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Anotace  

V předložené bakalářské práci je zpracován návrh na úpravu drtící technologické linky 

v kamenolomu Bory společnosti COLAS CZ a.s. Výsledkem této úpravy je vyšší 

 a efektivnější výroba kvalitního drceného kameniva.  

V první části je představena lokalita umístění lomu a blízkého okolí. Dále pokračuje 

popis způsobu těžby, popis současné výrobní technologie a návrh je zakončen představením 

úpravy nové technologické linky na zpracování drceného kameniva. 

Drcené kamenivo bude svoji kvalitou odpovídat platným normám a bude využíváno 

v silničním, železničním a pozemním stavitelství. Navržená technologická linka je v souladu 

s požadavky BOZP, SBS a životního prostředí ohledně prašnosti při provozu 

 i vypouštění odpadních a důlních vod. 

 

Klíčová slova: lom, drtič, třídič, technologická linka, nakladač, dopravník 

 

Summary 

In my diploma project I introduce working out of the proposal connected with 

modification of stationery crashing plant in a COLAS CZ a.s. quarry BORY. The result of that 

is higher and more effective production of quality crashing aggregates. 

The first part presents the locality of the quarry and its surrounding. The following is 

description of the mining process and current manufacturing technology. The introduction of 

modification of stationary crashing plant makes the last part of my work. 

The crashing aggregates as the final product of the crashing plant will meet the 

requirements of quality and valid rules and it will be used in high-road rail and land 

constructing. The new modified plant will follow all rules linked with work safety, State 

Mining Board, environment and letting out mining waters. 

 

Key words: Quarry, Crasher, Screener, Stationery crashing plant, Loader, Convoyer 
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 Seznam použitých zkratek 

aj.  a jiné 

cca  asi, zhruba 

BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

BLR  Bulharská lidová republika 

V7-2N  čelisťový drtič dvouvzpěrný 

C 100  čelisťový drtič jednovzpěrný 

D1  dálnice Praha – Brno 

km  kilometr 

DKT  kuželový drtič 

HP 200 kuželový drtič  

m n.m.  metr nad mořem 

n. p.  národní podnik 

SBS  Státní báňská správa 

tj.  to je 

VP3  vibrační třídič 

VTN  vibrační třídič 

EDT  vibrační třídič 

CVB  vibrační třídič 
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Úvod 

V lokalitě Horní Bory se datuje začátek těžby již v předválečné době. Kámen 

 se zpočátku těžil pouze na jedné etáži a využíval se jen pro místní účely. Později byly 

s postupem těžby zahloubeny ještě další dvě etáže. Průzkumné práce ložiska nebyly 

prováděny, pouze v 70. letech byly realizovány sondy na ověření skrývek ložiska. Kámen byl 

zpracováván pouze na dvoustupňové tj. primární a sekundární lince. Zde byly převážně 

vyráběny štěrkodrtě o frakcích 0-32mm, 0-63mm a štěrk 32/63mm. V roce 1995 došlo 

k rozšíření linky o terciérní kuželový drtič DKT 1200 a vibrační třídič VP3 1,5 x 5,0m, takže 

se zde začaly vyrábět i drtě o frakcích 0/4mm, 4/8mm, 8/16mm, 16/32mm. Na této lince 

nebylo technicky možné provádět kvalitní odhlinění vstupní rubaniny. [ 6 ] 

 Obrázek 1 – Kamenolom Bory 

Z důvodu nekvalitního odhlinění a zvyšujících se poptávek po kvalitních drtích pro 

betonárny a obalovny jsem se rozhodl navrhnout změnu technologické linky s kvalitním 

odhliněním vstupující rubaniny. Nově navržená drtící linka bude mít produkci cca 200 000 tun 

vysoce kvalitního drceného kameniva ročně, které bude vyhovovat všem platným normám pro 

drcené kamenivo, jak stavební, železniční, tak i pro obalovny a betonárny. 
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Hlavní cíl 

Jako svůj hlavní cíl jsem si stanovil navrhnout moderní technologickou linku na drcení 

kamene s výrobní kapacitou 200 000 tun drtí ročně s kvalitním odhliněním. Linka bude 

postavena plně podle platných předpisů SBS a norem za splnění všech podmínek BOZP. 

Dílčí cíl 

Jako dílčí cíl jsem si stanovil vybudování moderního automatického řízení a spouštění 

technologické linky z jednoho místa řídícím programem umístěným v průmyslovém počítači.  
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1. Geografie, geologie a hydrogeologie ložiska 

1.1 Geografická charakteristika lomu 

Obrázek 2 – Poloha kamenolomu Bory 

Kamenolom Bory se nachází asi 10 km severně od města Velké Meziříčí a asi 1 km 

východně od obce Bory v kraji Vysočina. Prochází tudy obslužná komunikace III. třídy 

spojující Žďár nad Sázavou a Velké Meziříčí. Z Velkého Meziříčí je možné dopravní napojení 

na hlavní silnici Jihlava – Brno a dále na dálnici D1 Praha – Brno (viz Obrázek 2). 

Kamenolom Bory (viz Obrázek 1) a jeho okolí náleží do Bítešské vrchoviny, která je 

jednou z dílčích jednotek Českomoravské vrchoviny. Má vrchovinný charakter a nadmořská 

výška okolí lomu se pohybuje mezi 530 ÷ 600 m n. m. Okolí lomu náleží do povodí potoka 

Babačka (levostranný přítok řeky Oslavy), který odvodňuje území směrem k západu. 

Bezejmenný potůček, protékající těsně pod jižním okrajem ložiska tvoří lokální erozní bázi ve 

výšce 538 m n. m., přičemž zahloubení spodní etáže lomu je ve výšce 525 m n. m.. [ 6 ] 

1.2 Geologie 

V lokalitě Horní Bory je hlavním útvarem borský granulitový masív, na jehož 

severozápadním okraji je situován lom. Masív je tvořen převážně světlými, páskovanými 

amfibolity. Vrchní vrstvy obsahují písčito-hlinité až hlinito-kamenité sedimenty. [ 6 ] 
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1.2.1 Geologie ložiska 

Lom je založen v horninách granulitového masívu, který je tvořen různými typy 

granulitů a rul. Nejběžnější horninou je šedý až šedohnědý biotitický granulit. 

Obrázek 3 – Horní zvětralé partie lomu 

Lišty jednotlivých vrstev jsou uspořádané ve směru páskování. Dobře viditelný je 

pravoúhlý systém příčných a podélných puklin (viz Obrázek 3). Z hlediska zlomové tektoniky 

lze konstatovat, že horninový komplex granulitů a rul je poměrně intenzivně tektonicky 

postižen.  

 

Obrázek 4 – Celkový pohled na roztěžení lomu 

Přímo v odkryvech lomu lze pozorovat dobře vyvinuté systémy příčných 

a podélných puklin, které probíhají skalním masívem většinou v decimetrové a metrové 

frekvenci.  

Skrývkové řezy na ložisku jsou proměnlivé a jsou tvořeny hlavně hlinito-kamenitými 
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sedimenty. Průměrná mocnost skrývky při výpočtu zásob suroviny byla uvažována 3 metry. 

Do skrývky je nutno zahrnovat rovněž tzv. technologickou skrývku, kterou tvoří silně zvětralé 

partie v povrchových částech ložiska na etáži č. 1. Tyto materiály nejsou vhodné pro výrobu 

kvalitního drceného kameniva. Lze z nich zejména vyrábět frakce 0-32mm a 0-63mm. 

Z obrázku č. 4 je patrné, že projevy exogenních procesů (zvětrávání) mohou běžně dosahovat 

 i do větších hloubek. Partie s méně kvalitní surovinou jsou v rámci možností upravovány 

odděleně. Jsou zde patrné silně zvětralé partie v první etáži. S narůstající hloubkou se intenzita 

zvětrání snižuje a kvalita suroviny se zvyšuje. [ 6 ] 

1.3 Hydrogeologie ložiska 

Hydrologie ložiska je jednoduchá (viz Obrázek 5). Nejnižší třetí etáž lomu je situována 

ve výšce 525 m n. m., a leží tedy hluboko pod místní erozní bází, kterou představuje 

bezejmenný potůček protékající těsně pod jižním okrajem lomu. I když třetí zahloubení leží 

pod úrovní hladiny potoka, k průsakům vody do lomu prakticky nedochází. Mezi okrajem 

lomu a potokem je dostatečně široký pilíř, který zabraňuje průsakům. Případné průsaky 

puklinové vody přímo do lomu jsou prakticky bezvýznamné.  

 

Hlavním přítokem důlní vody do lomu je srážková voda a voda z tajícího sněhu. Přítoky 

povrchové vody jsou závislé na momentálních meteorologických podmínkách. Zvyšují se 

během delších období srážek, zatímco během období sucha, kdy převládá výpar, se přítoky 

minimalizují. První a druhá etáž lomu jsou v podstatě suché, neboť srážkové vody jsou odtud 

odváděny na dno třetí etáže.  

Na dně třetí etáže se soustřeďují povrchové vody z celého odtěženého a zahloubeného 

areálu lomu (viz Obrázek 4). Je zde vytvořena studna, ze které se voda vyčerpává kalovým 

čerpadlem. Část důlních vod se čerpá do velkoobjemového zásobníku a dále se využívá pro 

Obrázek 5 - Hydrogeologická mapa okolí [ 14 ] 
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účely zkrápění drceného kameniva.  

Zbylá nevyužitá důlní voda se vypouští do přilehlého potoka. Toto vypouštění důlní 

vody je povoleno příslušným orgánem životního prostředí. V rámci celkového hodnocení lze 

lokalitu Horní Bory zařadit mezi ložiska s jednoduchými hydrogeologickými poměry. [ 6 ] 
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2. Dobývání 

2.1 Těžba a pohyb zásob. 

 Ložisko je otevřeno stěnovým lomem (viz Obrázek 4), který má tři etáže ve výškových 

úrovních 545 m n. m. (1. etáž), 534 m n. m. (2. etáž) a 525 m n. m. (3. etáž). Těžba suroviny je 

prováděna metodou clonových odstřelů. Surovina se těží jednak hornickou činností 

v dobývacím prostoru stanoveném OBÚ Brno, jednak činností prováděnou hornickým 

způsobem mimo dobývací prostor, na který je stanoven plán využití ložiska. [ 9 ] 

2.2 Vrtací práce 

Vrtací práce v kamenolomu se provádí pomocí vrtací soupravy typ DP 1500i od firmy 

Sandvik (viz Obrázek 6). Stroj je poháněný dieselovým motorem s hydraulickým čerpadlem 

 a je postaven na pásovém podvozku. Jedná se o hydraulickou vrtací soupravu s ponorným 

vrtacím kladivem typu HF 1560F. Vlastní vývrty jsou prováděny vrtacími korunkami 

 o ø 100mm.  

Obrázek 6 – vrtačka Sandvik DP 1500i 

Hlavní součástí vrtačky je teleskopické rameno se zásobníkem vrtacích tyčí, u kterého je 

automatické nasouvání tyčí do vrtu. K výplachu vrtů slouží výkonný kompresor o průtoku 

vzduchu 14m
3.
min

-1
 při tlaku 10bar. Dále je stroj vybaven zásobníkem odsátých prachových 

částic. Zásobník obsahuje filtrační jednotkou proti úniku prachových částic do ovzduší 

z důvodu přetlaku vzduchu v zásobníku. [ 12 ] 
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2.3 Trhací práce 

Trhací práce se provádí na základě povolení trhacích prací velkého a malého rozsahu 

vydaného Obvodním báňským úřadem v Brně, vedeného pod č. j. 08-3740/05-800.1-Bes-

VII.vyř. ze dne 20. 9. 2005. 

Clonové odstřely 

Pro primární trhací práce se vrtají dvojřadé, nebo trojřadé vývrty. Clonové odstřely (viz 

Obrázek 7) jsou prováděny záhlavními vývrty v hlavě lomové stěny. Jejich záběry se pohybují 

v první řadě okolo 3500 mm, ve druhé řadě 3200 mm a ve třetí řadě 3500 mm. Rozteče ve 

všech řadách jsou 3200 mm. Průměry vývrtů jsou 100 mm a jsou vůči sobě rozmístěny 

šachovnicově. Ve spodní části těžební lomové stěny jsou prováděny podvrty z důvodu 

vyrovnání plata a snadnějšího uvolnění rubaniny při odstřelu. V případě použití jen záhlavních 

vrtů, jsou tyto vývrty převrtány o 1÷2 m pod úroveň plata. Celkové množství najednou 

rozpojené rubaniny se pohybuje okolo 25 000 tun. [ 5 ] 

Obrázek 7 - Clonový odstřel 

 

Plošné odstřely 

Pro provádění technologické skrývky, pro úpravu rovinnosti těžebního plata, nebo pro 

terénní úpravy může být použito plošného clonového odstřelu. 

Účelem plošných odstřelů může být odstranění zvětralých horních částí ložiska, také 

rozpojení technologicky nevhodné skrývky anebo úprava terénu nad lomovou stěnou. Pro jiné 

druhy technických úprav lze použít i víceřadých plošných odstřelů. [ 5 ] 
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Sekundární rozpojování 

Nadměrné kusy rubaniny, které jsou větší než vstupní tlama primárního drtiče, musí být 

rozpojovány sekundárně. Sekundární rozpojování se provádí převážně pomocí hydraulických 

kladiv, popřípadě pomocí trhacích prací malého rozsahu a také se může provádět ocelovou 

koulí, která je shazována na nadměrné kusy rubaniny ze lžíce rypadla. Tím dochází k jejich 

rozrušení.[ 5 ] 
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3. Současný stav úpravy materiálu  

3.1 Nakládání a doprava suroviny 

Nakládání rozpojené horniny (dále „rozvalu“) se provádí pomocí hydraulického 

lopatového rypadla DH 28.1 o nosnosti 28.000 kg (viz Obrázek 8), jehož výrobcem je firma 

Unex Uničov. Pro vlastní těžbu je použita skalní lopata s šípovitým uložením zubů o objemu 

1,25 m
3
. Rypadlo je vybaveno ochranou kabiny řidiče proti pádu kamene a dále ochranou 

čelního skla proti rozbití odletujícími štěpky kamene při manipulaci s horninou.  

Ve stroji je pohonnou jednotkou německý motor Parkinson, který splňuje všechny 

ekologické limity pro provoz stroje. Ergonomie kabiny řidiče umožňuje dostatečný výhled do 

okolí rypadla a umístění ovládacích prvků stroje vykazuje dostatečné pohodlí obsluhy stroje. 

Obrázek 8 - Hydraulické rypadlo DH 28.1 

K dopravě rubaniny se používají dva nákladní automobily T 815. Tato vozidla mají 

nosnost cca 11 tun a mají korbu bez zadního čela typu dumper. Ochrana korby proti proražení 

velkými kusy rubaniny je provedena vyvložkováním otěruvzdorným plechem. 
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3.2 Současná technologie drcení  

3.2.1 Technologické schéma současné výrobní linky 

Obrázek 9 - Současné technologické schéma linky 

Primární drcení 

Navážená rubanina se vsypává do násypky nad podavačem o kapacitě 25 tun. Vozíčkový 

podavač je přes převodovku poháněn elektromotorem o výkonu 7,5 kW. Rotační pohyb se 

pomocí dvou otáčejících se ramen převodovky mění na pohyb přímočarý. Délka otáčejících se 

ramen udává zdvih přímočaře se posunujícího jazyka podavače a zároveň určuje i množství 

padající rubaniny do tlamy primárního drtiče. Jako primární drtič je použit dvouvzpěrný 

čelisťový drtič V7-2N (viz Obrázek 10) se svařovanou frémou, jehož výrobcem jsou 

Přerovské strojírny n. p. Přerov. Rozměry vstupní tlamy drtiče jsou 800 x 500 mm a je na něm 

nastavená štěrbina 80mm mezi drtícími čelistmi. Při této štěrbině má výkon 60 txhod
-1

. Drtič 

pohání motor o výkonu 58 kW při otáčkách 980 otxmin
-1

. Samotný primární drtič je ukotven 

přes dřevěné pružné podložky čtyřmi svorníky k betonovému fundamentu, který je 

proarmován železnými výztužemi. Drtič je pružně ukotven z důvodu působení velkých 

dynamických sil při drcení rubaniny.  



Karel Jonáš: Úprava technologické linky 

2013  12 

Nad primárním drtičem je umístěn mostový jeřáb o nosnosti 8 000kg. Výrobcem jeřábu 

je Českomoravský průmysl kamene Hradec Králové, strojní dílny Prosetín. Výrobcem 

kladkostroje jeřábu je Balkancar Podem BLR. Jeřáb je ovládán ze země a používá se hlavně 

pro výměnu drtících čelistí a uvolňování zaklíněné rubaniny v tlamě drtiče. Tento mostový 

jeřáb na základě vyhlášky ČBÚ č.392/2003Sb. veden jako vyhrazené zdvihací zařízení, na 

které se vztahují revize, prohlídky a zkoušky technického zařízení dle této vyhlášky. 

Obrázek 10 - Čelisťový drtič V7-2N [ 4 ] 

Sekundární drcení a třídění 

Předdrcený materiál je od primárního drtiče dopravován pásovým dopravníkem na 

dvousítný vibrační třídič VTN 1,5 x 4,0 m, jehož výrobcem jsou Přerovské strojírny, n. p. 

Přerov [ 4 ] a který je osítován na frakce >63 mm, 4-63 mm a odhlinění 0-4 mm. Třídič je 

poháněn motorem o výkonu 7,5 kW. Odhlinění jde pásovým dopravníkem do zásobníku 

 a odtud je vyváženo vozidlem T-815 na skládku. Frakce >63 mm je též pásovým 

dopravníkem dopravována do sekundárního kuželového drtiče Symons 1043, jehož výrobcem 

jsou Přerovské strojírny n. p. Přerov [ 4 ]. Velikost výstupní štěrbiny je 25 mm. Výkon drtiče 

při této štěrbině je 66 txh
-1

 a pohání ho motor s výkonem 55 kW při otáčkách 950 otxmin
-1

. 

Podrcený materiál jde pásovým dopravníkem současně s mezisítnou frakcí třídiče VTN 4-63 

mm na třísítný vibrační třídič EDT 2,0 x 4,0 m, jehož výrobcem jsou Přerovské strojírny n. p.  

Přerov [ 4 ] a který je osítován na frakce >63 mm, 32-63 mm, 16-32 mm a frakci 0-16 mm. 

Třídič je poháněn motorem o výkonu 11 kW. 

Nad sekundárním drtičem je umístěna jeřábová dráha s elektrickým kladkostrojem o 

nosnosti 2 000 kg. Výrobcem jeřábu jsou Silnice Jihlava a výrobcem kladkostroje jeřábu je 

Balkancar Podem BLR. Elektrický kladkostroj je ovládán ze země a používá se hlavně pro 

výměnu drtících nástrojů. Toto zdvihací zařízení je na základě vyhlášky ČBÚ č.392/2003Sb. 

vedeno jako zdvihací zařízení, na které se vztahují prohlídky a zkoušky technického zařízení 

dle této vyhlášky. 
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Terciární drcení a třídění 

Nadsítná frakce >63 mm je dopravována pásovým dopravníkem do terciárního 

zásobníku o objemu 10m
3
 , ze kterého jde do kuželového drtiče DKT 1200, jehož výrobcem 

jsou Přerovské strojírny n. p. Přerov [ 4 ]. Velikost výstupní štěrbiny je 10 mm. Při této 

štěrbině má drtič výkon 70 txh
-1

 a je poháněn motorem o výkonu 75 kW. Předdrcený materiál 

z drtiče DKT 1200 je vracen na pásový dopravník před vibračním třídičem EDT 2,0 x 4,0 m. 

Mezisítné frakce 32-63 mm, 16-32 mm se nemohou vyrábět současně, protože výpady z obou 

sít vyúsťují do jednoho dřevěného zásobníku. Při výrobě frakce 32-63 mm je frakce 16-32 mm 

vracená do terciárního drtiče DKT 1200 a naopak při výrobě frakce 16-32 mm je frakce  

32-63 mm vracená do terciárního drtiče DKT 1200. Podsítná frakce 0/16 mm je dopravována 

pásovým dopravníkem do terciárního třídiče VP3 1,5 x 5,0 m, který je osítován na konečné 

frakce 0/4 mm, 4/8 mm, 8/11 mm a 11/16 mm. Jednotlivé frakce jsou z třídiče dopravovány 

pásovými dopravníky do dřevěných zásobníků o objemu 20 m
3
. Jenom podsítná frakce  

0/4 mm je vsypávána skluzem přímo do ocelového zásobníku o objemu 30 m
3
, který je 

umístěn pod třídičem. 

3.2.2 Vyvážení a expedice 

Ze všech zásobníků jsou vytříděné frakce vyváženy na zemní skládky nákladním 

automobilem T-815. Ovládání jednotlivých výsypů ze zásobníků je prováděno hydraulicky 

ovládanými uzávěry. 

K vlastní expedici hotových frakcí na nákladní automobily zákazníků se používá 

expediční nakladač Volvo L110E o objemu lžíce 3,1 m
3
. Lžíce má na břitu osazené zuby 

 z důvodu jejího snadnějšího proniknutí do skládky hrubších frakcí.  

V roce 2011 byla v kamenolomu Bory vybudována nová expediční mostová váha o 

délce 18 m a šířce 3,5 m o nosnosti 60 tun. Při těchto parametrech je možno vážit všechna 

vozidla, která splňují jak rozměrově, tak i celkovou tonáží podmínky pro provoz vozidel na 

pozemních komunikacích. 

3.2.3 Zkrápění 

V letních měsících se pro snížení prašnosti v lomu používá v kombinaci s odsáváním 

zkrápěcí zařízení od firmy Ecoglobal. Principem je čerpání důlní vody ze zahloubení kalovým 

čerpadlem do zásobní nádrže. Z nádrže je voda tlačena odstředivým čerpadlem do potrubí 

k jednotlivým tryskám, které zkrápějí drcený materiál. Sekundárně je po lince proveden 

rozvod tlakového vzduchu, který se vyrábí šroubovým kompresorem S200 od firmy Atmos 

Chrást. Tlakový vzduch se používá pro výrobu mlhoviny, která vzniká na vysokotlakých 

tryskách promícháním vody se vzduchem. Vystupující mlhovina zkrápí zpracovávaný materiál 

na vstupech do drtičů a výstupech z drtičů, dále materiál přepravovaný na dopravnících a na 

přesypech dopravníků. Zkrápění se nesmí používat v teplotách nižších než 3° C. V případě, že 

teplota klesne pod 3° C je systém automaticky odstaven a voda je z potrubí vytlačena 

vzduchem. Tím je zabezpečena ochrana rozvodů vody proti zamrznutí a následně proti 

roztrhání potrubí mrazem. [ 2 ] 
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3.2.4 Odsávání prachových částic 

Při všech způsobech zpracovávání kamene, tj. drcením, tříděním a dalšími 

manipulacemi, se uvolňují do ovzduší prachové částice, které se musí odsát. K odsátí těchto 

prachových částic se používá odsávací zařízení typ FV 100 s jednostranně umístěným sacím 

radiálním ventilátorem od výrobce Ekostroj a.s. Česká Skalice (viz obr. č. 11). Jedná se o dvě 

čtvercové filtrační jednotky s filtry a vlastní regenerací umístěné za sebou. V každé filtrační 

skříní jsou čtyři filtrační komory s filtračními pytli. [ 3 ] 

 Obrázek 11 - Zařízení pro odsávání prachových částic 

Při automatické regeneraci filtrů dochází ke změně směru proudícího vzduchu a hlavně 

k vyrovnání vstupních a výstupních tlaků ve filtračních jednotkách. Následně se z látkových 

filtrů uvolní zachycené prachové částice, které padají do šnekových dopravníků. Šnekové 

dopravníky odvádí prachové částice do malého zásobníku o objemu cca 8 m
3
. Z důvodu 

maximálního účinku odsávání technologie jsou nainstalovány odsávací body na všech 

přesypech dopravníků a nad vlastními drtícími stroji. Aby se ve frakci 0/4 mm snížil obsah 

prachových částic o velikosti ˂ 0,063 mm pod 10 %, jsou do zásobníku této frakce 

nainstalována čtyři odsávací místa. 
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4. Nově navrhovaná technologie zpracování kameniva 

4.1 Návrh řešení 

Stávající technologická linka je pro svůj výkonem 60 txhod
-1 

zastaralým technickým 

zařízením, které je nevyhovující pro uspokojení požadavků trhu jak kvalitou, tak i produkcí 

vyráběných drtí. V horních partiích lomu se navíc nachází vrstva horniny s vysokým podílem 

hlinitých částí, které se na stávající technologii nedají dokonale odtřídit. 

Z tohoto důvodu jsem si stanovil za cíl postavení nové technologické linky 

s třístupňovým drcením a tříděním a hlavně s kvalitním odhliněním před primárním 

drtičem, kterým bude procházet čistá rubanina s minimálním procentem zahlinění. Zbytkové 

procento bude vytříděno na sekundárním třídiči do frakce 0-4 mm. 

Nově navrhovaná drtící linka bude mít produkci cca 200.000 tun vysoce kvalitního 

drceného kameniva ročně. Simulaci celé technologické linky jsem navrhl v programu Bruno 

od Finské firmy Metso Minerals Tampere. Tato technologická linka je navržena tak, aby byla 

schopna při minimálním přestavování strojů vyrábět všechny druhy drceného kameniva. Při 

výrobě štěrkové frakce 32/63 mm bude maximální hodinová produkce linky 200 txh
-1

. 

Sekundární drtič HP 200 bude vyrábět na 92 % maximálního výkonu a terciární drtič HP 200 

bude vyrábět na 96 % maximálního výkonu. Z toho je patrné, že při výrobě štěrku bude chod 

linky vyvážený. Jestliže nebude nutné štěrkovou frakci 32/63 mm vyrábět, bude maximální 

hodinová produkce linky 140 txh
-1

. Sekundární drtič HP 200 bude vyrábět na 95 % 

maximálního výkonu. Limitujícím článkem linky je terciární drtič HP 200, který bude 

pracovat na 79 % svého maximálního výkonu (viz Obrázek 13). [ 8 ] 

Nová technologická linka bude postavena na místě stávající technologické linky, ta musí 

být proto odstraněna. Jelikož se jedná o většinou o ocelové konstrukce dopravníků, 

technologických budov pro strojní zařízení, stroje tj. drtiče, třídiče, podavače dopravníky aj., 

budou tato ocelová zařízení rozřezána a odvezena do kovošrotu, betonové základy konstrukce 

budou předrceny mobilní linkou na frakci 0-63 mm a ta následně použita na terénní úpravy. 

Zbytek nerecyklovatelných materiálů jako je dřevo ze zásobníků, střešní konstrukce atd. bude 

odvezen na skládku odpadů. Z důvodu výše umístěných přesýpacích stanic dopravníků na 

místě současné dílny musí být i tato budova odstraněna. Strojní dílna bude vybudována 

z nynějšího skladu náhradních dílů za primární drtírnou. 

Následně musí být provedena úprava terénu pro novou linku. Jestliže bude nutné při 

úpravě terénu provádět trhací práce a následně drtit odstřelenou rubaninu, bude drcení 

provedeno na třístupňové mobilní lince LT od firmy Metso Minerals. 

4.2 Těžba suroviny 

4.2.1 Nakládání a doprava suroviny 

Nově navrhovaná technologická linka má produkci zhruba 150 txhod
-1

. Při tomto 
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výkonu linky a s ohledem na maximální přepravní vzdálenost cca 600 m od podavače 

primárního drtiče k nejvzdálenější lomové stěně, nebude dostačující navážet rubaninu dvěma 

nákladními automobily o nosnosti 11tun, tato vozidla budou nahrazena dvěma stroji s vyšší 

nosností. 

Na základě odhadu navážení z kamenolomu Rančířov společnosti COLAS CZ a.s., který 

má podobnou produkci, ale cca o 300 m kratší dopravní vzdálenost na otočce a naváží zde dva 

dumpry o nosnosti 25 tun, navrhuji do kamenolomu Bory dva pevné dumpry TR 35 od firmy 

Terex o maximální nosnosti 35 tun. Dále pro zrychlení výkonu nakládky navrhuji pásové 

hydraulické rypadlo CAT 928D o objemu lopaty 2,3 m
3
 a maximálním hloubkovém dosahu 

6,8 m. Jedná se o výkonné a spolehlivé stavební stroje se širokou a spolehlivou servisní 

základnou. 

4.3 Technologická linka 

Obrázek 12 - Technologické schéma navrhované linky [ 11 ] 
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Pro vytvoření nové technologické linky jsem použil simulační program Bruno od firmy 

Metso Minerals Tampere Finsko. V tomto programu lze po zadání druhu zpracovávaného 

materiálu nasimulovat celkový tok materiálu linkou, drcení ve všech stupních, třídění ve všech 

stupních, zobrazení procentuálního využití navrhovaných strojů a zobrazení jednotlivých 

vyrobených frakcí v procentech. [ 11 ] 

V provedené simulaci technologické linky (viz Obrázek 12) jsou, vedle jednotlivých 

popisů drtících strojů, třídičů a ostatních zařízení, v kroužku označena pořadová čísla strojů 

podle postupujícího toku materiálu. Tato označení jsem použil v dalším popisu technologie 

navrhované linky. 

4.3.1 Primární část nové technologické linky 

Násypka, vibrační podavač a odhlinění 

Velikost násypky č.1, která je umístěná nad deskovým podavačem, jsem navrhl na 

objem 55 tun rubaniny s tím, aby se do navržené násypky vešlo 1,5 dávky navržených 

damperů. Násypka má tvar písmene V, aby v ní nedocházelo ke klínování posouvané rubaniny 

podavačem. Z téhož důvodu se bude násypka mírně cca 2° rozvírat směrem k tlamě drtiče. 

Aby nedocházelo k jejímu poškozování při výsypu rubaniny z dampru, je celá násypka též 

vyložena otěruvzdorným plechem o síle 20 mm.  

Navezená rubanina se z násypky podavače posunuje deskovým podavačem č.2 o šířce 

800 mm a délce 4000 mm. Podavač má výkon 250 txh
-1

 a je poháněn motorem o výkonu 

15kW. Vlastní podavač je vyložen otěrovým plechem. Posun jazyka podavače je zajišťován 

pomocí otáčejících se ramen na hřídelích převodovky. Přes přímočaře se pohybující ramena se 

mění rotační pohyb ramen převodovky na přímočarý pohyb jazyka. 

Obrázek 13 - Vibrační hrubotřídič VG527-2V [ 8 ] 

Za deskovým podavačem je na samostatné ocelové konstrukci umístěn hrubotřídič č.3 

typ VG527-2V (viz Obrázek 13) se dvěma kaskádovitě uloženými železnými roštnicemi. 

Třídič o šířce 1,3 m a délce 2,7 m má maximální výkon 500 txhod
-1

. Je poháněn motorem  

o výkonu 15kW. Roštnice jsou na koncích od sebe vzdáleny 75mm. Nadsítná frakce ˃ 75mm 

jde do primárního drtiče č.4 a podsítná frakce 0-75 mm jde na odhliňovací dvousítný třídič č.5 

CVB1540–2P o rozměrech třídících ploch 1,5 x 4,0 m. Třídič má osítování drátěnými síty 
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s okatostí # 32 mm a #4 mm. Podsítná odhliněná frakce 0-4mm je pomocí dvou pásových 

dopravníků odváděna na zemní skládku č.22 v třetím zahloubení. Mezisítná frakce 4-32 mm je 

společně s nadsítnou frakcí odvedena pásovým dopravníkem na pásový dopravník, který jde 

od primárního drtiče.  

Primární drcení 

Jako primární drtič č.4 jsem zvolil čelisťový jednovzpěrný drtič C 100 (viz Obrázek 14) 

s hydraulicky nastavitelnou štěrbinou a automatickým mazáním ložisek. Drtič má vstupní 

otvor (dále tlamu) o rozměrech 1000 x 760 mm a má nastavenou drtící štěrbinu 100 mm. Při 

šířce této štěrbiny je výkon drtiče 200txhod
-1

 a je poháněn elektromotorem o výkonu 110 kW. 

Díky výkonnému hrubotřídiči před drtičem, který odtřídí za hodinu až 117 tun zahliněné 

rubaniny půjde přes primární drtič jen 69 % navezené rubaniny. Tento výkonný drtič jsem 

zvolil z důvodu větší drtící tlamy, a proto nebudou zvýšené náklady na sekundární rozpojování 

rubaniny a hlavně bude docházet k nižšímu opotřebení opotřebitelných částí drtiče. 

Obrázek 14 - Primární čelisťový drtič C 100 [ 8 ] 

Pro uvolnění zavalené tlamy drtiče velkými kameny je vedle něj umístěno hydraulické 

kladivo od firmy Davon (viz Obrázek 15). Používá se pro rozbíjení nadměrného kameniva 

příklepem. Nástrojem je takzvaný oškrt, který je uchycen na konci příklepové hlavy kladiva. 

Pro jeho ukotvení musí být vybetonován armovaný betonový základ, ke kterému se kladivo 

přišroubuje kotevními šrouby. Kladivo se ovládá z velína obsluhou primárního drtiče, kde je 

obsluha chráněná proti náhodně odlétajícím odštěpkům při uvolňování rubaniny. [ 1 ] 

Obrázek 15 - Hydraulické kladivo Davon 
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Po dopravníku od primárního drtiče jde již čistá rubanina o velikosti frakce 0-150 mm na 

meziskládku č.6, která je vytvořena na místě bývalého primárního drtiče. Toto místo jsem 

zvolil z důvodu již dříve vytvořeného podzemního tunelu k třídiči VTN. Tento tunel je využit 

pro průchod dopravníku spodního odběru z meziskládky. Meziskládka má objem 3000 m
3
 a je 

ohraničena drátěnými gabiony. Okolo této meziskládky zůstala zachována průjezdná 

komunikace, která se dále rozděluje na komunikace na jednotlivé etáže. 

Sekundární drcení 

Z meziskládky je odebíráno kamenivo třemi vibračními podavači č.7 o rozměrech 

800x2000mm. Dva podavače podávají na 100% výkon a třetí podavač je řízen frekvenčním 

měničem, který hlídá maximální odběr materiálu z meziskládky. Podavač je řízen sondou od 

sekundárního drtiče. Tento materiál jde dopravníkem do zásobníku č.8 před sekundárním 

drtičem. Zásobník má objem 30 m
3
 a je zásobou pro sekundární drtič. V tomto zásobníku je 

nainstalovaná sonda, která hlídá množství kameniva v zásobníku a zároveň řídí množství 

dodávaného materiálu z tunelu. Na výstupu ze zásobníku je vibrační podavač, který má šířku 

800 mm a délku 2000 mm. Tento vibrační podavač má kapacitu 200 txhod
-1

. Z vibračního 

podavače jde rubanina do sekundárního drtiče HP 200 č.9 od finské firmy Metso Minerals 

Tampere (viz Obrázek 17). V tomto drtiči jsou použity drticí nástroje typu standard corse a 

vstupní velikost rubaniny do stroje je max. 180 mm. V navrhované lince vstupuje do 

sekundárního drtiče velikost frakce 0-150 mm. Šířka nastavené štěrbiny je nastavena na  

35 mm. Výkon stroje při nastavení těchto parametrů je max. 220 txhod
-1

. Stroj je poháněn 

motorem o výkonu 132 kW a je využitý na 96 %.  

Nastavení drticí štěrbiny se provádí pomocí hydraulického agregátu, jehož pomocí se 

provádí i vysypání drticí štěrbiny při jejím zavalení. Zaplnění vstupního otvoru drtiče je 

hlídáno sondou, která řídí množství podávaného materiálu vibračním podavačem pod 

zásobníkem č.8. 

Sekundární třídění 

Ze sekundárního drtiče jde předdrcený materiál na sekundární třídič VP3 1,5x5 m, který 

byl v původní technologii na terciárním třídění konečných frakcí. Tento třídič je využit v nově 

navrhované technologii jako sekundární č.10. Má kapacitu 400 txhod
-1 

a je poháněn 

elektromotorem o výkonu 22 kW. Třídič je osítován drátěnými síty o okatosti #63 mm, #32 

mm a #4 mm. Nadsítná frakce ˃63 mm se vrací pásovým dopravníkem do zásobníku před 

sekundárním drtičem na předrcení. V případě potřeby výroby štěrku bude mezisítná štěrková 

frakce 32-63 mm odváděna reverzním pásovým dopravníkem č.11 do zásobníku o objemu  

150 m
3
. Jestliže nebude nutné tuto frakci vyrábět, bude vracena stejným reverzním 

dopravníkem do zásobníku před sekundární drtič na předrcení. Druhá mezisítná frakce  

4-32 mm bude odvedena pásovým dopravníkem do zásobníku č.12 před terciárním drtičem. 

Sekundární třídič je postaven na zásobníku č.13 o objemu 200 m
3
a podsítná frakce 0-4 mm je 

odváděna skluzem do tohoto zásobníku. 
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Tercierní drcení 

Tercierní zásobník č.12 má kapacitu 75 m
3
 a jde do něj dopravníkem frakce 4-32 mm ze 

sekundárního třídiče. Na výstupu ze zásobníku je vibrační podavač, který má šířku 800 mm a 

délku 2000 mm. Tento vibrační podavač má kapacitu 200 txhod
-1

. Z vibračního podavače jde 

rubanina do terciárního drtiče HP 200 č.15. V tomto drtiči jsou použity drtící nástroje typu 

standard corse. Maximální vstupní velikost kameniva, která může jít do drtiče je 180mm.  

V navrhované lince vstupuje do tercierního drtiče velikost frakce 4-32 mm. Šířka štěrbiny je 

nastavena na 19 mm a výkon stroje při nastavení těchto parametrů je max. 170txhod
-1

. Stroj je 

poháněn motorem o výkonu 132 kW a bude využitý na 96 %. 

Obrázek 16 - Kuželový drtič HP 200 [ 8 ] 

Nastavení drticí štěrbiny se provádí jako u sekundárního drtiče pomocí hydraulického 

agregátu, jehož pomocí se provádí i vysypání drticí štěrbiny při jejím zavalení. Zaplnění 

vstupního otvoru drtiče je hlídáno sondou, která řídí množství podávaného materiálu 

z vibračního podavače pod zásobníkem. 

Terciární třídění 

Ze sekundárního drtiče jde frakce 4-22 mm na čtyřsítný tercierní třídič č.16 CVB2050-4, 

který je postaven na zásobníku č.20. Jeho rozměry jsou 2,0 x 5 m, má kapacitu 600 txhod
-1

 a je 

poháněn elektromotorem o výkonu 22 kW. Třídič je osítován polyuretanovými kazetovými 

síty o okatosti #22 mm, #16 mm a #8 mm. Nejspodnější síto o okatosti #4 mm bude drátěné 

harfové. Frakce 4/8 mm padá přímo skluzem do zásobníku č.19. Frakce 8/16 mm jde na 

reverzní pásový dopravník č.18 ze kterého tato frakce padá buď do zásobníku č.21 a nebo, 

když se nevyrábí štěrk, může jít do štěrkového zásobníku č.14. Když se bude vyrábět štěrk a 

frakce 8/16 mm, nelze vyrábět frakci 16/22 mm. V tu chvíli se tato frakce vrací reverzním 

pásem č.17 do zásobníku před terciárním drtičem. Nadsítná frakce ˃ 22 bude též dopravním 

pásem odvedena zpět do zásobníku před terciární drtič.  
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Způsoby osítování  

Sekundární řídič VP3 je osítován drátěnými síty, která jsou upnuta  pomocí PU systému 

Clip-Tec. Tento systém slouží pro upevnění a správnou funkci výměnných sítových modulů 

(viz Obrázek 17). 

Obrázek 17 - Upevňovací sítový modul 

Na přechodové liště je spodní nálitek, který zajišťuje pevné spojení lišty s jednotlivými 

nosníky třídiče. Přechodová lišta se zasune do železného nosníku tvaru uzavřeného C, který je 

navařen na rám třídiče po směru toku materiálu. Tím tvoří úložnou plochu pro jednotlivé 

sítové moduly, které se vkládají mezi pružné výstupky adaptační lišty a fixace se provede 

vtlačením klínové lišty do drážky ve vrchním nálitku adaptační lišty. Krajová třídící síta se 

upevňují k bočnicím třídiče obvykle bočními lištami a klíny, nebo stranovou lištou, která 

chrání současně i bočnice třídiče. Síta jsou instalována v rámu třídiče obvykle v přesazených 

řadách; zajišťovací klínová lišta má i se stříšku, která převyšuje sítovou plochu a tříděný 

materiál vrací do sítového pole. 

Obrázek 18 - Polyuretanové kazety 

U terciárního třídiče budou použity polyuretanové moduly v tvrdosti cca 70 Shore. 

vnitřní armování je ze svařeného vloženého rámu. Sítový modul je vyroben ze dvou vrstev 

polyuretanu, z nichž spodní bývá tvrdá a tvoří kostru modulu a vrchní se odlévá v požadované 

tvrdosti, odpovídající konkrétnímu třídění (viz Obrázek 18). [ 15 ] 

Dopravníky 

Dopravníky v celém lomu jsou navrhovány pro přesun kameniva mezi jednotlivými 

zařízeními. Skládají se z poháněcího bubnu, který je poháněn převodovkou Nord s dutou 

hřídelí, která je nasunuta na hřídeli poháněcího bubnu. Ten je pogumován, aby se 

minimalizovaly prokluzy gumového pásu (dále „gurty“) při rozjezdu dopravníku. Na hnací 
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buben se přitláčí přes gurtu čelní, nebo spodní stěrač, který je napínaný pružinou. Břit stěrače 

je buď z vyměnitelných destiček ze slinutých karbidů, nebo je celý břit z plastu. Další částí je 

vratný buben, který je umístěn na začátku dopravníku ve stejných parametrech jako hnací 

buben, ale nemusí být pogumován. Těsně před vratným bubnem je šípový stěrač, který 

zabraňuje přiskřípnutí kamene mezi gurtu a vratný buben, tím nedojde k prorážení gurty. Dále 

jsou na dopravníku válečkové stolice ve tvaru V, U nebo ploché. Tvar stolic záleží na 

velikosti, množství dopravovaného materiálu a sklonu dopravníku. Ve spodní části dopravníku 

budou po cca dvou metrech přimontovány diskové válečky jako opora pro vratnou část gurty. 

Součástí dopravníku je i elektronické hlídání zastavení gurty. Při jejím přetržení dojde 

k odstavení dopravníků a podavačů proti toku materiálu, aby nedošlo k závalům na přesypech. 

Zásobníky a přesýpací stanice 

Z důvodu malého prostoru pro výstavbu technologické linky jsem se rozhodl po 

sekundárním a terciárním třídění ukládat vyrobené frakce do kulatých kovových zásobníků o 

různých objemech. Mezi sekundárním drtičem a třídičem je přesýpací stanice a další přesýpací 

stanice je mezi terciárním drtičem a třídičem. Z důvodu výškových rozdílů mezi drtiči a třídiči 

je nutné zbourat dílnu. Na její místo se postaví obě přesýpací stanice.  

Jednotlivé frakce se ze zásobníku vyváží na skládky nákladním automobilem. Výsypy 

z násypek se uzavírají hydraulicky ovládanými dvoukřídlými uzávěry, které jsou pro urychlení 

vývozu dálkově ovládány z kabiny řidiče. Na každém zásobníku konečných frakcí je umístěna 

automaticky ovládaná světelná signalizace naplnění zásobníků. 

4.4 Elektronické řízení linky 

Linka se spouští a ovládá počítačovým programem od firmy Kesat. Na monitoru bude 

zobrazen vizualizační program celé linky, se zobrazením všech drtičů, dopravníků, třídičů a 

podavačů. Na monitoru je zobrazené množství tun, které zrovna procházejí přes jednotlivé 

stroje, signalizace naplnění zásobníků, procentuální zatížení stroje a momentální odběr kW 

jednotlivých strojů. 

 Obrázek 19 - řídící počítač linky [ 4 ] 

Do počítače jsou stahována data z celé technologické linky. Chybová hlášení poruch 

jsou zobrazována na liště a odstaví chod linky. Seznam poruch se uchovává v databázi 

programu. Teprve po odsouhlasení odstranění závady obsluhou linky lze ji opět spustit. 

Instalace zařízení se musí řídit vyhláškou ČBÚ č. 26/1989 Sb. [ 13 ] 
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5. Zkoušení a kvalita drceného kameniva 

Zkoušky 

Druh požadovaných zkoušek kameniva a jejich četnost vyplývá z technické specifikace 

vztahující se na výrobek. O každé zkoušce vykonané u výrobce nebo ve smluvní laboratoři 

musí být vyhotoven a archivován Protokol o zkoušce 

. 

Tabulka 1 - Zkoušky kameniva 

 

Hodnoty kameniva 

 

Skutečné  Normované  

Tvarový index 12,1 <25 

Odolnost proti drcení LA 18,3 <25 

Ohladitelnost PSV 58 >53(50) 

Nasákavost 0,5 <1 

Odolnost proti zmrazování a rozmrazování 0,2 <2 

Obsah jemných částic (0/4) 7,5 <2(10) 

Methylenová modř MBF (0/4) 2,3 <10 

Ekvivalent písku (0/4) 49 >30 

Objemová hmotnost 2,735   

Sypná hmotnost setřeseného kameniva 1,483   

Zrnitost kameniva GC 90/10   

 

Počáteční zkoušky typu výrobku (ITT) 

jsou zkoušky specifikovaných vlastností kameniva, stanovené normou na výrobek, které 

musí být provedeny: 

 při uvedení výrobku na trh 

 při použití kameniva z nového zdroje 

 v případě, že došlo k výrazné změně suroviny nebo změně technologie výroby, 

která by mohla ovlivnit kvalitu vyráběných výrobků.  

ITT jsou počátečním krokem řízení výroby a za výrobce je zajišťuje zodpovědná osoba. 

Pro přehled o vyráběných výrobcích je na každý výrobek vydáno ES prohlášení o shodě, 

kterým výrobce prohlašuje shodu výrobku s předmětnou normou na výrobek a uvedenými 

hodnotami vlastností. 

  



Karel Jonáš: Úprava technologické linky 

2013  24 

Na daný výrobek se provádí zkoušky matriálu v časovém harmonogramu podle 

jednotlivých platných norem:  

 ČSN EN 13043:2004  Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy 

pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch 

 ČSN EN 13242+A1:2008 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené 

hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace 

 ČSN EN 12620+A1:2008 Kamenivo do betonu 

Výrobky musí být zkoušeny v akreditovaných laboratořích v předepsaných časových 

intervalech. Musí splňovat hodnoty předepsané platnými normami (viz Tabulka 3). 
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6. Ekologická zátěž 

6.1 Odsávání a mlžení 

Odsávání technologické linky zůstalo na původním místě. Z důvodu navýšení výroby a 

tím i zvýšení množství prachových částic je rozšířeno o jeden modul. U odtahového 

ventilátoru se musí vyměnit oběhové kolo, které je o jeden stupeň větší a výkonnější. Pro 

novou technologii jsou nově nainstalovány veškeré rozvody potrubí k centrálnímu odsávání. 

Jsou vyrobeny z černého plechu a mají tvar kruhového průřezu. Jednotlivé odbočky se musí 

napojit tak, aby mezi odbočkou a hlavní páteřní větví byl úhel cca 35 stupňů. 

Napojení jednotlivých odsávacích vstupů k odsávacím větvím je z pružných hadic. Tím se 

eliminuje přenos vibrací z výrobní linky do potrubí.  

Mlžicí stanice, čerpadlo vody, zásobník na vodu a vzduchový kompresor zůstanou 

stejné. Rozvody vody a vzduchu po lince se musí položit nové. Původní držáky trysek a trysky 

vody se nahradí novými.  

6.2 Ekologie 

6.2.1 Možné vlivy na životní prostředí 

Vzhledem k nově navrhnuté technologii zpracování je možno počítat pouze 

s  ovlivněním následujících složek životního prostředí: 

 únik emisí tuhých znečišťujících látek do ovzduší – odhadovaná emise 13 tun 

při roční výrobě 200 000 tun  

 seismické vlivy trhacích prací v okolí lomu – limity nejsou přesahovány  

 hlučnost z lomu – průběžně sledováno a přijímána opatření k jejímu snížení 

(odstoupení od používané metody sekundárního rozpojování hornin trhacími 

pracemi, posun pracovní doby se zásadním omezením provozu lomu po 20 hod.) 

6.2.2 Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 

Vzhledem k charakteru činnosti je její vliv možno očekávat z převážné části pouze na 

jednotlivých pracovištích, mimo areál lomu pak pouze v omezené míře. Měření seismických 

vlivů z trhacích prací prokázalo, že účinky trhacích prací z lomu na okolní zástavbu 

nepřesahují limitní hodnoty stanovené dle zvláštních předpisů. Ve vztahu k tomuto ovlivnění 

je možno konstatovat, že  v souladu s předkládaným záměrem rekonstrukce technologické 

linky nebude výstavba směrována blíže obytné zástavbě, takže oproti dnešnímu stavu 

k nárůstu hluku a prašnosti nedojde. 
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6.2.3 Opatření k snížení nepříznivých vlivů 

 tlakovzdušná vlna z provádění sekundárního rozpojování rubaniny trhacími 

pracemi – byla eliminována nahrazením sekundárního rozpojování rubaniny 

bouracím kladivem 

 trhací práce se provádí pouze primárním rozpojováním rubaniny cca 5x ročně 

formou clonových odstřelů. Tyto clonové odstřely nemají prakticky žádný 

tlakovzdušný účinek. Možný nepříznivý účinek seismických otřesů byl 

monitorovaný v letech 2007 a 2009 měřením seismických vlivů na přilehlou 

zástavbu, pokaždé s negativním účinkem 

 pro eliminaci nepříznivého účinku hlučnosti z provozu lomu byla v lomu 

upravena pracovní doba tak, aby byl maximálně omezený provoz po 20 hodině 

večerní 

 snižování rizika ropných havárií s potenciální možností znečištění vod souvisí 

s obměnou strojového parku lomu. V období posledních 5 let nahradil 

provozovatel lomu starší rypadlo a nakladač novými stroji, které riziko ropného 

znečištění výrazně snižují.  Provozovna má schválený Plán opatření pro případ 

havárie (havárie vod) – MěÚ Velké Meziříčí z 26. 3. 2010 

 pro snížení prašnosti bylo v roce 2008 opraveno odsávací zařízení technologické 

linky. Tímto se podstatně zvýšila jeho účinnost. Lom má schválený provozní řád 

středního zdroje znečišťování ovzduší. 

6.2.4 Sanace a rekultivace 

Nepříznivý vliv záboru půdního fondu bude v budoucnosti kompenzován následnou 

rekultivací vytěžených území. Plán rekultivace lomu, schválený orgány životního prostředí 

počítá s následnou hydrickou rekultivací a následně se zatravněním. Ve vztahu k těžbě 

v dobývacím prostoru vytváří těžební organizace v souladu s ust. Horního zákona č. 44/1988 

Sb., zákonnou rezervu na budoucí rekultivaci. 

6.2.5 Závěrečné shrnutí ekologické zátěže lomu 

V lokalitě lomu byl proveden základní přírodovědný průzkum. Bylo jím zjištěno, že se 

zde nevyskytují cenné přírodní biotopy ani se nevyskytují ochranářsky významné vegetace. 

Také z hlediska výskytu zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin nebo živočichů je 

význam posuzované plochy malý. Relativně nejcennějším úsekem jsou plochy ponechané 

ladem (bez zemědělské kultivace a chemie) a plochy v přípravných fázích těžby (plochy po 

skrývce ornice). Tam leží těžiště výskytu chráněné koroptve polní a také jsou tyto plochy 

pravděpodobně zajímavé z hlediska výskytu některých významných druhů hmyzu. Změna 

technologie lomu nepovede ke ztrátě těchto stanovišť. Celkově lze konstatovat, že realizace 

záměru nebude mít významně negativní vliv na přírodní hodnoty území a nepovede ke snížení 

biodiverzity v lokalitě.  
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7. Kalkulace likvidace a výstavby 

7.1 Souhrn nákladů na likvidaci stávající technologie 

Stará technologie bude likvidována v několika etapách v předem schváleném časovém 

harmonogramu. Z důvodu co nejmenší ztráty ve výrobě budou demoliční práce započaty na 

konci roku, po ukončení výroby.  

První etapou likvidace bude demontáž kovových konstrukcí, drtičů, třídičů, elektrických 

zařízení a ostatního kovového materiálu. Likvidaci bude provádět specializovaná firma, která 

se zabývá likvidací a odkupem železného šrotu. Technologie bude rozebírána pomocí 

hydraulických nůžek nebo rozpalováním. Množství kovového šrotu odhaduji na 200 tun. Při 

dnešní výkupní ceně 5 Kč/kg , ve které je započítána i demontáž zařízení, bude zisk z prodeje 

šrotu 200 000 kg x 5 Kč = 1 000 000 Kč. 

Druhou etapou bude likvidace betonových základů, dřevěných zásobníků a ostatních 

materiálů. Demolice se budou provádět hydraulickými nůžkami na výložníku s dlouhým 

dosahem a pomocí hydraulického rypadla. Všechen materiál bude naložen a odvezen na 

skládku. Cenu za demolici, odvoz na skládku a poplatek za uložení na skládce odhaduji na 

500 000 Kč.  

Třetí etapou budou konečné zemní práce a terénní úpravy před výstavbou nové 

technologické linky. Zemní práce a urovnání terénu se bude provádět pomocí buldozeru. 

Potřebnou dobu odhaduji na 2 dny po 12 hodinách. Cena za práci buldozerem se pohybuje 

v současných cenách cca 2 600 Kč/hod. Náklad na zemní práce a urovnání terénu bude  

2 x 12 x 2 600 = 62 400 -Kč. Dalšími pracemi bude nakládání a odvoz zeminy, které se budou 

provádět hydraulickým rypadlem a nákladním automobilem T-815. Na odvoz a nakládku 

odhaduji 3 dny po 8 hodinách. Náklad na práci rypadla je cca 1 400 Kč/hod a náklad na T-815 

je cca 600 Kč/hod.  

Celkový náklad na nakládku a odvoz bude (3 x 8 x 1 400) + (3 x 8 x 600) = 48 000 Kč. 

Z tabulky č.2 je patrné, že plusový příjem z likvidace technologické linky bude po 

odečtení nákladů 1 000 000 – 610 400 = 389 600 Kč. 

Tabulka  2 - Souhrn nákladů na demolici 

  Příjmy Výdaje   

  ( Kč ) ( Kč )   

Prodej železného šrotu 1 000 000   
 

Demolice stavebních částí   500 000 
 

Zemní práce buldozerem   62 400 
 

Práce rypadlem   33 600 
 

Práce T-815   14 400 Celkový výnos 

Celkové příjmy a výdaje 1 000 000 Kč 610 400 Kč 389 600 Kč 
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7.2 Náklady na stavební práce 

Tabulka  3 - Rozpočet na výstavbu 

Položky Počet 
Celková cena 

(Kč) 

Projektová dokumentace 1 ks 140 000 

Násypka podavače včetně OK a 

schodišť 
1 ks 1 365 000 

Deskový podavač 30 kW 1 ks 983 000 

Hrubotřídič VG 527-2V 1 ks 1 340 000 

Primární drtič C 100 1 ks 4 000 000 

Hydraulické kladivo - Davon 1 ks 1 300 000 

Odhliňovací třídič CVB 1540-2P 1 ks 900 000 

Kuželový drtič HP 200 1 ks 3 900 000 

Kuželový drtič HP 200 - 

granulátor 
1 ks 3 900 000 

Vibrační podavače 5 ks 860 000 

Třídič CVB2050-4P 1 ks 1 530 000 

Rozšíření odsávání 1 ks 1 350 000 

Zásobníky  7 ks 6 900 000 

Dopravníky 348 m 9 060 000 

Ocelové konstrukce 94 t 4 230 000 

Zakrytování třídičů   290 000 

Zakrytování pásů   480 000 

Doprava   90 000 

Montáž   1 075 000 

Jeřáby a plošiny   720 000 

Lepení gurt   48 000 

Rozvody elektriky, řízení linky   3 200 000 

Stavební práce   6 000 000 

Demolice původní technologie   -389 600 

Cena na výstavbu technologie 

 
 53 271 400 Kč  

   Bagr CAT    5 000 000 

Dampry Terex   16 000 000 

Náklad na nákup strojů 

 
 21 000 000 Kč  

   Celkové náklady 

 
       74 271 400 Kč  

Výstavba technologické linky bude opět probíhat v několika etapách. Čas výstavby celé 

linky odhaduji na tři měsíce. Vlastní výstavbě musí předcházet zpracování stavební 

dokumentace a její schválení příslušnými státními orgány. Před výstavbou musí být provedeny 

úpravy terénu. V případě nutnosti vytvoření stěn a příjezdové cesty k primárnímu drtiči 

nebude tato práce započítána do nákladů výstavby, ale vzniklá rubanina bude podrcena na 

frakce 0-63 mm a 0-32 mm.  
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Závěr 

Na začátku bakalářské práce jsem si stanovil dva cíle. Jeden hlavní, to je navrhnout 

linku s výrobní kapacitou 200 000 tun drtí ročně s odhliněním, a druhý vedlejší, to je 

vybudování automatického řízení a spouštění technologické linky z jednoho místa řídícím 

programem v PC.  

Konstatuji, že se mi povedlo oba cíle splnit. Navrhl jsem moderní automatizovanou 

linku s vysoce výkonnými a technicky spolehlivými stroji. Tím, že se bude provádět odhlinění 

bude technologická linka vyrábět vysoce kvalitní drcené kamenivo, které bude splňovat 

veškeré požadavky platných norem. 

Celková investice je vykalkulována na 74 271 400 Kč. Výše této částky vychází ze 

současných výkupních cen kovového šrotu, cen současných stavebních prací a ze 

současných cen nového rypadla a damprů. Celková investice se bude dlouhodobě odepisovat 

dle platných zákonů celkem 12 let. Při plánované výrobě 200 000 tun vychází měsíční náklad 

na odepisování investice na 31,-Kč na tunu. Z hlediska současných cen drceného kameniva na 

trhu  je podle mého názoru tato investice s odpisem 12 let rentabilní. 

Kamenolom Bory je schopen svojí polohou a širokým sortimentem výrobků zásobovat 

kamenivem obalovny, betonárny a stavební provozy v okruhu 50 km. Jedná se o Žďársko, 

Velkomeziříčsko a kraj Vysočina. Svojí velikostí a plánovanou produkcí se lom bude řadit 

mezi střední výrobce kameniva v ČR.  
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