýpadla, 

čelního nakladače, nebo hydraulickým rýpadlem s podkopovou lžící, doprava na lomu je 

zajištěna nákladními auty (DUMPER). Kamenivo se dále upravuje na technologické lince 

s primárním vstupem 1250 x 1550 mm a s terciérním výstupem frakcí od 0 – 2 až po 32 – 

63 mm.    

3.1       Vrtné práce 

 

Vrtné práce na lomu v Lulči jsou prováděny vrtnou soupravou TAMROCK 

Panthera 1500, kterým je možno vrtat jak záhlavní, tak i patní vrty s pomocí podpěry, 

kterou obsahuje výbava vrtačky. Vrtací souprava se skládá s pásového podvozku, hnacího 

ústrojí (motorová a hydraulická část), kabiny pro obsluhu strojníka a lafety. Vrtací 

souprava TAMROCK váží 23 t a je schopna vyvrtat za hodinu 40 až 80 m. Výkon vrtné 

soupravy je závislý na petrografickém složení horniny (slepence, droba a břidlice) a 

průměru vrtacího dláta. Ve slepencových (vrchních) vrstvách se používají vrtná dláta o 

průměru 115 mm k zamezení zasypání vývrtů. U stabilnějších hornin, které obsahují menší 

procento jílu a slínu, se používají vrtná dláta o průměru 102 mm. Při vrtání je používán 

vzduchový výplach vývrtů, při kterém je vzduch stlačený kompresorem, jenž je umístěn a 

poháněn dieselovým motorem, vtlačován do vrtu vnitřní dutinou vrtné tyče přes vrtací 

dláto na dno vývrtu a po obvodu je ve vytlačovaný vrtný odpad ven z vývrtu. Vrtná kolona 
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se skládá z vrchního kladiva, které je umístěno na lafetě, dále z vrtných tyčí a vrtného 

dláta. 

 

Obrázek č 15 – Vrtná souprava TAMROCK Panthera 1500 

     

3.2       Trhací páce 

Při provádění trhacích prací velkého rozsahu v kamenolomu Luleč nesmí být 

překročeny maximální hodnoty dílčích a celkových náloží viz tabulka č.3 

Tabulka č 3 – Velikost náloží v závislosti na vzdálenosti objektů 

 

L  (m) Ns (kg) Mc (kg) 

400 450 7500 

450 600 8500 

500 700 10000 

550 850 12000 

600 1000 15000 

650 1200 15000 

700 - 1000 1200 15000 
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L – nejmenší vzdálenost nálože od chráněných objektů  

Ns – maximální nálož iniciovaná jedním časovým stupněm 

Mc – maximální nálož jednoho odstřelu 

Před přípravou a provedením každých trhacích pracích velkého rozsahu je 

technický vedoucí odstřelu povinen prokazatelně změřit minimální vzdálenost krajní 

nálože od nejbližšího chráněného objektu a záznam o provedení tohoto měření a následně 

způsob stanovení velikosti maximálních náloží přiložit jako přílohu ke každému 

jednotlivému  technickému projektu odstřelu. [2] 

V projektu odstřelu musí být uvedeny všechny parametry k vrtným pracím 

1. počet vývrtů 

2. délka vývrtů 

3. rozteče vývrtů 

4. průměr vývrtů 

5. úhly vývrtů 

6. součet vyvrtaných metrů 

Na provozovně Luleč se používají záhlavní vrty tří až pětiřadé o hloubce do 21 m. 

Patní vrty se používají jen zřídka, když není možné z technického hlediska vyvrtat záhlavní 

vrty. Plošné odstřely se používají jen při zahlubování nebo při dorovnávání etáže po 

skryvkových pracích, tyto odstřely mohou být až desetiřadé. 

3.3       Nakládka v lomu 

 

K bezpečnému a plynulému nakládání rubaniny je nutné dodržovat vyhlášku ČBÚ 

č.26/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která v § 32 stanovuje povinnost mít 

vypracován technologický postup pro povrchové dobývání.  

Nakládka v lomu se provádí těžkou lomovou technikou. V lomu Luleč se provádí 

selektivní těžba, a proto se musí používat více než 1 nakládací těžební stroj o výkonu min.  

500 t.h
-1

. S tímto výkonem se na lomu využívají stroje CAT 988G a UNEX EH 921, dále 
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těžební stroj s podkopovou lžící LIEBHERR 944 o výkonu 250 t.h
-1

. Tyto nakládací stroje 

se řadí do třídy cyklické dopravy, protože doba nakládky se dělí na jednotlivé cykly a 

s těchto cyklů se vypočítá jmenovitý výkon stroje. 

CAT 988G kolový čelní nakladač o hmotnosti 53 500 kg s obsahem lžíce 6 m
3
 má 

výkon až 850 t.h
-1

. Tento jmenovitý výkon je závislý na typu rozvalu o jeho kusovitosti. 

S hrubším rozvalem klesá hodinový výkon stroje třeba až na 450 t.h
-1

. Stroj je vybaven 

ochrannými řetězy firmy ERLAU  proti vniknutí ostrého kamene do kostry pneumatiky a 

jejímu případnému poškození. Obsah lžíce je 6 m
3
 a maximální váha naložení na jeden 

cyklus je 14 t s navršeným materiálem ve lžíci. 

 

     

   Obrázek č. 16 – CAT 988G při nakládacím cyklu (foto autor) 

 

UNEX EH921 je elektrohydraulické rýpadlo, které je napájeno vlečným gumovým 

kabelem o jmenovitém napětí 6000 V. Skládá se z podvozku, strojové části, kabiny 

obsluhy a rypného soukolí. Podvozek je poháněn hydraulicky přes hydromotory, které 

pohánějí pásy k pojezdu. Ve strojové části je elektromotor s výkonem 315 kw, který 

pohání celý hydraulický systém na rýpadle. Kabina pro obsluhu je vybavena ochranným 

rámem pro případ havárie a je přizpůsobena tak, aby splňovala BOZP. Rypná hybná část se 
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skládá s výložníku a násady lžíce o obsahu 4,5 m
3
. Jmenovitý výkon rýpadla EH921 je až 

800 t.h
-1

 v ideálních podmínkách rozvalu. Při naložení plné lžíce rubanin je váha až 6,75 t. 

                

Obrázek č. 17 – UNEX EH 921 (foto autor) 

 

Hydraulické rýpadlo s podkopovou lžící LIEBHERR 944 je poháněné naftovým 

motorem, jenž pohání hydromotory na ovládání hydraulického systému rýpadla. Skládá se 

z pásového podvozku, strojové části, kabiny obsluhy, výložníku, násady a rypné lopaty.  

Toto rýpadlo s jmenovitým výkonem 250 t.h
-1

, lopatou o obsahu 1,5 m
3
 se na lomu 

používá zejména na těžbu k přimíchávání slepenců a břidlic.  

         

Obrázek č. 18 – LIEBHERR 944 (foto autor) 
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3.4       Doprava na lomu 

 

   K dopravě na lomu jsou používána nákladní lomová auta s označením DUMPER. 

Tato nákladní auta pro lomovou dopravu jsou na provozovně používána od firmy 

KOMATCU s typovým označením HD 405, s přepravní hmotností 40 t. Lom je rozdělen 

na 5 etáží různých vzdáleností. Na lomu využívají 3 DUMPERY stejného typu, aby bylo 

možné dopravit požadované množství rubaniny na primérní drtírnu. U kolové dopravy na 

tomto lomu nelze vyčíslit jmenovitý výkon stroje z důvodu selektivní těžby. 

  

Obrázek č. 19 – DUMPER HD 405 (foto autor) 

 

 3.5      Úprava na technologické lince  

Technologická linka na provozovně Luleč se rozděluje na 3 uzly podle zpracování a 

úpravy drceného kameniva.  

Na prvním uzlu primárním se zpracovává rubanina o maximálních rozměrech 1250 

x 1550 mm na čelisťovém jednospěrném drtiči, který pohání elektromotor o jmenovitém 

výkonu 500 kw a  výkonem drtiče až 550 t.h
-1

. Před vstupem do drtiče je materiál odhliněn 

na třidiči (hrubutřidič) typu Grizly EDB 1844 XHD s prstovými sity, který je vynášen na 

další část primárního uzlu k odtřidění na frakce 0 – 32 mm a 32 – 90 mm. Frakce 0 – 32 
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mm je vynášena dopravním pásem na zemní skládku, odkud je přímo expedována pomocí 

expedičního nakladače. Frakce 32 – 90 mm se vrací na dopravníku na vynášecí dopravní 

pás na sekundární drtírnu i s podrceným materiálem s čelisťového drtiče o rozměrech do 

300 mm.  

Na druhém uzlu sekundárním se zpracovává frakce do 300 mm, která je výstupním 

rozměrem z primárního uzlu. Na sekundárním uzlu se frakce roztřídí na dvousitném třidiči 

s plechovými sity s označením CVB 2050 II na dva rozměry 0 – 63 mm a 63 – 300 mm. 

Frakce 0 – 63 je přímo vynášena na meziskládku s kapacitou 7000 t a frakce 63 – 300 je 

přes zásobník a podávací a vibrační podavač postupně podávána do kuželového drtiče s 

označením OMN 1560 SX, drcena na frakci do 90 mm a také rovněž vynášena na 

meziskládku do 90 mm s kapacitou 7000 t (obrázek č. 20 s označením č. 7). 

                              

 

Obrázek č. 20 – Technologické schéma linky Luleč (zdroj ČMŠ) 

 

Třetí finální úprava je terciérní, na které je možné upravit a roztřídit frakce o 

rozměrech od 0 do 63 mm. Pomocí třídičů, skluzů a dopravníků je materiál přepravován do 

zásobníků o kapacitě 250 t, z kterých jsou tyto frakce přímo sypány na expediční auta.  
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3.6   Analýza – umístění výrobní části na frakci 63 – 300 mm 

Frakce do 300 mm se vyrábí na primárním uzlu drcením, ale z technického hlediska 

není možné ji vytřídit na čistou frakci 63 – 300 mm,  ani jinak oddělit od drobnější frakce, 

protože tato část technologické linky k tomu není přizpůsobena. Primární uzel neobsahuje 

žádné třídící zařízení, které by oddělilo frakci menší než 63 mm a dále není vybaven ani 

vynášecím dopravním pásem, který by materiál přepravil na zemní skládku. Na vytřídění a 

vyvezení požadované frakce na zemní skládku je potřeba dostatečný prostor na nové 

strojní zařízení, které by obnášelo další nemalé investice na úpravu konstrukce, zakoupení 

třídícího zařízení a montážních prací. Z těchto faktorů jsem usoudil, že nejjednodušší a 

nejlevnější variantou bude požadovanou frakci vyrábět na sekundárním uzlu, kde se 

vyhneme zbytečnému navýšení nákladů. Protože sekundární uzel je přizpůsoben a to tím, 

že obsahuje třídící zařízení (třídič obsahující dvě třídící plochy), na kterém se vytřídí 

materiál na dvě frakce o rozměrech 0 – 63 a 63 – 300 mm do dvou samostatných 

zásobníků, odkud je možné požadovaný rozměr 63 – 300 mm za drobných úprav vynášet 

na zemní skládku pomocí strojního zařízení, které navrhuji v mé bakalářské práci.    

 Díky svým znalostem technologické linky jsem na provozovně v Lulči navrhl 

úpravu na sekundárním uzlu včetně strojního zařízení a montážních prací. Tato varianta 

umístění není časově ani finančně náročná, protože její výstavba nezasahuje do konstrukce 

a jinak nezhoršuje její stabilitu.  

Na 3. uzlu terciérním není možné frakci 63 – 300 mm vyrábět, protože je zásoben 

z meziskládky o maximální velikosti zrna 90 mm.  
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4.        Návrh na změny technologické linky  

Navrhovaná změna na technologické lince je na druhém uzlu, sekundárním. 

K odtřídění navrhované frakce 63 – 300 mm není potřeba velkých zásahů do konstrukce na 

sekundární drtírně, ani vynaložení velkých finančních nákladů. Díky znalostem 

současného stavu technologické linky na lomu Luleč jsem se rozhodl pro následující 

úpravu. 

4.1        Znázornění úpravy na sekundárním uzlu 

Na následujícím obrázku je znázorněna úprava a přístavba ocelových konstrukcí na 

sekundární drtírně k vynášení frakce 63 – 300 mm ze zásobníku umístěného nad 

kuželovým drtičem typu OMN 1560 SX s hodinovou kapacitou 500 t.h
-1

. 

 

Obrázek č. 21 – Úprava na sekundáru na výrobu frakce 63 – 300 m (nakreslil autor) 
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4.2       Navrhované strojní zařízení 

K vynášení frakce na zemní skládku je třeba drobných úprav na zásobníku 

s materiálem o rozměrech 63 – 300 mm, v němž bude vyříznut otvor s možností 

přimontování příruby s vyústěním a držákem na vibrační podavač firmy TECHKON. 

Držák vyústění je součástí ocelové konstrukce pásového dopravníku včetně pomocných a 

montážních ochozů. Dále pásový dopravník, který je dlouhý dle mého návrhu cca 30 m,  

musí mít ocelovou podpěru ve vzdálenosti od sekundární budovy 20 m. Ocelová podpěra 

musí mýt výztuhy, které zabraňují náhlému zdeformovaní podpěr.  

4.3       Vibrační  podavač TECHKON  

V první fázi je potřeba vyříznout otvor na násypce, ze kterého se bude materiál 

samovolně odvalovat na vibrační podavač. Mnou navrhovaný vibrační podavač je typ VZP 

100.015 Z od firmy TECHKON. Toto zařízení k podávání požadované frakce je poháněno 

dvěma vibrátory s elektromotorem. Výkon podavače je 340 t.h
-1

. Podavač by nemusel mít 

takový hodinový výkon, ale díky velké kusovitosti musím navrhnout podavač o takových 

rozměrech, aby nedocházelo k zakliňování kamenů. Proto je navrhované zařízení 

k podávání o rozměrech 1000 mm široké a 1500 mm dlouhé. 

 

 

Obrázek č. 22 – Vibrační podavač firmy TECHKON 

 

4.4       Pásový dopravník na frakci 63 – 300 mm 

Navrhované strojní zařízení k vynášení frakce 63 – 300 mm je dopravní pás, který 

je dlouhý 30 m a široký 0,8 m. Dále navrhuji k dopravnímu pásu obslužné plošiny uvnitř 

sekundáru nástupní žebřík, lávky a zábradlí, které musí splňovat parametry dle Vyhlášky č. 

26/1989 Sb. Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 

bezpečnosti provozu při hornické činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve 

znění pozdějších předpisů. 
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Vybavení dopravního pásu 

 Pohon s násuvnou kuželočelní elektropřevodovkou 

 Stěrač vnější větve s břitem z tvrdokovu tl. 3 mm 

 Stěrač vnitřní větve šípový 

 Dopravní pás – Gurtna EP 500/4, 5+2 

 Lankové bezpečnostní vypínání jednostranné 

 Příhradová konstrukce s ochozem, podpěry 

 Hnací stanice (hnací stanice, kryt hnací stanice, hnací buben pogumovaný 

profilovou gumou, převáděcí buben bez pogumování, ložisková tělesa) 

 Vratná stanice (vratná stanice, kryt vratné stanice, vratný buben, ložisková 

tělesa) 

 Tříválečková horní stolice po 1 m, v místě dopadu zhuštěno po 280 mm, 

válečky horní hladké, válečky spodní diskové 

 Napínací šrouby 

 Spojovací materiál (šrouby, matice, podložky ploché a pružné)  

 

K zabudovaní dopravního pásu je nutné použít následující materiál  

 Konzoly na uchycení pásového dopravníku 

 Průchod v opláštění sekundou 

 Zavěšení na stávající konstrukci sekundou – oko a čepy 

 Ocelové lano + napínání 

 Výroba zakrytování – zabezpečení proti pádu kamení na projíždějící 

nákladní auta (krycí plechy, rám L – profily + ocelové lano) 

 Pevná podpěra – trubka + uchycení, 4x kotvy   
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4.5       Náklady na výrobu a instalaci dopravního pásu 

Cena je rozdělena na 6 položek, v nichž jsou materiálové a montážní ceny 

I. Ocelové konstrukce pomocné                                               31 000,- kč 

II. PD 0,8 x 30 m, příhradová konstrukce P = 5,5 kw             819 000,- kč 

III. Montážní práce                                                                      74 000,- kč 

IV. Doprava materiálu, jeřábnické práce                                   103 000,- kč 

V. Vibrační podavač TECHKON                                            222 000,- kč 

VI. Příruba s vyústěním                                                               62 000,- kč 

Cena celkem                                                              1 311 000,- kč 

 

Kompletní dodávku za cenu uvedenou v kapitole 4.5 by provedla firma Strojírny 

PODZIMEK. S touto firmou máme dobré zkušenosti jak při opravách, tak i pří výstavbách 

nových strojních a technologických zařízení. S firmou Strojírny PODZIMEK máme 

dlouholetou zkušenost pro odborné a kvalifikační znalosti. Jejich kvalifikace splňuje naše 

podmínky na kamenolomu Luleč k dobývání a úpravě kameniva.  
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5.        Zhodnocení návrhu 

 Zhodnocení technického návrhu na úpravu bude vyčísleno v další kapitole 

s ekonomickým přínosem a návratností investice na výrobu frakce 63 – 300 mm, pro 

využití ve stavebnictví jako stavební kámen na provádění výstaveb okrasných zídek, 

záchytných hrází, zahradnických dekorací a regulací potoků a řek.  

5.1       Ekonomické zhodnocení 

V předchozí kapitole jsem Vás seznámil s finančními náklady na úpravu a výstavbu 

sekundérního uzlu na lomu v Lulči. Dále je potřeba uvést, do jaké doby bude tato investice  

pro provozovnu zatěžujicí a kdy je předpokládaná návratnost. 

5.2       Úprava v současné době 

 V současné době jsme schopni stevební kámen o velikosti do 300 mm vyrobit jen 

sukundárním rozpojováním pomocí hydraulického kladiva, které je umístěno na výložníku 

pásového rýpadla DH 441. Rozpojování nadměrných kamenů do velikosti do 300 mm je 

velice nákladné díky provozu a hodinovému výkonu bouracího kladiva. Na obrázku č. 23 

je znázorněno, o jaký rozměr se jedná. Práce bouracím kladivem je daná hodinovou sazbou 

a ne množstvím rozpojené nadměrné rubaniny. Po výpočtu je sazba na bouracím kladivu 

vyčíslena na 1850 kč/h. Tyto náklady na výrobu požadované frakce jsou velice vysoké a 

v přepočtu na tunu neprodejné.  

 

              

 Obrázek č. 23 – Znázornění poměru frakce 300 mm (foto autor)   

 

300x300 mm 
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5.3       Návratnost investice 

V dnešní době je potřeba našim zákazníkům nabídnout co nejvíce sortimentu za co 

nejnižší cenu. V tomto případě se nám to podaří, jestliže tato investice proběhne v 

co nejbližším časovém úseku. Podle průzkumu z druhých provozů je předpokládaný prodej 

frakce 63 – 300 mm cca 5000 t/r. Budeme-li vycházet z těchto čísel, je investice zaplacena 

za 14 měsíců při dnešní ceně 220 kč/t. Když se provozovna rozhodne, že návratnost 

investice stačí za 2 roky, můžeme cenu snížit až na 130 kč/t, což je v dnešní době pro naše 

zákazníky velice zajímavá cena. Před navržením úpravy jsem ani já nepředpokládal tak 

rychlou návratnost investice.     

5.4       Ekologické vyhodnocení návrhu 

Lze předpokládat, že při úpravě sekundárního uzlu se nezmění kvalitativně ani 

kvantitativně výstupy (ovzduší a hluk) a rovněž nedojde k významnému ovlivnění  

základních charakteristik životního prostředí (ovzduší, hluk, klimatické faktory atd.). 

Rovněž není předpoklad významného ovlivnění ostatních charakteristik pro dotčené území.  

5.5       Vlivy na obyvatelstvo    

Pro hodnocení přímých vlivů na obyvatelstvo obce Luleč jsou určující vlivy na 

ovzduší (prašnost) a vliv hluku technologie. Realizace úpravy na sekundárním uzlu 

nevyvolá negativní záměnu přímých vlivů na životní prostředí. 

5.6       Vlivy na ovzduší  

V kamenolomu je nainstalována linka pro úpravu drceného kameniva suchou 

cestou, jejíž provoz je zdrojem emisí tuhých látek do ovzduší. Šetřením na místě bylo 

zjištěno, že lom Luleč splňuje podmínky ochrany ovzduší podle vyhlášky č. 117/1997 Sb., 

příloha č. 2 odst. 3.2. Na lince pro úpravu kameniva jsou realizována opatření pro snížení 

prašnosti odsáváním a tlakové mlžení vodou.     
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Obrázek č. 24 - Tlakové mlžení vodou (foto autor) 

 Správná funkce mlžení byla ověřena autorizovaným měřením, kde byl stanoven 

emisní faktor 0,034 kg.t
-1

 kameniva a tomu odpovídá dosažená účinnost mlžení 96,6%. 

Toto opatření pro snížení prašnosti v současnosti odpovídá z hlediska dosahované 

účinnosti principu nejlepší dostupného technického řešení podle § 6 odst. 5 zákona č. 

309/1991 Sb. o ovzduší. Provozovatel provozuje zařízení v souladu s podmínkami ochrany 

ovzduší. 
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 5.7       Vliv hluku 

Na počátku 90. let 20. stol. bylo provedeno měření, v němž se prokázalo překročení 

limitů hluku v denní i noční době. Na základě OHS Vyškov se v polovině 90. let 

realizovalo opatření ke snížení hluku na obyvatele. Opatření bylo prováděno opláštěním 

technologických celků, které byly specifikovány jako významné zdroje hluku (primární a 

sekundární drtírna).  

 

 

Obrázek č. 25 - Opláštění teologických celků (primér, sekundér) (foto autor) 

 

 Po opláštění technologických celků bylo provedeno kontrolní úřední měření hluku, 

které prokázalo, že jsou dodrženy limity hluku na technologických zařízeních.   
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5.8       Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo provést úpravu na sekundárním uzlu a finančně 

vyhodnotit, zda je tato investice reálná a finančně únosná. 

V první části jsem Vás seznámil s provozovnou Luleč, kde se nachází na mapě. 

Ve druhé části, jež se zabývá historií, jsou krásně znázorněny počátky dobývání a přechod 

z hrubé kamenické výroby na výrobu štěrkodrtí. V navazující části jsou nádherné úkazy 

dobývacích nerostů, které se těží v DP Luleč. Stavy zásob jsou vyčísleny v tabulkách a je 

zřetelné, že jakákoliv investice takového rozsahu je zanedbatelná s předpokladem těžby 

min. 40 let. Z popisu technologie těžby je patrné, že provozovna je dostatečně vybavena na 

těžbu a výrobu štěrkodrtí v lomu s roční kapacitou 450 000 t/směna. 

Čtvrtá část se věnuje tématu mé bakalářské práce, v níž jsem se Vám snažil 

podrobně vysvětlit, o jakou konkrétní úpravu a investici na sekundárním uzlu se jedná. 

Dále bylo popsáno navržené strojní zařízení odpovídající danému návrhu a jeden 

z nejdůležitějších bodů, na které jsem bral velký ohled, jsou finanční náklady na výstavbu, 

úpravy a návratnost investice. 

V konečné části je ekologické vyhodnocení, které by mohlo mít dopad na 

obyvatelstvo v okolí lomu. Opatření, které se provádělo v minulých letech, nepřekračuje 

povolené limity na ovzduší a hlučnost. 

Jsem přesvědčen, že můj návrh na přidání technologického zařízení na výrobu 

frakce 63 – 300 mm by plně pokryl poptávku po této frakci s nevelkými finančními 

náklady.  
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