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Anotace 

Bakalářská práce popisuje současný stav dobývání, nakládky a úpravy suroviny 

v kamenolomu Račice. V současné době se veškerá těžba suroviny v lomu provádí za 

použití trhacích prací. Vzhledem k tomu že geologické podmínky lomu Račice a vlastnosti 

těženého nerostu umožňují využití i jiné technologie dobývání, seznamuje tato práce 

s možnostmi využití dobývání nerostu za pomocí hydraulického kladiva, které je neseno 

hydraulickým rýpadlem, na housenicovém podvozku. Zavedením nové těžební technologie 

přináší spoustu změn v již zavedených postupech těžby, přepravy a úpravy suroviny. 

Náplní této práce je seznámení s novou těžební technologií a jejími možnostmi 

využití v rámci kamenolomu Račice. Nový způsob dobývání je porovnán se stávající 

metodou dobývání, stávající technologie i nově navrhovaná metoda těžby jsou hodnoceny 

z několika pohledů. 

Klíčová slova: dobývání, hydraulické kladivo, kamenolom, technologie, oškrt 

Annotation 

This bachelor’s thesis describes the current state of mining, loading and treatment of 

raw materials in the Racice quarry. At present all mining work in the quarry is carried out 

by blasting. and treatment of raw materials in the Racice quarry. At present all mining 

work in the quarry is carried out by blasting. Both the geological conditions and the 

qualities of the extracted minerals enable use of other kinds of mining technology. This 

thesis describes the possibilities of mineral mining with use of a hydraulic hammer 

attached to a hydraulic excavator sitting atop a crawel undercarriage. Introduction of new 

mining technology results in numerous alternations in the established processes of mining, 

transportation and material treatment. 

The aim of this thesis is to present the new mining technology and the possibilities of 

its use in the Racice quarry. The new mining method is compared to the existing mining 

method. Both the current and the new proposed methods are evaluated from several points 

of view. 

 

Key words: mining, hydraulic hammer, quarry, technology, scaling chisel 
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ÚVOD 

V dnešní době je poznat ve většině odvětví našeho hospodářství již dlouhou dobu 

probíhající recese. Projevila se poklesem poptávky po výrobcích a surovinách a následným 

snížením odbytu. Stavebnictví, které se bez stavebního kamene neobejde, poznamenala 

recese také. V celé České republice se dá mluvit o poklesu odbytu kameniva celkově. 

Pro malé kamenolomy je takový vývoj obtížný. Pokud neprobíhá alespoň občanská 

výstavba rodinných domů v jejich blízkém okolí, tak se tato situace stává mnohdy až 

likvidní. 

Pro každý kamenolom, který těží stavební kámen, je důležité, aby co nejefektivněji 

tedy s minimálními výdaji dokázal surovinu natěžit, upravit a za konkurence schopnou 

cenu ji nabídl zákazníkovi. Tyto úkony musí být schopen těžař nebo těžební společnost 

zvládnout s ohledem také na vzrůstající nároky dodržování ekologických pravidel s ohledy 

na obyvatelstvo žijící v blízkém okolí provozovaného lomu a jejich mnohdy vzrůstající 

požadavky na těžební společnosti. Současně musí těžební společnost svým zaměstnancům 

připravit vhodné pracovní podmínky pro práci, dodržovat hygienu práce a  poskytovat 

vhodné ochranné pracovní pomůcky. 

Jednou z možností, jak tyto všechny požadavky zvládnout, je možnost použití 

těžební technologie, kterou je těžba suroviny – stavebního kamene pomocí hydraulických 

kladiv nesených na hydraulickém rýpacím stroji s housenicovým  podvozkem. Hydraulické 

kladivo může mít v rámci kamenolomu i širší využití. Nemusí být použito jen sekundárně 

pro rozpojování nadměrných kusů po provedených trhacích pracech, ale i primárně, a to 

v lomech, kde geologická skladba suroviny je příznivá pro použití těchto hydraulických 

kladiv.  Zde lze tuto těžební technologii nasadit i jako primární způsob rozpojování 

horniny.  

Cílem mé bakalářské práce je seznámení s novou těžební technologií pro lom Račice 

a její porovnání s metodou rozpojování horniny, která je používána v tomto lomu 

v současné době. 
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1 Geografie, geologie a hydrogeologie ložiska 

1.1 Geografická poloha ložiska 

Kamenolom Račice se nachází na jižním podhůří Hrubého Jeseníku, přibližně 1km 

západním směrem od okraje města Zábřeh na Moravě (viz obr. č.1), v katastrálním území 

Zábřeh na Moravě, v okrese Šumperk, v Olomouckém kraji. [3] 

 

         Obrázek č. 1:  Snímek z topografické mapy, kamenolom Račice          zdroj: www.cuzk.cz 

V těsné blízkosti kolem kamenolomu Račice prochází státní silnice II. třídy č.315  

směr Zábřeh na Moravě – Lanškroun. Díky této komunikaci je kamenolom velice dobře 

dopravně přístupný. Kamenolom je umístěn v údolí řeky Nemilky, v nadmořské výšce 

330-380 m. [3] 

Geomorfologicky se jedná o Jesenickou oblast Krkonošsko-jesenické subprovincie, 

celek Zábřežská vrchovina, podcelek Drozdovská vrchovina.  Zábřežská vrchovina 

zaujímá rozlohu 734 km
2
, odděluje Hornomoravský úval a Mohelnickou brázdu od 

Podorlické pahorkatiny. Na severu je Zábřežská vrchovina ohraničena podhůřím Hrubého 

Jeseníku a Orlických hor, na jihu pak Drahanskou vrchovinou, na niž plynule navazuje. 

Její západní a východní okraj je lemován příkrými okrajovými svahy, které spadají do 
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sníženin Podorlické tabule, Mohelnické brázdy a Hornomoravského úvalu. Reliéf 

Zábřežské vrchoviny je bez výraznějších vrcholů. Je představován jen mírnými a většinou 

zalesněnými klenutými hřbety, které příliš nepřevyšují okolní krajinu.[3] 

Území v okolí ložiska není zalidněno. Nejbližšími trvale obývanými sídly jsou     

rodinné domy v obci Pivonín, vzdálené přibližně 1 250 m od dobývacího prostoru Zábřeh 

– Račice,  dále obec Václavov, která je vzdálena 2 000 m, Nemile - 500 m a západní okraj 

města Zábřeh, které je vzdáleno zhruba 1 000 m od dobývacího prostoru. Mimo zástavbu 

obcí se zde nalézá roztroušená rekreační zástavba chat a chalup, zejména v okolí 

Pivonína.[2] 

Jediná blízká budova je chata e.č. 85, umístěna za stávající silnicí II. tř./č.315, která 

je vzdušnou čarou vzdálena od hranice stávajícího dobývacího prostoru cca  40 m. Mezi 

chatou a kamenolomem se nachází silnice II. tř./č.315 a lesním porostem obrostlý skalní 

masív oddělující okolní krajinu od dobývacího prostoru. [2] 

V tabulce č.1 jsou uvedena parcelní čísla pozemků, na kterých se nachází dobývací 

prostor kamenolomu Račice (viz přílohy č.2 až č.6).  

       Tab.č.1: Výpis parcelních čísel pozemků, na nichž se nachází DP Račice         zdroj:www.cuzk.cz 

Katastrální území p.č. Výměra Vlastník Druh pozemku Způsob využití 

Zábřeh na Moravě 4685/1 6 862 m
2 LČR s.p. Ostatní plocha Dobývací prostor 

Zábřeh na Moravě 4685/2 5 838 m
2 LČR s.p. Ostatní plocha Dobývací prostor 

Zábřeh na Moravě 4685/3 6 261 m
2 OLZ a.s. Ostatní plocha Dobývací prostor 

Zábřeh na Moravě 4687/1 57 464 m
2 OLZ a.s. Lesní pozemek Les 

Zábřeh na Moravě 4687/7 4 650 m
2 LČR s.p. Lesní pozemek Les 

Zábřeh na Moravě 4687/14 6 862 m
2 LČR s.p. Lesní pozemek Les 

Zábřeh na Moravě 4687/15 26 021 m
2 Váňa Karel Lesní pozemek Les 

Zábřeh na Moravě 4790 6 311 m
2 Město 

Zábřeh 

Trvalý travní 

porost 
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Hranice dobývacího prostoru i těžebního prostoru jsou stanoveny tak, aby 

kamenolom v době aktivní těžby i po jejím ukončení nebyl odkryt okolní krajině. Mezi 

kamenolomem a jeho okolím zůstává, mimo úsek vjezdu do lomu, původní skalní masív 

s původním lesním porostem. ( viz příloha č.7 ) [2] 

1.2 Geologická charakteristika území 

Zájmové území je vázáno na epizonálně až mezozonálně metamorfované svrchní 

proterozoikum zábřežské série, tedy na komplex nízko metamorfovaných sedimentů, 

prokládaných polohami ložních metabazitů, vystupujících v největším rozsahu na území 

mezi Rychnovem nad Kněžnou, Zábřehem a Štíty. Hlavními charakteristickými 

horninovými typy jsou zábřežské ruly, reprezentované převážně biotitickými pararulami, 

hojně pronikané drobnými tělesy granodioritů až křemenných dioritů. Častější jsou polohy 

amfibolitů, sledujících obvykle stratigrafické rozhraní mezi novoměstskou a zábřežskou 

sérií. V zábřežské sérii jsou rozlišovány dvě kry, které se od sebe liší jednak stupněm 

metamorfózy, jednak charakterem původních sedimentů. Hranici mezi nimi představuje 

pruh staurolitických a biotitických fylitů mapovaný mezi Strážnou, Hoštejnem a 

Hněvkovem. Rozdílnost v intenzitě a stylu metamorfózy zdůrazňují kontaktně a injekčně 

metamorfní účinky dioritových intruzí, vyskytující se pouze na území severní kry v širším 

okolí Štítů. [2] 

V severní části převládají pelitické sedimenty s menším podílem klasické složky, 

směrem k jihu přibývá poloh psamitických a psefitických hornin, resp. stoupá podíl drobně 

a hrubě klastické složky v pelitických sedimentech. V severní kře převládají tmavě šedé 

drobně trnité křemité biotitické fylity. [3] 

Jižní kra, ke které náleží zájmové území, je budována stejnými druhy hornin jako 

severní část zábřežské série. Chybějí zde však horniny dioritické povahy, a tedy i typy 

vzniklé injekční metamorfózou. [3] 

Celá zábřežská série má směr cca 105 - 120. Horniny sedimentátního původu jsou 

intenzívně provrásněné v izoklinální vrásy, jejichž B osy jsou ukloněny pod úhlem 10 - 15 

k západu. [2] 
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Celá série je prostoupena systémem zlomů sudetského směru (SZ – JV), které jsou 

v této oblasti obvyklé. [2] 

1.2.1 Geologie vlastního ložiska 

Vlastní ložisko Račice je tvořeno metamorfovanými horninami zábřežské série, které 

reprezentují plagioklasové, granáticko – biotitické ruly. [3] 

Směr rulového komplexu je cca SZ – JV s úklonem 15 - 30 k JZ. Petrograficky se 

jedná o horniny šedé barvy s paralelní texturou, v nichž lze makroskopicky identifikovat 

křemen, živce a biotit, který pokrývá foliační plochy. [3] 

V reliktech je zachována původní sedimentární struktura a při podrobném zkoumání 

lomové stěny byly nalezeny partie, v nichž původně převládala psamitická složka nad 

pelitickou a naopak. V partiích v nichž převládala složka psamitická, je rula masivní 

s nevýraznými foliačními plochami, odlom horniny je hranolovitý. V místech, kde 

původně převládala složka pelitická, jsou foliační plochy výrazné, textura horniny je 

zřetelně břidličnatá a rula má deskovitý odlom. [3] Tento typ horniny byl dokumentován 

v SZ části 2. a 3. stávající etáže lomové stěny. Na ložisku převažují masivní typy rul, ve 

kterých jsou polohy s výrazně vyvinutou foliací zastoupeny podřadně. S intenzitou foliace 

horninového masívu úzce souvisí i tvarový index vyráběného drceného kameniva, jehož 

hodnota se však dá ovlivnit volbou vhodného drtícího zařízení a zrnitostní třídy. [2] 

Ložisková výplň vykazuje faciální variabilitu, jednotlivé horninové typy jsou spjaty 

pozvolnými přechody, často obtížně makroskopicky identifikovatelnými. [2] 

Na základě mikropetrografického studia bylo zjištěno, že se na složení horniny 

podílejí jako hlavní minerály – křemen, živce a biotit, podřadně je zastoupen granát, 

případně muskovit. Akcesoricky je zastoupen turmalín, apatit, orthit a rudní minerál. 

Křemen je hojně rozptýlen v základní hmotě horniny, velikost zrn se pohybuje okolo 0,18 

mm. Živce převažují mírně nad křemenem a jsou reprezentovány plagioklasy, jejichž 

bazicita odpovídá oligoklasu. Biotit tvoří drobné a útržkovité lístečky poměrně 

rovnoměrně rozptýlené, pouze v okolí granátových zrn tvoří shluky. Struktura horniny je 

granoblasticko – lepidoblastická, cedníková. [2] 
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1.2.2 Petrografická klasifikace ložiska 

Petrograficky byla hornina klasifikována jako plagioklasová, granáticko – biotitická 

rula. Zcela podřadně byly zjištěny i polohy mléčného žilného křemene, o maximální 

mocnosti 0,1 m, výjimečně 0,3 m. Při průzkumu v r. 2002 byla jeho poloha zjištěna 

v prostoru uvažovaného rozšíření těžby v SV předpolí lomu kopanou sondou Ks-1 

v mocnosti cca 0,3 m. [2] 

Ve svrchních partiích horninového masívu do hloubky cca 1 – 2 m je rula navětralá 

až slabě zvětralá, hlouběji (mimo tektonické poruchy) zdravá až slabě navětralá. [3] 

Charakteristickým rysem ložiskové výplně je vysoký stupeň jejího tektonického 

porušení – rozpukání. Puklinové plochy jsou často limonitizované – pokryty 

rezavěhnědými povlaky. Hustota diskontinuit skalního masívu je převážně velká s jejich 

vzdálenostmi 60 – 200 mm. Při rozpojování horniny vznikají střední bloky o velikosti 200 

– 600 mm zcela podřadně, v rubanině v kamenolomu výrazně převažují malé bloky            

o velikosti 60 – 200 mm, doplněné velmi malými bloky (úlomky) s maximální velikosti do 

60 mm. [2] 

Z puklinových systémů převládá systém puklin příčných až diagonálních. Kromě 

intenzivnějšího rozpukání nebyly horniny v okolí dislokace postiženy hlubší destrukcí a 

stím spojenými zvětrávacími procesy. Typický je vznik polyedrických a deskovitých 

bloků. [3] 

Stupeň zvětrání horninového masívu na SV, pro těžbu perspektivním předpolí lomu, 

charakterizují nepřímo výsledky geofyzikálního – geoelektrického průzkumu (Synek V., 

Geofyzika Brno, 1989), který identifikoval do vzdálenosti cca 200 – 250 m od současné 

lomové stěny k SV výskyt převážně zdravých hornin s vysokými měrnými odpory 1 000 – 

1 500 ohm (mimo úzkého pruhu v okolí tektonické poruchy JZ – SV s nízkými měrnými 

odpory – cca 500 ohm). Další tektonická linie SZ – JV byla geofyzikou identifikována 

v těsném předpolí lomové stěny v blízkosti hranice dobývacího prostoru. [2] 

Předpokládá se, že horniny ložiskové výplně vznikly z původních prekambrických 

psamitů a pelitů flyšoidního charakteru. Tyto horniny byly později vyvrásněny a při intrusi 

tonalitů došlo k jejich metamorfóze a ke vzniku rul. [2] 
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Celková mocnost ložiska po stanovenou těžební bázi činí cca 50 – 60 m. [3] 

Pokryv ložiska – skrývka, je reprezentována převážně kvarterními, pleistocenními 

deluviálními sedimenty hlinito-kamenitými až písčito-hlinitými sutěmi, které jsou složeny 

převážně ze špatně opracovaných úlomků navětralé nebo slabě zvětralé ruly. Ve spodní 

části pokryvu však není vyloučena existence zvětralin – silně zvětralé ruly – písčitě 

zvětrávající, která se rozpadla na drobné úlomky oddělené zvětralinovou masou. Mocnost 

pokryvných zemin dosahují výšky maximálně 1,0 až 2,0 m. Větší mocnost skrývky se dá 

očekávat jen ojediněle a pouze lokálního charakteru.  [3] 

1.3 Hydrogeologie ložiska 

Z hlediska hydrogeologické rajonizace (Michlíček E. 1986) leží zájmové území 

v hydrogeologickém rajónu 643 – Krystalinikum Východních Sudet. [2] 

1.3.1 Hydrogeologický popis ložiska 

Jedná se o puklinový kolektor metamorfovaných hornin zábřežské série, tedy 

plagioklasových, granáticko-biotitických rul s proměnlivým podílem průlinové 

propustnosti v pásmu připovrchového rozpukání a rozpojení hornin (petrografický 

charakter pokryvných útvarů – hlinito-kamenitého deluvia, příp. eluvia a konfigurace 

terénu nedovolují ve větší míře pronikání atmosférických srážek do skalního podloží). 

Hodnota koeficientu transmisivity dosahuje T = 6.10
-6

 – 7.10
-5

 m
2
.s

-1
, což dle klasifikace 

(Krásný J., 1976) značí transmisivitu nízkou až velmi nízkou. Z vodohospodářského 

hlediska se jedná o lokalitu vhodnou pro jednotlivé, nepravidelně využívané odběry pro 

místní zásobování. [2] 

Dle regionalizace mělkých podzemních vod (Kříž H., 1975) jde o region II F 3 – 

region se sezónním doplňováním zásob, se specifickým odtokem podzemních vod 0,51 – 

1,00 l.s
-1

.km
-2

, s nejvyššími stavy hladin podzemní vody v měsíci květnu až červnu, 

s nejnižšími stavy v září až listopadu.[2] 

Horninový pokryv v nadloží ložiska je slabě průlinově propustný. Samotné ložisko je 

propustné pouze puklinově. Ložisko v puklinách není zvodnělé. Jedná se o takzvaný suchý 

lom. Nebezpečí průvalu vod v rámci celého dobývacího prostoru nehrozí. Ložisko ruly je 
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při styku s vodou stabilní. Hornina se nerozpadá ani nerozbředá a díky těmto vlastnostem 

nehrozí nebezpečí sesuvu.  [3] 

1.3.2 Odvodnění ložiska  

V současné době odvodnění kamenolomu probíhá přirozeným odvodňovacím 

režimem, kde jediná voda, která se v prostoru kamenolomu objevuje, je voda dešťová. Tato 

voda je v okrajových oblastech a předpolí lomu z největší části pohlcena vegetací v nadloží 

ložiska. Strmé boční svahy kamenolomu odvedou další dešťovou vodu do příkopu, který 

lemuje místní státní silnici, a systémem odvodňovacích propustek je voda odváděna do 

místní říčky Nemilky. [3] 

Další dešťová voda, která se přeci jen dostane do prostoru lomu, je odvedena 

z jednotlivých těžebních etáží samospádem mimo prostor lomu. Díky charakteristice 

stěnového lomu není touto vodou ohrožen provoz ani těžební technika kamenolomu. Na 

velké ploše etáží se po dešti tvoří mělké kaluže, které jsou důsledkem nerovného povrchu 

etáží. Tyto kaluže se velmi rychle odvodní přirozeným výparem. 
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2 Současný stav dobývání, dopravy a úpravy 

2.1 Historie lomu 

Podle dostupných pramenů byla těžba kamene na ložisku zahájena okolo roku 1905 

soukromým podnikatelem, jehož jméno se nepodařilo zjistit. Do roku 1935 byl kamenolom 

v držení celé řady soukromých podnikatelů. Těžba v lomu byla velmi malá, pouze pro 

uspokojení potřeb blízkého okolí. V roce 1935 lom přešel do majetku tehdejší Správy 

silnic a surovina byla používána na stavbu silnic v okolí. Po 2. světové válce byl 

kamenolom ve správě Československých státních silnic, později byl název pozměněn na 

Silnice, n.p. , Ostrava. Tato organizace prováděla těžbu na ložisku do 1.7.1963. Následně 

byl kamenolom včetně vybavení předán podniku Státní lesy v Krnově, Lesní závod Zábřeh 

na Moravě.[2]  

 Průzkumné práce a zpracování geologického posudku s výpočtem zásob nerostné 

suroviny s využitím jako stavební kámen bylo vypracováno v letech 1969 až 1970 

pracovníky n.p. Geologický průzkum Ostrava, střediskem geologie v Rýmařově. Účelem 

bylo ověření minimálně 200 000 m
3
 suroviny – biotitické ruly, která by vyhovovala tehdy 

platným normám pro výrobu drceného kameniva a lomového kamene. Byly realizované 

průzkumné práce, které spočívaly ve výkopu dvou průzkumných šachtic do hloubky 5 m, 

kterými byla ověřena mocnost nadložních hornin, a byly odebrány vzorky horniny z počvy 

šachtic pro zjištění fyzikálně-mechanických vlastností. Dále byl proveden zásek v lomové 

stěně na úrovni plánované budoucí těžební bázi o celkové délce 32 m. [3] 

Dobývací prostor Zábřeh na Moravě – Račice č.70883 (viz příloha č.1) byl stanoven 

rozhodnutím Ministerstva lesního a vodního hospodářství Praha č.j. 29592/ORLH/78 ze 

dne 24.3.1978. Po získání tohoto rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru a na základě 

výsledku místního šetření ze dne 25.11.1976  byl Obvodním báňským úřadem v Brně pod 

č.j. 6295/78 dne 17.11.1978 schválen Plán otvírky, přípravy a dobývání pro lom Račice.[8]  

Stav využitelných zásob, stavebního kamene, stanovený na základě geologického 

průzkumu a výpočtu bloku zásob, byl k 1.5.1970 stanoven takto: 

Bilanční zásoby volné o objemu 481 000 m
3
 [3] 
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Skrývka o objemu 17 500 m
3
  a z toho humózní hlíny 2 500 m

3
 [3] 

V roce 2003 podala organizace Lesostavby Šumperk žádost o rozšíření těžebního 

prostoru stávajícího kamenolomu Račice. Stav vytěžitelných volných zásob k 1.1.2003 byl 

už jen pouze 83 000 m
3
 horniny. Jednalo se o rozšíření v severovýchodním  předpolí lomu. 

Dobývací prostor lomu Račice tou dobou měl rozlohu cca 5,8 ha a navrhovaná plocha 

rozšíření těžebního prostoru měla rozlohu 1,6 ha. Tímto rozšířením bylo možné získat 

287 000m
3
 nových vytěžitelných zásob.  Podle původního plánu k vytěžení ložiska mělo 

dojít v roce 2014. Těžby neprobíhaly svými objemy podle předpokladu, těžilo se daleko 

menší množství stavebního kamene, než bylo naplánováno. [2] 

Stav volných vytěžitelných zásob k 1.1.2013 v lomu Račice je 173307 m
3
. [6] 

2.2 Fyzikálně – mechanické vlastnosti těžené suroviny 

Odebrané vzorky horniny v kamenolomu Račice byly předány do laboratoří n.p. 

Geologického průzkumu Ostrava v Brně. Na předaných vzorcích byly provedeny  

požadované mechanicko-technologické zkoušky. V laboratořích byl zjišťován také obsah 

síry v hornině, která je posuzována jako škodlivina. Výsledky zjištěných hodnot jsou 

uvedeny v tabulce (viz tab. č. 2) [3] 

 Tabulka č.2 :  Fyzikálně-mechanické vlastnosti suroviny lomu Račice            zdroj: POPD 

  Posuzovaná vlastnost horniny Jednotky Naměřené hodnoty ze vzorků 

  Objemová hmotnost - ρo  g . cm
-3 

2,60 – 2,67 

  Měrná hmotnost - ρ g . cm
-3

 2,71 – 2,75 

  Nasákavost % 0,48 – 1,47 

  Otlukovost % 19,00 – 34,40 

  Mrazuvzdornost - úbytek % 1,15 

  Pevnost krychelná po vysušení kp . cm
-2 

636,00 – 747,00 

  Obsah SO3 % 0,05 – 0,14 
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Výsledkem provedených testů v laboratořích bylo ověřeno, že těžená surovina podle 

platných norem je použitelná pro kryty a podklady do vozovek, dále jako živičné kryty a 

kamenivo do betonu. Pro využití jako lomový kámen surovina vzhledem k nedostatečným 

pevnostem v tlaku nesplňuje požadavky normy. [3] 

2.3 Popis a stručná charakteristika lomu 

V Lomu Račice je dobývané povrchové ložisko nevyhrazeného nerostu ruly, které je 

roztěženo jako stěnový lom (viz obr. č.2). V současné době je lom rozčleněn třemi etážemi.      

Nejvýše položená I. etáž je svou bází ve výšce 366 m n.m. a výška lomové stěny na této 

etáži dosahuje výšky v rozmezí od 12 m až do 20m. Výška stěny u I. etáže je dána reliéfem 

původního terénu, který je skryt a připraven pro postup těžby. Další II. etáž se nachází 

svojí bází ve výšce 352m n.m. Výška stěny na II. etáži je 14m. Nejníže položená III. etáž je 

svojí bází v nadmořské výšce 332m n.m. a výška lomové stěny na III. etáži je 20m. 

 

Obrázek č.2 :  Letecký snímek lomu Račice      zdroj: www.cuzk.cz 
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 Počva třetí etáže v současné době slouží jako dočasná deponie nadrceného a 

roztříděného kameniva. Kamenivo je zde roztříděno a uloženo na skládkách založených 

podle jednotlivých nabízených frakcí. Zde probíhá nakládka kameniva a jeho expedice. 

2.4 Přehled těžeb v posledních letech 

Od roku 2010 provozuje těžbu v lomu Račice společnost Maletínský Pískovec s.r.o. . 

První dva roky 2010 a 2011 byl objem těžby a prodeje stavebního kamene přibližně stejný. 

Výrazný nárůst těžby stavebního kamene u provozovaného kamenolomu Račice nastal až 

v roce 2012 (viz tab. č.3). Těžba a odbyt stavebního kamene vzrostly v roce 2012, a to o 

více než trojnásobek objemu předchozího roku. Významný podíl na tomto nárůstu odbytu 

má široká nabídka tříděného kameniva různých frakcí a zahájení výstavby nového 

silničního obchvatu kolem obcí Vlachov - Rájec.
 

     Tabulka č. 3: Přehled těžby v lomu Račice     zdroj: Roční výkaz báňsko – technických a provozních údajů 

ROK Těžba SK v m
3 

Těžba SK v t 

2010 13 690 34 225,0 

2011 14 480 36 200,0 

2012 47 063 117 657,5 

 

2.5 Současný stav rozpojování – trhací práce 

V současné době jsou při dobývání ložiska v kamenolomu Račice používány trhací 

práce. Při provádění trhacích prací je povinnost řídit se platnými zákony vydanými ČNR a 

vydanými vyhláškami ČBÚ k těmto činnostem. Jedná se zejména o zákon č. 44/88 Sb.,      

o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění pozdějších předpisů. Dále 

se jedná o zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské 

správě, ve znění pozdějších předpisů, dále také zákon č. 146/2010 Sb., o označování a 

sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití, ve znění pozdějších předpisů. 
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   Trhací práce jsou prováděny v souladu s vyhláškou ČBÚ č. 72/1988 Sb., o 

používání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou ČBÚ č. 99/1995 Sb., o 

skladování výbušnin, ve znění pozdějších předpisů. Rozpojování horniny použitím trhacích 

prací bylo využíváno po celou dobu existence kamenolomu Račice. Těžba nevyhrazeného 

nerostu je prováděna po celé mocnosti ložiska a je rozdělena na těžbu ve třech etážích. Při 

použití trhacích prací bývá využíváno převážně clonových odstřelů, popřípadě i menších 

odstřelů řadových. Děje se tak vždy v přímé závislosti na aktuálních potřebách tohoto 

kamenolomu.  

2.6 Popis činností, které jsou prováděny při trhacích pracech 

Provedení odstřelu můžeme popsat a rozdělit do čtyř samostatných a na sebe 

navazujících fází. V první řadě se jedná o návrh odstřelu, potřebné velikosti a vhodného 

umístění. Tato příprava probíhá vypracováním projektu odstřelu. V další fázi, po 

odsouhlasení projektu trhacích prací, jsou následně prováděny vrtací práce. Rozsah 

vrtacích prací se odvíjí podle plánovaného typu odstřelu a jeho velikosti. Při tomto úkonu 

nastupuje na přípravné práce odstřelu vrtná technika, která provede požadované vývrty. 

Jedná se o vrtnou soupravu s kompresorem, která rotačně příklepným vrtáním za pomocí 

ponorného kladiva se vzduchovým výplachem, vyvrtá požadované množství vývrtů pro 

daný odstřel. Po této fázi přichází fáze nabíjení vývrtů. Převážně se jedná o sypkou 

trhavinu typu DAP, pro jejíž odpálení je používána plastická trhavina. K roznětu nejčastěji 

slouží elektrický roznětný systém s časovaným roznětem. Kompletní trhací práce včetně 

jejich přípravy jsou v kamenolomu Račice prováděny dodavatelsky odbornou firmou, 

kterou si současný provozovatel kamenolomu pro tyto účely najímá.  

2.6.1 Doprava, úprava a skladování suroviny  

Životaschopnost lomu je závislá na ekonomice celého lomařského provozu, nejen na 

efektivní těžbě suroviny, ale také na vhodně navržených a nadimensovaných dalších 

navazujících výrobních procesech. Těmito dalšími procesy jsou nakládka rubaniny z 

rozvalu, doprava v rámci lomu od rozvalu do úpravny, úprava, roztřídění a skladování 

suroviny.  
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V dřívějších letech bylo v lomu Račice využíváno automobilové dopravy. Nakladač 

naložil rubaninu z rozvalu na korbu nákladního automobilu. Ten ji přepravil od rozvalu a 

vysypal do násypky stacionárního čelisťového drtiče, který byl umístěn na kraji lomu. 

V čelisťovém drtiči se rubanina nadrtila na požadovanou frakci. Z drtiče se drcené 

kamenivo třídilo rotačním třídičem a pásovými dopravníky bylo posléze dopraveno do 

ocelových zásobníků o objemu 25m
3
 pro každou frakci. V kamenolomu Račice bylo 

vyráběno drcené kamenivo frakcí 0/8mm, 8/32mm a 32/63mm. Bylo převážně využíváno 

pro opravy a výstavby silnic. Tuto původní metodu dopravy a úpravy suroviny, která je 

dnes už neefektivní, nahradil nový pronajímatel lomu novými mobilními výrobními stroji. 

2.6.2 Mobilní drtiče v lomu Račice 

Dnes můžeme v lomu Račice vidět už jen mobilní stroje, a to jak pro úpravu 

suroviny tak i pro její třídění. Díky mobilitě výrobních strojů se stává výroba drceného 

kameniva daleko efektivnější a pružnější. V mnoha případech technologických celků 

výroby drceného kameniva je vypuštěna doprava suroviny automobilovou dopravou od 

rozvalu do úpravny. V současné době je surovina z rozvalu nakládána lopatovým rýpadlem 

Hyundai R210 střední velikosti přímo do násypky mobilního drtiče. Hydraulické lopatové 

rýpadlo Hyundai R210 je neseno na housenicovém podvozku a je vybaveno 

hloubkovou lopatou o objemu 1,2 m
3
. Mobilní čelisťový drtič je italské výroby od 

společnosti Gasparin Impianti, model Vesuvio F1000C o hmotnosti 32 tun (viz obr. č. 3). 

Drtič Vesuvio F1000C je nesen také na housenicovém podvozku, díky kterému je možné 

drtič operativně přistavit,  popřípadě posunout podle potřeby a požadavků výroby. Drtič je 

vybaven vibrační násypkou o objemu 5,5 m
3
, která přechází vstupním otvorem o 

rozměrech 1000 x 650 mm do drtiče. Maximální vhodná velikost vkládané suroviny je do 

550 mm. Výstup drtě je v rozmezí 32-250 mm. Výkon drtiče Vesuvio F1000C je 50 – 240 

t . hod
-1

. [8] 

Obrázek č.3: Drtič FINTEC 1107  a drtič Gasparin Impianti VESUVIO F1000C zdroj: www.drtice-tridice.cz 
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Dalším drtičem používaným v lomu Račice je také mobilní čelisťový drtič firmy 

Fintec model 1107. Drtič je nesen na housenicovém podvozku, je vybaven vibrační 

násypkou o objemu 6m
3
 a je možné drtit kusy horniny až do maximální velikosti 600 mm. 

Výkon drtiče Fintec 1107  je udáván v rozmezí 80 – 300 t.hod
-1

. [8] 

2.6.3 Mobilní třídiče v lomu Račice 

Po rozdrcení suroviny v mobilních čelisťových drtičích přechází surovina z drtiče po 

výstupním pásovém dopravníku drtiče a padá do násypky mobilního třídiče. 

V kamenolomu Račice jsou dva mobilní třídiče firmy Keestrack, které jsou vyrobeny 

v České republice. Jeden z třídičů slouží pro hrubší třídění vyrobeného kameniva. Jedná se 

o třidič Keestrack NOVUM, který je nesen na housenicovém podvozku (viz obr. č.4). Jeho 

celková hmotnost činí 25 t. Disponuje sítovou plochou o rozměrech 4,2 x 1,5 m, je 

dvousítný a může třídit kamenivo na 3 frakce o rozměrech 0/32, 32/63 a 63/125 mm. 

Výkon třídění, udávaný výrobcem, je 50 až 250 t.hod
-1

. [8] 

 

Obrázek č.4: Třidič Keestrack EXPLORER 1800 3D a Keestrack NOVUM    zdroj: www.drtice-tridice.cz 

Dalším třídičem, kterým je tříděno drcené kamenivo v lomu Račice, je třídič určený 

pro jemnější třídění. Tento třídič se při výrobě jemného tříděného kameniva přistavuje do 

série za první hrubý třídič. Oba třídiče, takto po sobě navazující, vytváří výrobní linku, 

která obsáhne třídění vyrobeného kameniva, jak na hrubé frakce, tak současně i na jemné 

frakce. Jedná se o třídič Keestrack EXPLORER 1800 3D, který je nesen na housenicovém 

podvozku a jeho celková hmotnost činí 30 t (viz obr. č. 4). Tento třídič disponuje sítovou 

plochou o rozměrech 4,5 x 1,8 m se třemi síty a může třídit na 4 frakce o rozměrech ( 0/4, 

4/8, 8/16, 16/32 mm). Výkon třídění u třídiče Keestrack EXPLORER 1800 3D, udávaný 

výrobcem, je 50 až 300 t.hod
-1

 . [8]
 

 



Roman Pudl:  Návrh nové těžební technologie na lomu Račice - studie 

2013  16 

3 Návrh nové těžební technologie na dané lokalitě 

V lomu Račice jsou ideální podmínky umožňující těžbu nerostu pomocí 

hydraulických kladiv. Je to dáno především rozpojitelností těžené horniny. V lomu Račice 

se jedná především o biotitické ruly, které svojí soudržností s poměrně častou 

puklinovitostí, umožňují těžbu hydraulickým kladivem. Jedině díky těmto vlastnostem, 

jako je nižší pevnost a soudržnost horniny, je těžba hydraulickými kladivy realizovatelná. 

3.1 Popis nové těžební technologie 

Hydraulické kladivo je umístěno na těžební stroji, zpravidla na hydraulickém  

rýpadle, který se pohybuje pomocí housenicového podvozku. Na pracovní části ramene 

dobývacího stroje je neseno hydraulické bourací kladivo. Hydraulické kladivo je 

přichyceno k rameni stroje pomocí čepů nebo rychloupínacího zařízení, které je ovládáno 

hydraulicky z kabiny obsluhy stroje.  Hydraulické bourací kladivo je vybaveno pracovním 

nástrojem tzv. oškrtem. Samotná těžba horniny probíhá tím způsobem, že hydraulické 

bourací kladivo pomocí úderu pístu na pracovní nástroj umožňuje penetraci pracovního 

nástroje do masivu těžené horniny. Těžená hornina pod vznikajícím tlakem a opakovanými 

rázy pracovního nástroje puká a dochází k rozpojování kusů horniny od masivu. Strojník 

ovládající těžební stroj provádí úkony těžby tak, aby si vytvářel vhodnou pozici pro další 

postup a dobývání. Veškerá činnost a pracovní postupy těžebního stroje musí být v souladu 

s platnými bezpečnostními předpisy zejména s vyhláškou ČBÚ č.26/1989 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů.  

3.2 Popis hydraulického kladiva – složení 

Hydraulická kladiva jsou konstruována s mohutnou robustní konstrukcí. Tato 

konstrukce je schopna přejímat všechny rázy a namáhání vznikající při práci. Důležitými 

částmi hydraulického kladiva jsou - válec, píst, dusíkový zásobník a kryt hydraulického 

kladiva. Ochranu HK zastává kryt HK, který je navržen tak, aby účinně ochránil 

hydraulickou část kladiva s ovládacími ventily před poškozením. Kryt kladiva také pomáhá 

snížit hladinu hluku vyvíjeného provozem kladiva. Ve spodní části kladiva je otvor, do 

kterého je vsazen pracovní nástroj. Pracovní nástroj je zajištěn pojistným šroubem a brání 

samovolnému vypadnutí nástroje z kladiva. [4] 
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 Hydraulické kladivo je přichyceno k rameni stroje pomocí čepů nebo 

rychloupínacího zařízení. Hydraulická kladiva se vyrábí v různých velikostních 

provedeních pro nosiče od 0,7 t až po nosiče o hmotnosti více než 100 t.  

3.3 Technické údaje hydraulického kladiva HB 2000 DP 

Jedním z mnoha výrobců hydraulických kladiv je i firma Atlas Copco, která nabízí 

širokou škálu hydraulických kladiv pro nosiče od nejmenších hmotnostních kategorií až po 

ty nejtěžší stroje. Pro hydraulické rýpadlo o provozní hmotnosti kolem 30-ti tun je vhodné 

hydraulické kladivo HB 2000 DP (viz obr. č. 5). 

Hydraulické kladivo Atlas Copco HB 2000 DP 

Technické údaje: 

Třída hmotnosti podvozku  …………………….....22-38 t 

Provozní hmotnost……………………………...…2000 kg  

Průtok oleje ……………………...………150 – 190 l.min
-1 

Provozní tlak ……………………..………...160 – 180 bar 

Frekvence úderů …………………..…300 – 625 úder.min
-1 

Průměr oškrtu ………………………………….…145 mm 

Pracovní délka nástroje …………………………..600 mm 

Max. hydraulický příkon ………………………..…57 kW 

Garantovaná úroveň hlučnosti …..………………..120 dB 

Úroveň akustického tlaku (r = 10 m)……………….91 dB 

                                                                                       [7] 

 

 

Obr. č.5:  Hydraulické kladivo HB 2000 DP    zdroj: www.atlascopco.cz 

3.4 Pracovní nástroje pro hydraulická kladiva 

Výkon a účinnost hydraulických kladiv ovlivňuje správná volba nasazeného 

pracovního nástroje. Na trhu je mnoho výrobců nabízejících nástroje pro práci 

hydraulických kladiv. Nástroj pro hydraulické kladivo se nazývá oškrt, v anglickém jazyce 

„scaling chisel”. Oškrty se vyrábí různých tvarů a velikostí, v provedení jako špice nebo 

různá dláta a nebo také jako tupý nástroj. Na obrázku č. 6 jsou vyobrazeny pracovní 
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nástroje společnosti Benscheid pro hydraulická kladiva, která jsou určena k různému 

použití.  

3.4.1 Základní řada nástrojů pro hydraulická kladiva 

Nástroje pro hydraulická kladiva se liší tvarem a velikostí. Hlavní rozdíl mezi 

nástroji, je ve tvaru pracovní části nástroje, díky které je nástroj pro některé činnosti 

vhodný a pro jiné méně vhodnější. Například pro těžbu v lomu jsou nejvhodnější nástroje 

ve tvaru špice. Nástroje ve tvaru špice se vyrábí s kuželovou špicí nebo pyramidovou. Pro 

sekundární rozpojování nadměrných kusů jsou zase vhodnější tupé nástroje. Nástroje ve 

tvaru dlát by se mohl využít například při začišťování lomové stěny, ale daleko větší 

uplatnění najdou při sekání asfaltových povrchů nebo při zarovnávání výkopů než při 

dobývání hornin v kamenolomu. 

Další odlišnost mezi nástroji je ve tvaru části nástroje, která se vsazuje do 

hydraulického kladiva. Tyto nástroje liší umístěním zajišťovací drážky pro pojistný šroub, 

dále velikostí a tvarem koncové plochy nástroje, na kterou přenáší píst svoji úderovou 

energii. Z toho vyplývá, že pro daný typ hydraulického kladiva od určitého výrobce 

musíme použít nástroj s vhodným osazením  pro daný typ kladiva.  

Výkon a účinnost hydraulických kladiv ovlivňuje správná volba nasazeného nástroje. 

Na trhu se objevuje řada tvarů a provedení nástrojů, dlát a oškrtů (viz obr. č. 6). Popis 

Obr. č. 6: Pracovní nástroje pro hydraulická kladiva                                         zdroj:www.vorel-praha.cz 
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nástrojů vyobrazených na obrázku č.6 a jejich možnosti užití v provozu s hydraulickým 

kladivem: 

Nástroj č.1 : Oškrt ve tvaru špice – univerzální použití, vhodný pro primární rozpojování    

horniny, špice má tvar kužele nebo pyramidy  

Nástroj č.2 : Oškrt ve tvaru sekáče – využití pro těžbu horniny, základové práce 

Nástroj č.3 : Oškrt ve tvaru rýče – využití ve výkopech, sekání asfaltu atd. 

Nástroj č.4 : Oškrt v provedení jako tupý nástroj – vhodný pro sekundární rozpojování              

a drcení horniny 

Nástroj č.5 : Vytyčovací rýč – vhodný pro značení a zarovnávání 

Pro ještě vyšší výkony a účinnosti práce hydraulického kladiva jsou vyvíjeny 

speciální nástroje, které napomáhají větší efektivitě práce s hydraulickým kladivem. Jsou 

to nástroje převážně účelově navrženy tak, aby ještě efektivněji pracovali a aby umožnily 

vyšší výkon hydraulických kladiv, zjednodušily údržbu a prodloužily životnost samotného 

nástroje. Jedněmi z těchto nástrojů jsou samoostřící nástroje nebo nástroje se špicí ve tvaru 

písmene X tzv. x-profile. 

3.4.2 Samoostřící nástroj  

Je vyrobený ve tvaru špice s kuželovým stoupáním, která má vsazené tvrdokovové 

jádro (viz obr. č. 7). Oškrt s tvrdokovovým jádrem lépe odolává opotřebení a má daleko 

větší životnost než klasické nástroje. Při práci obyčejného nástroje, vlivem abrazivních 

vlastností hornin, dochází k ubrušování nástroje. Jakmile ztratí obyčejný nástroj svůj 

původní tvar vlivem obroušení pracovní části nástroje o horninu, tak se začne zpomalovat 

jeho penetrační schopnost pronikat do 

horniny. Nástroj s tvrdokovovým jádrem si 

zachovává stále svůj původní tvar. Díky této 

vlastnosti je nástroj po celou dobu svoji 

životnosti stále nabroušený. Výkonnost 

pronikání nástroje s tvrdokovovým jádrem 

do horninového masivu je stálá. 

Obr. č.7: Řez samoostřícím nástrojem  zdroj: www.toti.si 
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3.4.3 Nástroj x-profile 

Dalším speciálním nástrojem je oškrt, který má tvar špice, ale v příčném řezu je ve 

tvaru písmene X (viz obr. č. 8). Tvarem pracovní části nástroje do písmene X vznikly čtyři 

drážky pro odvod jemné drti. Pracovním pohybem nástroje, což jsou pravidelné údery do 

rozpojované horniny, se uvolňují velmi jemné částice horniny. Tyto částice horniny, které 

jsou pelitické velikosti (prachové částice), se shromažďují ve vydobytém prostoru, 

vznikajícím penetrací nástroje, mezi nástrojem a rozpojovanou horninou. Nashromážděné 

větší množství horninového prachu působí tlumícím 

efektem proti síle úderu nástroje. Tlumící efekt 

vzniklého prachového polštáře snižuje účinnost 

nástroje na rozpojování horniny. Klasický nástroj po 

velmi krátké době, zhruba po 30s práce, na jednom 

místě ztrácí svoji penetrační schopnost vnikat do 

rozpojované horniny. V tomto okamžiku je třeba 

nástroj z již vytvořeného vyraženého otvoru 

vysunout, usadit nástroj na nové  nástrojem 

nedotčené místo a pokračovat v rozpojování. U 

oškrtu s patentovaným profilem do písmene X 

dochází k odvádění prachových částic z vytvářeného 

otvoru v rozpojované hornině směrem ven.  

 

3.5 Přehled rýpadel vhodných pro těžbu s HK 

Hydraulická kladiva mohou být nesena různými stroji od různých výrobců. 

Důležitým faktorem pro výběr správného stroje a vhodného hydraulického kladiva je 

výškový a hloubkový dosah těžebního stroje s hydraulickým kladivem.  Dalším velmi 

důležitým faktorem pro výběr správného těžebního stroje, který bude sloužit jako nosič 

hydraulického kladiva, je celková hmotnost nosiče. Pojezd těžebního stroje musí být 

Obr. č. 8: Nástroj x- profile  zdroj:www.renomag.cz 
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umožněn pomocí housenicového podvozku. Housenicový podvozek rýpadlům umožňuje 

větší průjezdnost, lepší stabilitu a menší poloměr otáčení oproti kolovým podvozkům. 

V  tabulce č.4  jsou zaznamenány vybrané typy hydraulických rýpadel, jsou zde 

uvedeny jejich provozní hmotnosti a také dosah výložníku s nasazeným hydraulickým 

kladivem. Jedná se o standartní sériově vyráběná rýpadla se standartní délkou výložníku. 

Tab.č.4:  Přehled dosahu rýpadel vybraných značek se standartní délkou výložníku  zdroj:www.marcus.cz 
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Provozní hmotnost 32,4 t 32,2 t 30,3 t 35,6 t 29,8 t 33,8 t 

Výškový dosah s HK   7,3 m    8,9 m    8,2 m   7,5 m   8,1 m   8,0 m 

Vodorovný dosah s HK 10,3 m 11,9 m 11,2 m 10,5 m 11,1 m 11,0 m 

Hloubkový dosah s HK   7,9 m   9,2 m   8,4 m   9,1 m   8,4 m   9,1 m 

          Konstrukce a tvar výložníku hydraulických rýpadel s možností volby různých délek 

násad značně ovlivňuje pracovní dosahy těchto strojů. V příloze č.8 je rozkreslen pracovní 

rozsah hydraulického rýpadla zn. Komatsu PC240LC s jednodílným výložníkem a 

v příloze č.9 je zakreslen pracovní rozsah stejného stroje s dvojdílným výložníkem.  

Hydraulická rýpadla mohou být osazena i prodlouženými rameny, za pomoci kterých 

jsou schopna při práci ze svého stanoviště dosáhnout všemi směry do větší vzdálenosti. 

Použitím hydraulického rýpadla osazeného prodlouženým ramenem by se zjednodušila 

těžba suroviny z 20-ti metrové etáže. Těžit surovinu z lomové stěny o výšce 20,0m by byl 

schopen těžební stroj s prodlouženým ramenem v případě, že by dosáhl alespoň 12,0m 
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vysoko a 12,0m hluboko. Takovou výbavou hydraulického rýpadla by odpadlo vytváření 

nových těžebních řezů a zjednoduší se těžba suroviny v lomu. 

3.6 Pracovní postupy těžby suroviny pomocí hydraulického 

kladiva 

Veškerá těžební činnost v lomech musí být prováděna v souladu s platnými zákony a 

bezpečnostními předpisy. Při těžbě v lomech se jedná především o dodržování ustanovení 

zákona č.44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů.   

Těžbou HK musí být také dodrženy veškeré požadavky bezpečnosti práce podle 

vyhlášky ČBÚ č. 26/1989 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 

provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Před zahájením těžby novou technologií za použití hydraulického kladiva musí být 

na příslušném OBÚ, v tomto konkrétním případě na OBÚ v Ostravě taková činnost předem 

ohlášená resp. požádáno o její povolení doplňkem POPD, a následně jako těžební 

technologie pro lom Račice povolena. Pro realizaci nové těžební technologie v lomu 

Račice musí být vypracován nový technologický postup těžby pro novou technologii podle 

§32 vyhlášky ČBÚ č. 26/89 Sb. , ve znění pozdějších předpisů. 

3.6.1 Těžba hydraulickým kladivem z vyššího těžebního řezu 

         Pokud těžební stroj svým ramenem nedosáhne z nižšího těžebního řezu nad horní 

hranu lomové stěny, musí zahájit těžbu suroviny z vyššího těžebního řezu. Tato činnost 

vyžaduje, aby těžební stroj při této činnosti ovládal strojník, který je zkušený a má 

prokazatelnou praxi s ovládáním hydraulického rýpadla. Strojník musí být seznámen          

s  místními geologickými poměry a musí být poučen o místech v lomu, kde hrozí vyšší 

míra nebezpečí. Před zahájením prací na vyšším těžebním řezu se na nižším řezu u paty 

těžené stěny vyznačí bezpečnostní zóna, do které nesmí žádná osoba vstupovat. 

Bezpečnostní zóna je prostor vytyčený za účelem dopadu těžené suroviny z vyššího 
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těžebního řezu. Tento prostor je nejvhodnější vytyčit kamenným valem, který má tu 

vlastnost, že dokáže zachytit odvalující se kusy horniny.  

Hydraulické rýpadlo se ustaví do bezpečné vzdálenosti od horní hrany nižšího řezu. 

V podmínkách lomu Račice doporučuji za nejmenší přípustnou vzdálenost od horní hrany 

nižšího řezu 3m. Vlastní těžba spočívá v systematickém odtěžování horniny hydraulickým 

kladivem. Uvolněné kusy horniny se odvalují po lomové stěně na nižší etáž do místa 

určeného pro dopad rubaniny. Hydraulickým kladivem odtěžujeme surovinu až do úplného 

hloubkového dosahu výložníku rýpadla. Při přiblížení horní hrany nižšího řezu směrem 

k rýpadlu vlivem odtěžení suroviny musí strojník s hydraulickým rýpadlem popojet zpět od 

horního okraje stěny, do bezpečné vzdálenosti.  

3.6.2 Těžba hydraulickým kladivem z vytvořeného pomocného řezu 

Pomocný řez vytváříme v lomové stěně tehdy, pokud nedokážeme na dosah ramene 

těžebního stroje odtěžit takovou část suroviny, abychom mohli stěnu dotěžit ze spodního 

řezu od paty stěny. 

Pro vytváření nového řezu jsou rozhodující technologické parametry stroje, kterým 

je řez budován, parametry řezu a stabilitní podmínky horniny. [1] 

Vytvoření nového řezu v lomové stěně musí odpovídat platným vyhláškám, jedná se 

zejména o §35 vyhlášky  ČBÚ č.26/1989 Sb. ve znění pozdějších předpisů, který řeší 

výšku, sklon a postup řezů. Pro dobývací stroj s hydraulickým kladivem bude výška 

nového pracovního řezu dána výškovým dosahem pracovní části hydraulického kladiva.  

Pomocný řez musí být tak široký, aby těžební stroj byl při nájezdu na tento řez v bezpečné 

vzdálenosti od horní hrany nižšího řezu a zároveň se nacházel i v bezpečné vzdálenosti od 

paty nově vzniklé stěny. Těžba suroviny musí probíhat tak, aby nově vznikající lomová 

stěna měla správný úhel sklonu.  Úklon lomových stěn je stanoven v POPD lomu Račice a 

činí 60 až 70˚. Vlastní těžba suroviny z pomocného řezu probíhá stejným způsobem jako 

těžba z vyššího těžebního řezu. Pomocný řez postupným odtěžováním horniny zaniká. 

Šířka pomocného řezu musí být stanovena v technologickém postupu těžby a 

z bezpečnostních důvodů v podmínkách lomu Račice musí být minimálně 8,0 m. Při 

vjezdu těžebního stroje na nově vzniklý pomocný těžební řez si musí těžební stroj upravit 
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počvu nového řezu. Úprava počvy nového pomocného řezu spočívá v odklizu kusů 

rubaniny, které při těžbě z vyššího řezu nebyly odvaleny až na nižší etáž a zůstaly na 

vznikajícím novém pomocném řezu. Další úpravou musí být horizontální srovnání nově 

vznikající počvy nového řezu, tak aby se těžební stroj po novém řezu mohl bezpečně 

pohybovat. Při těchto úpravách se může jednat o dotěžení neoddělených kusu původního 

masivu na úrovni báze nově vznikajícího řezu.  

 

3.6.3 Těžba hydraulickým kladivem od paty stěny 

Těžba hydraulickým kladivem z nižšího řezu může probíhat pouze za předpokladu, 

že těžební stroj s hydraulickým kladivem dosáhne na horní hranu těžené stěny. Postavení 

stroje pod těženou stěnou musí být v takové pozici a vzdálenosti od paty stěny, aby 

odtěžené kusy horniny pádem z výšky neohrožovaly těžební stroj ani strojníka ovládajícího 

tento těžební stroj. Nejvhodnější pozicí pro ustavení stroje při těžbě pod lomovou stěnou je 

pod úhlem 45 ˚, který svírají osa paty lomové stěny a osa těžebního stroje. Při odtěžování 

horniny ve výšce při tomto postavení strojník těžbu provádí tak, že kusy horniny 

odpadávají směrem od těžebního stroje.  

3.6.4 Těžba hydraulickým kladivem z pomocného nájezdu 

Nedosáhne-li těžební stroj nástrojem na horní hranu lomové stěny při ustavení při 

její patě, může využít natěžené rubaniny, která leží při patě lomové stěny, a vytvořit si tak 

nájezd a pracovní plošinu z rubaniny. Nájezdový úhel na rubaninu nesmí překročit 

povolený nájezdový úhel daného těžebního stroje. Šířka vytvořené pracovní plošiny 

z rubaniny musí splňovat minimální stanovenou bezpečnou šíři, která musí být uvedena 

v technologickém postupu těžby. Každá odchylka oproti vydanému technologickému 

postupu těžby musí být projednána se závodním lomu. Výška takto vytvořené pracovní 

plošiny a sklon svahu vytvořený z rubaniny musí splňovat stabilitní požadavky na únosnost 

takto vytvořené plošiny s ohledem na použitý typ těžebního stroje a jeho celkovou 

hmotnost.   
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3.7  Zásady BOZ při dobývání suroviny hydraulickým kladivem 

Veškerá těžební činnost musí být prováděna v souladu s platnými zákony a 

bezpečnostními předpisy.  Při těžbě v lomech se jedná především o dodržování ustanovení 

vyhlášky ČBÚ č.26/89Sb. ze dne 29. prosince 1988 o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým 

způsobem na povrchu ve znění pozdějších předpisů. V souladu s vyhláškou ČBÚ 

č.26/89Sb. ve znění pozdějších předpisů musí být vypracován podle § 32 technologický 

postup těžby, který stanoví všechny podmínky bezpečné těžby hydraulickým kladivem. 

Technologický postup pro povrchové dobývání musí určit alespoň:        .                                    

a) rozměry řezů a šířek pracovních plošin a způsob dobývání a nakládání                   

b) předstih paty posledního skrývkového řezu před prvním dobývacím řezem              

c) postup při očišťování a jiných úpravách řezu             .                                                             

d) vymezení součinnosti při současném provádění prací na pracovních plošinách        

e) opatření při změně báňskogeologických podmínek dobývání a při nepříznivých                                                                                                

klimatických podmínkách                                                                                                     . 

f) způsob ověřování nezavalených podzemních důlních děl a jiných podzemních 

prostor                                                                                                                                    

g) opatření pro práce v závalových polích s možným výskytem nezavalených 

podzemních důlních děl a jiných podzemních prostor        .                                                           

h) opatření a postup při přemísťování dobývacích a nakládacích strojů       .                          

i) způsob odstavení a zajištění strojů v době odstávek         .                                                    

j) sklon a způsob úpravy závěrných svahů           .                                                                     

k) rozsah pracoviště s vymezením odpovědnosti                       .                                                             

l) nejmenší přípustnou vzdálenost strojů a zařízení od horní hrany nižšího řezu          

m) případná další opatření, která vyžadují podmínky pracoviště. [5] 
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4 Technicko-ekonomické zhodnocení navrženého řešení 

Pro zhodnocení dobývacích technologií přikládám hodnocení podle několika 

hledisek. Při porovnání jednotlivých hledisek při použití jednotlivých dobývacích 

technologií a těžebních postupů docházíme k rozdílným výsledkům.  

4.1 Zhodnocení dobývacích technologií z hlediska výkonnosti 

těžby 

Rozdíl ve výkonnosti těžby horniny trhacími pracemi nebo těžby pomocí 

hydraulického kladiva je velmi rozdílný. Zatímco trhacími pracemi se během výbuchu 

trhaviny ve vývrtech uvolní velké množství rubaniny, tak u těžby hydraulickým kladivem 

je těžená surovina uvolňována postupně a daleko menší rychlostí. Vezmeme - li v úvahu 

čas přípravy clonového odstřelu o smýšleném objemu například 7.500 m
3
, tak příprava 

vývrtů a nabití vývrtu s přípravou roznětu zabere cca 5 dní práce. Po přepočtu na 1 den 

práce vychází, že za 1 den práce trhacími pracemi připravíme asi 1500 m
3
 suroviny pro 

další zpracování. 

Z údajů poskytovaných výrobci hydraulických kladiv vyplývá, že hodinový výkon 

těžby suroviny za použití HK je závislý na více faktorech. V podmínkách lomu Račice 

můžeme za pomocí hydraulických kladiv uvažovat o těžbě až 50 m
3
. hod

-1
. Tímto 

výkonem umožní hydraulické kladivo natěžit až 400 m
3
 suroviny denně. Je sice zřejmé, že 

těžba hydraulickým kladivem je v porovnání s trhacími pracemi více než 3x pomalejší, ale 

s přihlédnutím k současnému odbytu je plně dostačující. 

4.2 Zhodnocení dobývacích technologií z hlediska technické 

náročnosti 

Technická náročnost jednotlivých technologií těžby je dána přímým použitím strojů 

pro dosažení těžebního cíle. U těžby clonovými odstřely se jedná o vrtnou soupravu 

s vrtným nářadím a kompresor. Při použití elektrického roznětu se používá roznětnice. 

Těžba hydraulickým kladivem vyžaduje nosič hydraulického kladiva, kterým je vhodné 

hydraulické rýpadlo nesené na housenicovém podvozku, vlastní hydraulické kladivo a 

vhodně zvolený oškrt. 
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Z hlediska technické náročnosti jednotlivých technologií těžby hodnotím oba výše 

popsané způsoby vzhledem k potřebám technické vybavenosti pro zdárné provedení těžby 

suroviny v kamenolomu za přibližně stejně náročné. 

4.3 Zhodnocení dobývacích technologií z ekonomického 

hlediska 

Zahájení těžby suroviny pomocí hydraulického kladiva bude spojeno s vysokou 

investicí. Zhodnocení a návratnost takové investice jsou základními ukazateli při 

rozhodování o realizaci takového investičního projektu. Při ekonomickém zhodnocování 

nové těžební technologie musíme brát v úvahu, že skutečná těžba v lomu probíhá pouze 10 

měsíců v roce. Tato skutečnost je dána sezonností ve stavebnictví. 

Tab.č.5:  Přehled investičních výdajů pro novou technologii dobývání                          zdroj:autor 

Název položky  5 let provozu  1 rok provozu  1 hodina provozu 

Hydraulické rýpadlo 4.000.000,- Kč 800.000,- Kč 500,- Kč 

Údržba rýpadla 500.000,- Kč 100.000,- Kč 63,- Kč 

Hydraulické kladivo 800.000,- Kč 160.000,- Kč 100,- Kč 

Údržba HK 250.000,- Kč 50.000,- Kč 32,- Kč 

Mzdové náklady 1.920.000,- Kč 384.000,- Kč 200,- Kč 

Oškrt 350.000,- Kč 70.000,- Kč 44,- Kč 

Pohonné hmoty 3.840.000,- Kč 768.000,- Kč 480,-Kč 

CELKEM : 11.660.000,- Kč 1.980.000,-Kč 1.419,- Kč 

Nákup nového hydraulického rýpadla s hydraulickým kladivem je zařazeno do druhé 

odpisové skupiny a vlastní účetní odpis stroje probíhá 5 let. Z tohoto důvodu je počítáno    

s náklady na stroj podle této odpisové skupiny.   
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Při rozepsání a součtu veškerých výdajů na pořízení nové technologie pro 

rozpojování horniny vychází 1 hodina provozu dobývacího stroje na 1.419,- Kč (viz tab. 

č.5). Pokud vezmeme v úvahu, že těžební stroj s hydraulickým kladivem je schopen za 1 

hodinu práce rozpojit 25 m
3
 horniny, výrobci kladiv uvádí i vyšší hodnoty, tak náklady na 

rozpojení 1 m
3
 činí 56,72 Kč a při přepočtu na 1 tunu horniny jsou náklady 22,68 Kč.  

Trhací práce v kamenolomu Račice jsou prováděny dodavatelsky. Její cena je oproti 

rozpojování horniny hydraulickým kladivem nižší. Přesnou cenu trhacích prací se mi zjistit 

nepodařilo, tuto informaci považuje těžební společnost za důvěrnou. V jiných lomech se 

pohybuje cena trhacích prací kolem 20,- Kč za rozpojenou tunu horniny. 

Náklady na rozpojování horniny hydraulickým kladivem jsou sice mírně nákladnější, 

ale vzhledem k možnosti využití těžebního stroje i pro jiné práce v lomu je tato varianta 

zajímavá. 

4.4 Zhodnocení dobývacích technologií z hlediska ekologie 

4.4.1 Hlučnost 

Při trhacích pracech je nejvíce vyvíjen hluk při přípravě odstřelu, a sice při provádění 

vrtných prací. Jedná se o hluk, který vyvíjí dva motorové agregáty, které pohání kompresor 

a vrtnou soupravu. Další hladina hluku je vyvíjena ze samotného vrtného nářadí. Hluk při 

přípravě clonového odstřelu je pouze několikadenní, než se připraví potřebný počet vývrtů. 

Maximální hlučnost pracovních mechanizmů se pohybuje v rozpětí 80 – 95 dB ve 

vzdálenosti 5 m od mechanizmů. Další hluk přináší až samotný odstřel. Výše hluku při 

odstřelu v Račicích nebyla doposud měřena.  

Při těžbě hydraulickým kladivem dochází ke vzniku hluku o stálé intenzitě a po 

celou dobu pracovní směny. Dalším zdrojem hluku je těžební stroj, který nese hydraulické  

kladivo. Hluk vydávaný strojem již není tak intenzivní jako hluk vydávaný pracovním 

nástrojem. Výrobci hydraulických kladiv uvádí, že garantovaná úroveň hlučnosti je 120 dB  

a úroveň akustického tlaku ve vzdálenosti 10m od nástroje je kolem 90 dB.  

Každá z posuzovaných metod se liší intenzitou a pravidelností vydávaného hluku. 

V rámci pracovního prostředí kamenolomu se musí všichni zaměstnanci bránit vlivům 
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účinku zvýšeného hluku účinnými ochrannými prostředky, kterými jsou chrániče sluchu. 

Hluk vycházející za hranice lomu ztrácí na své intenzitě a vzhledem k velké vzdálenosti 

nejbližšího obydlí cca 1000 m, není třeba řešit žádná další protihluková opatření.  

4.4.2 Prašnost 

Při provádění trhacích prací se po explozi trhavin uvolní do ovzduší povýbuchové 

zplodiny. Objem toxických plynů po výbuchu je závislý na množství a druhu použité 

trhaviny. Obecně platí, že z 1 kg trhaviny je přeměnou skupenství vyvinuto 600 až 950 l 

povýbuchových zplodin.  Největší zástupci těchto toxických plynů jsou oxid uhelnatý – 

CO a oxidy dusíku -  NO, NO2, N2O4 , sirné plyny – SO2 a H2S a další. Hodnoty a 

množství povýbuchových zplodin jsou uvedeny v technickém popisu každé trhaviny. 

 Při těžební technologii za použití hydraulického kladiva vyvíjí zplodiny pouze 

těžební stroj a to v důsledku pohonu vznětovým motorem. Emise motorů nových těžebních 

strojů splňují emisní předpisy současné doby. 

4.4.3 Seizmické vlivy na okolí a vibrace 

Při provádění trhacích prací dochází k šíření seizmických vln horninovým 

prostředím. Seizmická vlna se vyvíjí z rázové vlny po odstřelu náloží. 

Při těžbě nerostu hydraulickým kladivem nedochází k seizmickým vlivům tak jako   

u trhacích prací. Bourací kladivo vytváří vibraci příklepem na pracovní nástroj (oškrt). 

Vibrace je pouze lokálního charakteru a dosahuje jen několik metrů od pracovního 

nástroje. 

4.4.4 Rozlet horniny 

Při provádění trhacích prací je cílem těchto prací uložit rozpojenou horninu do 

požadovaného rozvalu. K tomuto účelu musí být odstřel dobře naplánovaný a musí být 

správně nadimenzován.   Pokud se tak nestane, může dojít k nežádoucímu rozletu horniny 

do větší vzdálenosti. Nežádoucí rozlet horniny je velmi nebezpečný a může způsobit 

poranění osob nebo škody na majetku. 

Při použití hydraulického kladiva v těžbě nežádoucí rozlet horniny nevzniká.  
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 Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout novou těžební technologii pro lom 

Račice. Novou technologií je návrh na rozpojování horniny pomocí hydraulického kladiva 

neseného na hydraulickém rýpadle s housenicovým podvozkem. Tato technologie by 

mohla právě v lomu Račice najít své uplatnění, a to nejen vzhledem ke vhodnosti geologie 

ložiska, ale také pro příznivou výši vynaložených nákladů na 1 tunu natěžené horniny. 

Velkou výhodou této nové navrhované technologie pro lom je skutečnost, že 

hydraulické rýpadlo, které bude pracovat v lomu při rozpojování horniny, může také zastat 

i jinou činnost v lomu. Například může při nasazení hloubkové lopaty provádět nakládku 

rubaniny, může čistit těžební řezy, popřípadě shazovat rubaninu na nižší řez. Tento stroj 

nemusí být používán jen pro rozpojování horniny a v lomu může najít daleko širší 

uplatnění.  

Jediná možnost, jak získat poznatek o skutečném množství natěžitelné suroviny 

pomocí hydraulického kladiva, je jeho praktickým použitím v provozu lomu. Pokud se 

hydraulickým kladivem rozpojí menší množství suroviny než 25 m
3
.h

-1
, tak by tato těžební 

technologie byla příliš drahá a neperspektivní, ale pokud se bude dařit rozpojovat množství 

větší než 25 m
3
.h

-1
 horniny, bude tato navrhovaná technologie přínosem pro celý provoz 

lomu Račice. 
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