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Anotace 

V předložené diplomové práci je zpracován návrh plánu otvírky, přípravy a 

dobývání výhradního ložiska stavebního kamene Bělice (číslo ložiska: B 3026100) 

v dobývacím prostoru Bělice (7 1044) dle vyhlášky ČBÚ č. 104/1988 Sb., o 

racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické 

činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, v platném znění. 

Součástí navrhovaného plánu otvírky, přípravy a dobývání je aktualizovaný plán 

sanace a rekultivace, včetně technického návrhu a harmonogramu prací, vyčíslení 

předpokládaných nákladů na vypořádání očekávaných důlních škod a na sanaci a 

rekultivaci pozemků dotčených vlivem dobývání a návrh na vytvoření potřebných 

finančních rezerv.  

Klíčová slova: Bělice, stavební a drcený kámen, POPD, dobývání 

Summary 

The submitted presents a draft of the Plan for Opening, Preparation and Extraction 

within the meaning of Ordinance No. 104/1988 Coll. on the rational use of 

exclusive  deposits, permitting and reporting on mining activities and reporting 

activities associated with mining at the deposit Bělice in the current mining area, 

which the organization could use in the future for their own needs. Part of the 

proposed changes is also updated plan for remediation and reclamation, including 

technical design and construction schedule, quantifying the expected cost of the 

expected mining damages, remediation and reclamation and proposal for the 

creation of financial reserves for remediation, reclamation and mining damages. 
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A. TEXTOVÁ ČÁST 

1. Úvod 

Ložisko stavebního kamene Bělice (č. ložiska B 3026100) je ložiskem 

nevyhrazeného nerostu, o kterém bylo rozhodnuto příslušnými orgány státní 

správy, že je vhodné pro potřeby a  rozvoj národního hospodářství, a proto se toto 

ložisko považuje za výhradní ve smyslu zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon, 

v platném znění (§ 43, písmeno a). Rozhodnutí o výhradním ložisku vydalo 

Ministerstvo stavebnictví ČSR dne 11.12. 1985 pod č.j. TZÚS-GMO-597/85 na 

základě schváleného výpočtu zásob v KKZ ze dne 22.12.1981 pod č.j. 1004-

05/57-81.  

Na ložisku bylo stanoveno 25.1.1985 rozhodnutím OBÚ/MŽP ÚO pod č.j. 
Výst.328.1-2073/84 chráněné území ložiska kamene a pásmo hygienické ochrany 
lomu. V současné době je chráněné ložiskové území Bělice evidováno pod č. 
02610000. 

Dne 22.6. 1987 byl na ložisku Bělice stanoven DP 9340/87 dobývací prostor 

Bělice, který je evidován ČBÚ v knize 7, folio 1044. Dobývací prostor je vymezen 

nepravidelným sedmi úhelníkem na ploše 219 372 m2. Dobývací prostor je 

zaevidován na organizaci KÁMEN Zbraslav, spol. s r.o. Organizace KÁMEN 

Zbraslav, spol. s r.o. provádí v DP Bělice hornickou činnost na základě povolení 

hornické činnosti vydaném dne 9.5.2002 OBÚ Kladno pod 

č.j. 8785/III/01/511.4/ŽÁK/STR. 

 

 
  

Obrázek 1: Mapa s vyznačením obrysu výhradního ložiska Bělice, DP (zelená 
čára), CHLÚ (modrá čára) a bloky zásob (fialová čára) [geology.cz] 
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V současné době platný plán OPD není zpracován na celý dobývací prostor 

Bělice, ale pouze na jeho část, ve které byly v době zpracování POPD a povolení 

hornické činnosti vyhodnoceny zásoby suroviny výhradního ložiska. Povolená 

hornická činnost je tedy hloubkově omezena kótou 440 m n.m.  

V roce 2010 proběhl na ložisku Bělice dosud poslední ložiskově geologický 

průzkum. Na základě tohoto průzkumu byl proveden nový výpočet zásob na 

ložisku, který byl schválen na 1157. zasedání KPZ při MŽP, konané dne 

10.12.2010. Tímto výpočtem zásob bylo ložisko Bělice rozšířeno plošně 

jihozápadním směrem a hloubkově ke kótě 410 m n.m. 

 

Obrázek 2:  Panoramatický pohled na ložisko ze západu [foto vlastní] 

Cílem této předkládané diplomové práce je navržení nového plánu OPD na ložisku 

stavebního kamene Bělice, který řeší hloubkové rozšíření lomu o dva těžební řezy 

na výškovou úroveň 410 m n.m., tedy o 30 m. Plocha nového POPD je totožná 

s plochou v současné době povolené hornické činnosti.  

Součástí navrhovaného plánu OPD je i aktualizovaný plán sanace a rekultivace, 

včetně technického návrhu a harmonogramu prací, vyčíslení předpokládaných 

nákladů na vypořádání očekávaných důlních škod a na sanaci a rekultivaci 

pozemků dotčených vlivem dobývání a návrh na vytvoření potřebných finančních 

rezerv.  
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 1.1 Geografická charakteristika ložiska Bělice 

Ložisko stavebního kamene Bělice se nachází ve Středočeském kraji, v okrese 

Benešov u Prahy, v katastrálním území Bělice. Vlastní ložisko leží asi 0,5 km VJV 

od obce Bělice, v těsné blízkosti silnice II. třídy č. 114 Neveklov – Nový Knín.  

Ložisko je otevřeno zahloubeným stěnovým lomem, umístěným v jižní části 

nevýrazného návrší, protaženého ve směru SV – JZ, asi 400 m JZ od nejvyššího 

vrcholu Řezáky (kóta 478 m n.m.). Zájmové území je zobrazeno na obrázku č. 3.   

 

Obrázek 3: Pozice ložiska Bělice na mapě ČR [upraveno podle mapy.cz] 

Podle geomorfologického členění ČR ložisko Bělice náleží Netvořické vrchovině, 

která je středí částí Dobříšské pahorkatiny. Jedná se o plochou vrchovinu v povodí 

Vltavy a Sázavy, budovanou metamorfovanými sedimenty a vulkanity netvořicko – 

neveklovského metamorfovaného ostrova s rozčleněným erozně denudačním 

reliéfem, porušeným příčnými zlomy směru SSZ – JJV, s výraznými strukturními 

hřbety a suky. Zájmové území ložiska je tvořeno zalesněným hřbetem, 

protaženým ve směru SV – JZ, s nejvyšší bezejmennou kótou 479 m n.m.. 

Nejnižší nadmořské výšky jsou při jižním okolí ložiska (cca 445 m n.m.). [1] 
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 1.2 Připravenost a současný stav ložiska 

  1.2.1 Charakteristika používaných dobývacích metod  

Ložisko Bělice je roztěženo stěnovým, částečně zahloubeným lomem. Rozměry 

současného lomu jsou ve směru S – J 360 m, ve směru V – Z směru 400 m a 

maximální výškový rozdíl (zahloubení) oproti okolnímu terénu je 30 m. V současné 

době je ložisko dobýváno dvěma těžebními řezy (etážemi) a jedním řezem 

skrývkovým. Výška jednotlivých těžebních řezů se pohybuje mezi 15 – 20 m. 

Výška skrývkového řezu činí cca 1,8 – 3,5 m. Odstup jednotlivých lomových stěn 

je ve vzájemném předstihu o minimálně 15 m, aby byl zachován dostatečný 

pracovní prostor pro nakládku a dopravu natěžené suroviny. Další postup těžby je 

především vázán na provádění skrývkových prací a na dodržení dostatečného 

prostorového předstihu vyšších etáží před nižšími. Přehled současných úrovní 

bází jednotlivých etáží ukazuje tabulka č. 1. 

Tabulka 1: Přehled současných úrovní bází a výšek jednotlivých etáží 

Označení etáže Úroveň paty etáže 

(m n.m.) 

Průměrná výška etáže 

(m) 

Skrývková etáž 465 2 

E 455 455 10 – 15 

E 440 440 15 – 18 

Vlastní těžební postupy vyplývají z povrchové morfologie a prostorového 

vymezení ložiska. Skrývky, které jsou tvořeny svahovými hlínami až zahliněnými 

kamenitými sutěmi a silně navětralými podložními horninami jsou odtěžovány 

v pokračování současného skrývkového řezu a dle skutečně zastiženého povrchu 

pevného skalního masivu. Skrývkové práce probíhají generelně směrem od J 

k S v dostatečném předstihu před těžebními etážemi. Vlastní těžba v rámci 

jednotlivých etáží postupuje stejným směrem s předepsanými odstupy minimálně 

15 m. 

Na ložisku je uplatněna metoda průmyslového povrchového dobývání v lomu o 

více etážích. Dobývací metody vycházejí z geologických a báňských podmínek. 

Surovina je primárně rozpojována pomocí trhacích prací velkého rozsahu 

(víceřadých clonových a plošných odstřelů nebo pomocí patních a zvedacích vrtů). 

Sekundární rozpojování je prováděno pomocí hydraulického bouracího kladiva. 

Nakládka rubaniny je prováděna nakladačem.     
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  1.2.2 Doprava 

Vzhledem k tomu, že v lomu nepanují náročné terénní podmínky, je zde 

uplatňována doprava kolovými nákladními automobily značky Tatra, jejichž 

nosnost se obvykle pohybuje v rozmezí 18 – 24 tun. Tento typ je výhodný zejména 

pro rychlou a flexibilní pohyblivost po lomu. Nákladní automobily se pohybují po 

jednotlivých etážích po účelových komunikacích. Při této činnosti je dodržován 

dopravní řád vydaný organizací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4: Sekundární rozpojování prováděné hydraulickým kladivem [foto vlastní] 

Obrázek 5: Doprava je na ložisku uplatňována kolovými nákladními automobily [foto vlastní] 
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  1.2.3 Úprava a zušlechťování nerostů 

Předpokládané maximální množství upravovaného stavebního kamene činí na 

ložisku Bělice 200 tis. tun za rok. Rozpojená surovina je po účelových 

komunikacích dopravována k násypce primárního drtiče a k následnému třídění a 

drcení. Vytěžená surovina, která vyhovuje kvalitativním podmínkám využitelnosti, 

je plně využita.  

Proces úpravy nerostné suroviny z ložiska Bělice začíná primárním drcením na 

drtiči. Za násypkou primárního drtiče je umístěn odlehčovací třídič VG 540. 

Nadměrné kusy rubaniny jsou v násypce upravovány hydraulickým kladivem 

NORDSTAHL E320 na menší kusy. Odtud postupuje rubanina do primárního 

drtiče METSO C 100 a odhliňovacího třídiče TORNÁDO, odkud je část frakce 

směřována na deponii. Od primárního drtiče a částečně i od třídiče TORNÁDO 

postupuje drť do sekundárního drtiče SVEDALA H51 a odtud na hrubotřídič 

METSO CVB 2050, odkud směřuje část frakce na dvě deponie a část se 

dopravuje pásovým dopravníkem do finálního třídiče KDT 1600, odkud odchází 

dle velikosti frakce na pět dalších deponií. 

Dopravní cesty jako součásti technologické linky jsou zakrytovány (cca 100 - 200 

m) s výjimkou přesypů a části dopravníků na deponie. Nezakrytované dopravní 

cesty a přesypy jsou osazeny mlžícím zařízením. 

Hotové výrobky jsou skladovány na volných skládkách, odkud se expedují 

nákladními automobily k zákazníkům. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6: Třídění materiálu na jednotlivé frakce [foto vlastní] 
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Lom Bělice v současné době produkuje sortiment, který je shrnut v následující 

tabulce č. 2.  

Tabulka 2: Přehled výrobků   

Drcené kamenivo Norma Frakce 

Kamenivo do betonu  ČSN EN 1620 + A1 0/4; 2/5; 4/8; 8/16; 16/22; 
16/32; 32/63 

Kamenivo pro asfaltové 
směsi 

ČSN EN 13043 0/4; 2/5; 4/8; 8/16; 16/22; 
16/32; 32/63 

Kamenivo pro nestmelené 
směsi  

ČSN EN 13242 + A1 0/4; 2/5; 4/8; 8/16; 16/22; 
16/32; 32/63; 0/32; 0/63 

Kamenivo pro konstrukční 
vrstvy tělesa železničního 
spodku 

OTP SŽDC  0/32 

Kamenivo mimo normu  0/125; netříděný kámen, 
zához, skrývka, LKN do 
40 kg, LKN do 200 kg 

Skrývky a horniny nízké technické kvality jsou postupně využívány při sanačních a 

rekultivačních úpravách vytěženého prostoru. Část nevyužitelných hornin se daří 

uplatnit při budování náspů nebo jiných zemních těles v širším okolí, ostatní budou 

ukládány na dvě stávající výsypky nacházející se při východním a jižním okraji DP. 

 

  1.2.4 Současný stav sanací a rekultivací   

Současný stav sanací a rekultivací na ložisku Bělice vychází z původního plánu 

sanace a rekultivace, který byl pro ložisko zpracován v roce 2001. [6] Navrhované 

řešení zahlazení hornické činnosti vycházelo z původně plánovaného rozsahu i 

způsobu těžby a roztěžení ložiska.  

Navržené typy rekultivací dle stávajícího POPD jsou patrné z tabulky č. 3. 

 Tabulka 3: Typy rekultivací dle stávajícího POPD 

Typy rekultivaci Výměra 
(m2) 

Pozemky určené k plnění funkce lesa 46 600  

Vodní plochy 31 500 

Travinobylinná společenstva, skupiny stromů a keřů  20 900 

Ostatní (skalní stěny atd.) 20 000 

Porosty nelesní zeleně 19 900 

Pobřežní vegetace 23 00 

Plocha ponechaných etáží  1 700 

Písečná pláž  400 

Celkem 143 300 
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Dle, v současné době platného POPD, je hornická činnost povolena pouze po 

úroveň cca 440 m n.m., tedy po současnou bázi lomu. Na části takto vytvořeného 

dna lomu je plánováno vytvoření vodní plochy.  

Na pozemcích původně určených k plnění lesa je navržena lesnická rekultivace. 

Jihozápadně od kraje vytěženého prostoru a na části plochy dna sanovaného 

prostoru je navržena klasická lesnická rekultivace. Na ostatních plochách 

s výsadbou dřevin měl být kladen větší důraz na cíle na vytvoření krajinného 

segmentu s vysokou biodiverzitou. V těchto výsadbách se počítá se zastoupením 

především keřů.  

Již v průběhu těžby bude probíhat důlně-technická etapa rekultivace, kdy bude při 

vlastním dobývání modelován terén s plánovaným cílovým stavem. Na 

sanovaném terénu bude vzápětí probíhat technická a následně biologická část 

rekultivace. 

Práce vedoucí k zahlazení hornické činnosti jsou v současné době prováděny na 

lomových stěnách již s ukončenou těžbou. Zejména se jedná o jižní lomové stěny 

od povrchu až po současnou bázi lomu.    

Přesto, že organizace nepředpokládá vznik žádných důlních škod, je vytvořen 

fond na nespecifikované potenciální škody. Z předpokladů výše těžby by měl být 

vytvořen do roku 2027 fond na důlní škody v celkové výši 544 696 Kč. V současné 

době, k 1.1.2014, je ve fondu důlních škod vytvořeno 228 291,45 Kč. 

Předpokládané celkové náklady na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem 

dobývání dle současného plánu sanace a rekultivace jsou 4 786 591 Kč. K datu 

1.1.2014 je ve fondu sanace a rekultivace vytvořeno 2 126 594,48 Kč. [6] 
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2.  Geologie a hospodaření se zásobami výhradního ložiska 

 2.1 Geologická, stratigrafická, petrografická a hydrogeologická 

 charakteristika výhradního ložiska 

  2.1.1 Geologická, stratigrafická a petrografická charakteristika 

Zájmové území regionálně náleží do denudačních reliktů někdejšího souvislého 

pláště středočeského plutonu. Konkrétně jde o netvořicko – neveklovský 

metamorfovaný ostrov, který má delší osu protažení směru SV–JZ. Netvořicko – 

neveklovský ostrov se skládá převážně z kontaktně metamorfovaných a 

svrchnoproterozoických sedimentů. Kromě sedimentů, tvořených břidlicemi, 

drobami, křemennými pískovci, obsahuje také množství vulkanogenních hornin. 

Strukturní systém reprezentují příčné zlomy směru SZ-JZ, podél kterých 

docházelo k horizontálním posunům. Jde pravděpodobně o výrazný prvek mladší 

variské orogeneze. [6] 

Ložisko se morfologicky projevuje jako mírná elevace, protažená ve směru SV-JZ. 

Prostorové i hloubkové omezení ložiska je umělé. Prostorové ohraničení je dáno 

obrysem dobývacího prostoru a rozmístěním stávajících deponií a technologické 

linky. Hloubkové omezení ložiskové objektu je dáno nově zvolenou těžební bází 

410 m n.m. 

Ložiskové těleso se skládá ze tří hlavních horninových typů, které vytvářejí pruhy 

SV-JZ směru. Největší, jihozápadní část ložiska je budována kontaktně 

metamorfovanými intermediálními až kyselými vulkanity. Prostřední část ložiska 

tvoří kontaktně metamorfované klastické sedimenty s převahou drob a pískovců. 

Při severozápadním okraji dobývacího prostoru se nachází pruh metamorfovaných 

sedimentů, v němž metapelity převažují nad metapsamity.  

Hlavními tektonickými prvky jsou strmě (70-90°) ukloněné foliační plochy směru 

SV-JZ. Napříč celým ložiskem prochází místy až několik metrů mocná poruchová 

zóna.  

Nadloží ložiska je tvořeno humózní hlínou, jílovitými, prachovitými hlínami a 

hlinitokamenitými svahovými uloženinami. Celková mocnost svahových uloženin a 

zvětralin místy dosahuje až 6 m. [7]  
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Z petrografického pohledu jsou na ložisku předmětem těžby především tyto typy 

hornin. 

Nejvíce jsou na ložisku zastoupeny metamorfované keratofyry s jemnozrnnou 

základní hmotou s převažujícím albitem. Na plochách diskontinuit bývají povlaky 

žlutozeleného epidotu a až několik cm mocné žilky karbonátu a křemene. 

Součástí keratofyrového komplexu jsou žíly metabazitů v mocnostech do 5 cm, 

které a jsou pravděpodobně mladšího stáří. Jsou středně zrnné se značným 

množstvím amfibolu.  

V minimálních mocnostech (cca 1,5 m) se na ložisku vyskytují lamprofyry. Tato 

hornina má charakter pravé žíly, která sleduje poruchové pásmo v levé části lomu. 

Má drobnozrnnou základní hmotu tvořenou biotitem a pyroxenem. V lomu se 

nevyskytuje průběžně. 

V předpolí těžebních stěn, mají větší podíl v zastoupení křemenné pískovce a 

aleuropelity. V psamitech převažuje křemen, živec a slídy. Aleuropelity  byly 

přeměněny ve fylity a fylitické plodové břidlice. Místy mají tyto horniny vlivem 

metamorfózy charakter rohovců. [8]            

 

 

Obrázek 7: Pozice ložiska Bělice v geologické mapě [dle mapové aplikace ČGS] 
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  2.1.2 Hydrogeologická charakteristika 

Vyskytující se proterozoické horniny jsou špatně propustné. K intenzivnímu 

proudění dochází pouze na mocnějších poruchových pásmech. Nadložní hlinité 

sedimenty mají omezenou průlinovou propustnost, ale jsou většinou položené nad 

hladinou podzemní vody. Relativně propustnější bývá svrchní zvětralá zóna 

skalního podkladu.   

Hladina podzemní vody se v těžbou neovlivněném prostředí nachází v hloubkách 

několik metrů pod terénem, ve vrcholové elevaci, kde je současný lom situován, je 

předpokládaná hladina podzemní vody v hloubce kolem 10 m pod terénem. 

V rámci průzkumu v prostoru ložiska, byly ke zjištění zvodnění horského masívu, 

využity vrty, na kterých byly provedeny čerpací zkoušky. Zároveň byly těmito 

průzkumnými díly získány podklady, na základě kterých jsou vymezeny podmínky 

pro těžbu v lomu ve vztahu k nedalekému jímacímu zdroji pro obec Bělice. 

Z výsledků vyplývá, že těžbou v centrální a východní části DP, což odpovídá 

současnému roztěžení lomu, nedojde k ovlivnění jímacího zdroje. Následné 

zahloubení na kótu 425 m n.m. by nemělo znamenat úplnou likvidaci přítoků do 

vrtané studny, zásobující obec Bělice. Je však nutné očekávat omezení využitelné 

vydatnosti jímacího objektu. Toto ovlivnění by se dalším rozšířením lomu 

severozápadním směrem a zahloubením na kótu 410 m n.m. ještě zvětšilo. [4] 

Těžební organizace proto plánuje v dostatečném předstihu před postupem těžby 

do prostoru přilehlému k jímacímu objektu vybudovat náhradní zdroj vody pro 

obec Bělice. Za tímto účelem bude vytvářena potřebná rezerva v rámci fondu 

důlních škod (kapitola 7).  

Vzhledem k tomu, že těžba zasahuje pod úroveň hladiny podzemní vody, je třeba 

lom uměle odvodňovat. Srážkové a podzemní vody při těžbě na I. etáži (455m 

n.m.) jsou odváděny gravitačně stružkou do místní vodoteče. Z II. etáže (440 m 

n.m.) se musí voda čerpat, přítok vody na II. Etáž není velký a pohybuje se do 

výše 15 m3. den-1. 

Zahloubením těžby z dosavadní báze (440 m n.m.) do úrovně 425 m n.m. a na 

410 m m.n tj. zahloubením o 30 m oproti současnému stavu, bude třeba, stejně 

jako v dosavadním režimu, odčerpávat vodu z lomu a tu vypouštět do propustku 

pod silnicí Bělice – Neveklov. Důlní vody budou, tak jako dosud, odváděny na 

vždy nejnižší plato, kde bude vybudována čerpací jímka. 
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 2.2 Stavy zásob výhradního ložiska v plánem dotčené části, 

vykázané v evidenci zásob podle posledního stavu prozkoumanosti 
 
Za nejvýznamnější geologické průzkumné práce lze považovat poslední 
geologické průzkumy z roku 2001 a 2010, kterými byly zpřesněny a vyhodnoceny 
nové zásoby na ložisku.          

V roce 2001 bylo provedeno přehodnocení výhradního ložiska stavebního kamene 

a výpočet zásob nevyhrazeného nerostu v jeho podloží. Ložisko bylo rozděleno na 

tři části, které odpovídají třem těžebním bázím a jsou zároveň i hranicemi bloků 

zásob, popřípadě hranicemi mezi výhradním ložiskem a ložiskem nevyhrazeného 

nerostu: 

- do nadmořské výšky 455 m (výhradní ložisko) 

- mezi nadmořskou výškou 455 – 440 m (výhradní ložisko) 

- mezi nadmořskou výškou 440 – 425 m (ložisko nevyhrazeného nerostu). 

V roce 2010 byl na ložisku proveden geologický průzkum a jeho výsledkem bylo 

ložiskové zhodnocení zásob stavebního kamene v dobývacím prostoru Bělice a to 

až k úrovni 410 m n.m. (tj. do hloubky 30 m pod současnou bázi těžby). Zásoby 

jsou rozděleny na část uvnitř povolené hornické činnosti a zásoby v předpolí. Nově 

vyhodnocené zásoby pod výškovou úrovní 440 m n.m. byly na základě pokynu 

MŽP, s využitím bodu č.7 přílohy č. 10 vyhlášky MŽP č. 369/2004 Sb., v platném 

znění připojeny k výhradnímu ložisku Bělice    

Dle evidence Bilance zásob výhradních ložisek nerostů České republiky je stav 

zásob na výhradním ložisku stavebního kamene Bělice v dobývacím prostoru 

Bělice k 1.1.2014 shrnut v následující tabulce. 

Tabulka 4: Stav geologických zásob na ložisku Bělice 

Kategorie zásob Objem zásob 

(tis. m3) (*kt) 

 
Bilanční 

Prozkoumané  Volné 1 618 4 362 

Vázané - - 

Vyhledané Volné 4 201 11 326 

Vázané 225 607 

  Nebilanční (kategorie nerozlišena) 

Celkem 6 044 16 295 

* Při výpočtu tonáže suroviny je uvažována průměrná objemová hmotnost 2,696 

t.m3. 
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 2.3 Plánované změny zásob výhradního ložiska 

  2.3.1 Přírůstky, úbytky zásob, převody zásoba jejich odpisy 

Přírůstky zásob se v rámci projektované hornické činnosti ani v rozsahu 

stávajícího dobývacího prostoru neočekávají.  

Hlavní úbytky zásob vzniknou vlastní těžební činností. Další úbytky zásob 

vzniknou ponecháním určitého množství geologických zásob vázaných 

v závěrných svazích. Tyto zásoby jsou ve statistických výkazech vedeny jako 

vnější ztráty. 

Odpisy zásob se budou vztahovat pouze k těžebním ztrátám, ostatní úbytky zásob 

nejsou dle navrhovaného plánu OPD předpokládány.  

  2.3.2 Výrubnost a znečištění 

Výrobnost se na základě dosavadních zkušeností předpokládá 98%.  

Výrubnost = (At /A) x 100 = (úbytek zásob těžbou / celkový úbytek zásob) x 100   

Znečištění: Zn = (D / Bt) x 100 %, kde D je množství znečistění materiálu, Bt je 

hrubá těžba, tj. úbytek zásob těžbou + znečištění 

V současné době je na trhu dobré uplatnění i méně hodnotných druhů surovin, a 

proto je znečištění prakticky nulové. Do budoucna se předpokládá obdobná 

možnost využití, ale není vyloučeno znečištění v omezeném rozsahu – cca do 2%. 

  2.3.3 Konečný stav zásob 

Navrhovaná dokumentace POPD řeší vydobytí těžitelných zásob v daném 

prostoru za předpokladu zachování roztrženosti lomu v takové míře, aby mohly být 

v budoucnu v rámci dalšího povolení hornické činnosti plynule navázány další 

těžební postupy ve stanoveném dobývacím prostoru. 

Konečný stav zásob v dobývacím prostoru bude znám po ukončení hornické 

činnosti. Po dotěžení zásob na ložisku bude v rámci likvidace lomu proveden 

závěrečný výpočet zásob s předpokladem odpisu zbytkových zásob. 
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 2.4 Rozčlenění zásob podle připravenosti k dobývání 

V lomu Bělice se bude dobývat v roztěženém lomu a projektovaná těžba naváže 

na současný stav lomových stěn.  

V rámci předkládané dokumentace POPD budou těženy zásoby, které jsou 

evidovány v kategorii zásob prozkoumaných a vyhledaných bilančních volných, 

tudíž lze říci, že jsou připraveny k těžbě.  

V ploše překládané dokumentace POPD v severozápadní části DP (blok č. 21) 

jsou evidovány zásoby vázané. Jedná se o zásoby nacházející se pod zásobami 

volnými, určenými k těžbě. Vázané zásoby jsou na 4. etáži - hloubkové omezení 

425 – 410 m n.m., jejich vytěžením by došlo k velmi významnému negativnímu 

ovlivnění stávajícího vodní zdroje obce Bělice. Tyto zásoby nebudou těžbou podle 

této dokumentace POPD dotčeny. V rámci předkládané dokumentace POPD je 

řešeno vybudování náhradního zdroje vody pro obec Bělice.  

Dokumentace plánu otvírky, přípravy a dobývání řeší dobývání všech v současné 

době vytěžitelných zásob suroviny v daném prostoru (v prostoru, ve kterém jsou 

vyřešeny střety zájmů) za podmínky zachování takové roztěženosti lomu, aby 

mohlo v budoucnu dojít k hospodárnému dotěžení všech bilančních volných zásob 

suroviny v dobývacím prostoru. 

 2.5 Předpokládané množství a kvalita zásob vázaných 

v ochranných pilířích, důvody vázanosti a opatření k jejich pozdějšímu 

vydobytí 

V ploše POPD jsou evidovány zásoby vázané, jedná se o blok č. 21VBv. 

Vybudováním náhradního zdroje vod pro obce Bělice pomine nutnost vázanosti 

těchto zásob.  

Těžební organizace vytvoří potřebné finanční prostředky v rámci fondu důlních 

škod a následně zrealizuje vybudování náhradního zdroje vody pro obec Bělice. 

Jakmile bude zdroj vybudován a využíván, pomine důvod vázanosti zásob. Na 

základě nových podmínek využitelnosti a nového přepočtu zásob dojde k jejich 

přesunu do zásob volných a budou připraveny k těžbě.  

 2.6 Rozmístění, množství a kvalita zásob, jejichž dobývání 

bude plánovanou otvírkou, přípravou a dobýváním ztíženo nebo 

ohroženo a opatření na jejich ochranu nebo vydobytí 

Navrhovaný plán otvírky, přípravy a dobývání je zpracován tak, aby mohlo dojít 

k vytěžení všech těžitelných zásob v prostoru tohoto POPD. Plánovanou otvírkou 

a těžbou nedojde k ohrožení možnosti dobývání a zásob jiné nerostné suroviny. 
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 2.7 Podmínky využitelnosti zásob, jejich výpočet a množství 

vytěžitelných zásob v plánem dotčené části ložiska 

Podmínky využitelnosti pro přepočet zásob výhradního ložiska stavebního kamene 

Bělice provedený v roce 2010. [7] 

I. Zásoby bilanční 

 

A.   Množství zásob        

Nestanovuje se 

B.   Kvalitativní ukazatele 

Surovina musí vyhovovat pro výrobu drceného kameniva dle norem: 

ČSN EN 16260 (kamenivo do betonu) 

ČSN EN 13043 (kamenivo pro asfaltové směsi) 

ČSN EN 13242 (kamenivo pro stmelené a nestmelené směsi pozemních 

komunikací) 

C.   Geologické ukazatele 

Za surovinu se považují kontaktně metamorfované neoproterozoické vulkanogenní 

a sedimentární horniny. 

D.   Báňsko-technické ukazatele 

Minimální mocnost suroviny v bloku zásob     15 m 

Skrývkový poměr pro blok zásob min.      1:5 

Zásoby se hodnotí k úrovni 410 m n.m. 

Zvlášť budou hodnoceny zásoby v rámci plochy platného POPD a zvlášť zásoby 

v jeho předpolí. 

E.   Ekologické ukazatele 

Nestanovují se. 

F.   Jiné ukazatele 

Zásoby, jejichž vytěžení by mohlo významně negativně ovlivnit stávající vodní 

zdroj obce Bělice, se hodnotí jako vázané. 

Surovina v ochranném pásmu místní komunikace při sv. okraji DP Bělice se 

nehodnotí. 

Surovina pod technologickou linkou a provozními objekty lomu se nehodnotí. 

Surovina pod plochami využívanými pro deponie výrobků a skrývek a v prostoru 

skladu střeliva se nehodnotí. 
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II. Zásoby nebilanční  

A.   Množství zásob        

Nestanovuje se 

B.   Kvalitativní ukazatele 

Surovina musí vyhovovat pro výrobu drceného kameniva dle norem: 

ČSN EN 16260 (kamenivo do betonu) 

ČSN EN 13043 (kamenivo pro asfaltové směsi) 

ČSN EN 13242 (kamenivo pro stmelené a nestmelené směsi pozemních 

komunikací) 

C.   Geologické ukazatele 

Za surovinu se považují kontaktně metamorfované neoproterozoické vulkanogenní 

a sedimentární horniny. 

D.   Báňsko-technické ukazatele 

Minimální mocnost suroviny v bloku zásob      10 m 

Skrývkový poměr pro blok zásob min.       1:3 

Zásoby se hodnotí k úrovni 410 m n.m. (max. dosažitelná hloubka těžby). 

Zvlášť budou hodnoceny zásoby v rámci plochy platného POPD a zvlášť zásoby 

v jeho předpolí. 

E.   Ekologické ukazatele 

Nestanovují se. 

F.   Jiné ukazatele 

Zásoby, jejichž vytěžení by mohlo významně negativně ovlivnit stávající vodní 

zdroj obce Bělice, se hodnotí jako vázané. 

Surovina v ochranném pásmu místní komunikace při sv. okraji DP Bělice se 

nehodnotí. 

Surovina pod technologickou linkou a provozními objekty lomu se nehodnotí. 

Surovina pod plochami využívanými pro deponie výrobků a skrývek a v prostoru 

skladu střeliva se nehodnotí. 

 

 

 

 

 

 

 



Tomáš Pechar: POPD s následnou sanací a rekultivací výhradního ložiska stavebního kamene Bělice  

17 
2014 

Těžbou podle dokumentace POPD budou dotčeny části bloků číslo 1PB 

(průměrná mocnost suroviny 22,8m) a 11VB (průměrná mocnost suroviny 28,4m).  

Předkládané POPD rozšiřuje hloubkově stávající povolenou hornickou činnost o 2 

etáže o celkové výšce 30 m. Jedná se o 3 a 4. etáž. 

Tabulka 5: Vytěžitelné zásoby v projektované 3. a 4. etáži 

Etáž Objem zásob (m3) Objem zásob (t) 

3. etáž 981 574  2 618 840 

4. etáž 885 167  2 361 626 

Nové POPD však zahrnuje i část POPD z roku 2001, která ještě nebyla vytěžena. 

To znamená, že celkové vytěžitelné zásoby dle nového plánu OPD budou 

podstatně vyšší (viz tabulka č. 6).   

Tabulka 6: Objem celkových vytěžitelných zásob v plánem dotčené části je k 1.1 2014 

Objem zásob (m3) Objem zásob (t) 

3 026 720 8 160 037 

Předpokládaná doba těžby bloků zásob č. 1PB a 11VB  dle navrhovaného POPD 

je shrnuta v tabulce č. 7. 

Tabulka 7: Předpokládaná doba těžby v závislosti na roční těžbě 

Roční těžba (tis. tun) Doba těžby (roky) 

120 68 

140 58 

160 50 

180 45 

195 41 
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3. Otvírka příprava a dobývání 

 3.1 Zajištění podmínek uvedených v rozhodnutích o stanovení 

 chráněného ložiskového území a dobývacího prostoru 

Ochrana ložiska je zajištěna stanovením dobývacího prostoru a územním 

rozhodnutím o chráněném území ložiska kamene a o pásmu hygienické ochrany 

lomu Bělice. 

Stavební úřad při Místním národním výboru v Neveklově vydal dne 25.1. 1985 pod 

č.j. Výst. 328.1-2073/84 rozhodnutí o chráněném území ložiska kamene a o 

pásmu hygienické ochrany lomu Bělice v katastrálním území Bělice. 

Pro chráněné území ložiska kamene a pásmo hygienické ochrany byly stanoveny 

následující podmínky: 

1. V prostoru vyhlášené ochrany ložiska kamene a pásma hygienické ochrany 

lomu je zakázána výstavba veškerých obytných, veřejných, zdravotnických, 

tělovýchovných, školských a zemědělských zařízení a objektů. 

2. V dotčeném území je možno provádět údržbu a drobné opravy komunikací, 

objektů a zařízení, které byly postaveny před vyhlášením ochrany ložiska a pásma 

hygienické ochrany lomu. Vyhlášením těchto pásem se neomezuje činnost 

zemědělská a lesní uvnitř těchto pásem. 

3. Vzhledem k provádění trhacích prací v lomu je však nutno rozsah a plánovanou 

dobu činností uvedených v bodě ad 2) provádět v dohodě s vedením provozovny 

Bělice n.p. SKŠ Praha. 

4. V chráněném území a v pásmu hygienické ochrany lomu je možno povolit 

výstavbu objektů a zařízení nutných pro provádění těžebních prací na ložisku, což 

však podléhá platným předpisům o investiční výstavbě. 

5. Respektovat písemné připomínky dotčených orgánů státní správy a organizací.  

 

Uvedené podmínky jsou plněny.  
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Dobývací prostor „Bělice" byl stanoven rozhodnutím Čs. kamenoprůmyslu, gener. 

ředitelství Praha, č.j. DP - 9340/87 ze dne 22.6.1987. Je tvořen stranami 

nepravidelného osmiúhelníka o plošném rozsahu 0,2193720 m2 a v evidenci státní 

báňské správy je veden v knize 7, folio 1044. V citovaném rozhodnutí byly 

organizaci stanoveny následující omezující podmínky: 

 

1. Těžbou nesmí být dotčen telefonní kabel položený do trafostanice ani venkovní 

telefonní vedení, v opačném případě musí být provedeny přeložky. 

 

Kabel ani venkovní vedení se nenacházejí v prostoru plánované hornické činnosti 

dle tohoto POPD. 

 

2. K trhacím pracím nesmí být bez souhlasu KVUSS použito rozněcovadel nižší 

kategorie než druhu SO typ SICCA bezp. proud 1 A. 

 

Podmínka bude zohledněna v dokumentaci trhacích prací. 

 

 3.2 Plánovaný další průzkum 

V prostoru ložiska není v současné době plánován další geologický průzkum. 

Bude realizován pouze průzkum těžební, zaměřený na ověření platnosti 

stávajících geologických údajů. Nadále bude prováděn průběžný hydrogeologický 

monitorig.   

Organizace bude dle  § 39 zákona č. 44/1988 Sb., v platném znění s náležitostmi 

dle  §14 zákona č. 61/1988 Sb., v platném znění a vyhlášky MŽP č. 368/2004 Sb. 

vést, doplňovat a uchovávat geologickou dokumentaci hornické činnosti.  

Prvotní geologická dokumentace by měla být prováděna minimálně 1x za rok. 

Souhrnná geologická dokumentace by také měla být také prováděna 1x ročně 

vždy k datu aktualizace základní důlní mapy formou závěrečné zprávy shrnující 

poznatky získané během příslušného roku.    

Správnost geologické dokumentace bude ověřena autorizovaným geologem. 
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 3.3 Způsob otvírky, přípravy a dobývání, jejich členění, časová 

i věcná návaznost prací; zajištění předstihu průzkumu, otvírky a 

přípravy před dobýváním, u lomů předstihu skrývky, postup dobývání 

zásob 
 
Ložisko Bělice je otevřeno stěnovým zahloubeným lomem. V současné době je 
ložisko dobýváno 2 etážemi a skrývkovou etáží. Výška jednotlivých surovinových 
řezů se pohubuje mezi 15 – 20 m. Odstup jednotlivých lomových stěn je ve 
vzájemném předstihu o min. 15 m, aby byl zachován dostatečný prostor pro 
dopravu a nakládku. Další postup těžby je především vázán na provádění 
skrývkových prací a na dodržení dostatečného prostorového předstihu vyšších 
etáží před nižšími. Přehled plánovaných úrovní bází jednotlivých etáží udává 
následující tabulka č. 8. 

Tabulka 8: Předpokládané úrovně bází budoucích etáží 

Označení etáže Úroveň paty 

(m m.n.) 

Průměrné výšky etáže 

(m) 

Skrývková etáž 465 2 

E 455 455 15 

E 440 440 15 

E 425 425 15 

E 410 410 15 

Vlastní těžební postupy vyplývají z povrchové morfologie a prostorového omezení 

ložiska. Skrývky včetně zvětralin budou odtěžovány v pokračování současného 

skrývkového řezu a dle skutečně zastiženého povrchu skalního masivu. Stupeň 

navětrání těžených hornin není rovnoměrný a těžba skrývky bude řízena podle 

charakteru skutečně zastižené horniny. Samostatně v předstihu bude provedeno 

skrytí humusovité vrstvy a vrstvy pod humusovitou polohou. Z těchto zvětralin 

bude vytvořen val sloužící k oddělení těžby od okolí lomu.  

V dostatečném odstupu za skrývkou etáží budou postupovat i těžební etáže. Vždy 

musí být zachována dostatečná šířka pracovní plošiny ve smyslu §36 vyhláška 

ČBÚ č. 26/1989 Sb., v platném znění. Mezi jednotlivými etážemi budou podle 

potřeb budovány výjezdové komunikace, jejichž umístění může být prostorově 

modifikované podle konkrétní provozní situace.  

Skrývkové práce budou probíhat v dostatečném předstihu před těžebními etážemi. 

Vlastní těžba v rámci jednotlivých etáží bude postupovat obdobným směrem 

s předepsanými odstupy. V části lomových stěn, kde těžba již nebude pokračovat, 

budou zachovány dopravní cesty po celou dobu provozu lomu. Teprve po 

ukončení dobývání bude možno zpětně shora dolů postupně odtěžovat prostor 

bývalých lomových komunikací a vytvářet závěrný svah. Tyto práce budou 

pokračovat společně s vytvářením konečného svahu v rámci sanačních prací a 

zahlazení důsledků těžební činnosti. 
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Skrývkový materiál bude v průběhu dobývání ukládán odděleně na deponiích 

v rámci DP. Materiál bude následně využit v souladu se zpracovaným souhrnným 

plánem sanace a rekultivace lomu Bělice. 

 3.4 Dobývací metody, údaje o jejich schválení, zdůvodnění 

jejich použití; zvláštní opatření při zavádění nových dobývacích metod 

Již zmíněné dobývací metody v kapitole 1.2.1 navrhovaný plán OPD nikterak 

nemění. 

Výše uvedený způsob těžby odpovídá současnému stupni vývoje báňské techniky. 

V budoucnu může dojít vlivem modernizace a vývoje techniky k určité modifikaci 

způsobů dobývání, např. nasazením jiných výkonnějších těžebních strojů.  

Bližší rozsah prací, způsobů a postupů těžebních prací je popsán ve stávající 

provozní dokumentaci pro provozovnu Bělice, obzvlášť v technologickém postupu 

pro dobývání.    
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 3.5 Generelní svahy skrývky, lomu a parametry skrývkový a 

těžebních řezů; umístění a provozní sled provozování výsypek a 

odvalů, jejich projektované kapacity a životnosti; generální svahy 

výsypek, parametry výsypkových stupňů; opatření proti sesuvům 

Surovina je v současné době těžena dvěma řezy s bázemi na úrovni cca 455 m 

n.m. a 440 m n.m. (II. etáž – jámové zahloubení). Výška těžebních stěn dosahuje 

cca 9-15 m. Provozní stěny mají sklon 70 - 90°. Stěny lomu jsou většinou zhruba 

paralelní s foliačními plochami (JZ-SV) nebo strmými příčnými puklinami (SZ – 

JV), což značně přispívá k jejich stabilitě. K mírnému opadu úlomků a k tvorbě 

osypů dochází pouze u paty těžebního svahu. 

  3.5.1 Skrývkové řezy  

Skrývka je na ložisku Bělice tvořena kvartérními sedimenty do max. mocnosti 2,5 

m. Jde o svahové hlíny až zahliněné kamenité sutě. Pod nimi jsou do různého 

stupně zvětralé původní horniny. Na elevaci v předpolí lomu je mocnost skrývky a 

nevyužitelné horniny max. 1 m. Mocnost organikou obohacených kvartérních 

sedimentů není velká. Pohybuje se většinou kolem 0,1 m. Parametry skrývkových 

řezů dle navrhovaného POPD jsou patrné z tabulky č. 9. 

Tabulka 9: Parametry skrývkových řezů 

Minimální vzdálenost mezi horní hranou lomu a patou 
skrývkového řezu 

Generelní svah 
skrývky 

 

V průběhu těžby Po dosažení konečné hranice těžby 

8 m 1 m 50° 

  3.5.2 Těžební řezy 

Parametry těžebních řezů jsou patrné z tabulky č. 10. 

Tabulka 10: Parametry těžebních řezů 

Sklon těžebních řezů Výška těžebních 
řezů 

 

Šířka pracovních 
plošin V průběhu těžby U závěrných svahů 

Max. 80° Max. 70° 15 m Min. 15 m 
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  3.5.3 Provozní svah lomu 

Celkový sklon svahu v provozních podmínkách vychází z výše uvedených 

parametrů pro těžební řezy. Pro navrhovaný sklon těžebních řezů (až 80°), výšku 

těžebních řezů (15 - 20 m) a minimální šířku pracovních plošin (15 m) bude 

celkový sklon provozního svahu činit 42°. 

  3.5.4 Generelní závěrný svah lomu 

Při plánovaném sklonu těžebních řezů 70°, výšce těžebních řezů okolo 15 - 20 m 

a šířce berm cca 4 m bude generelní svah lomu činit cca 59°. 

  3.5.5 Výsypky a odvaly 

Část výklizových hmot a skrývek bude uložena na stávajících výsypkách při 

východním a jižním okraji DP. Plánovaná kubatura výsypky při východním okraji 

DP je cca 116 000 m3, při jižní hranici DP cca 50 000 m3. Výsypky se budou 

skládat maximálně ze dvou stupňů o maximální výšce 15 m. Sklon této výsypky 

bude činit max. 34°, což zároveň představuje sypný úhel. 

Výsypky musí být zřizovány podle těchto zásad:  

 Výsypky musí být zřizovány podle zásad mechaniky zemin tak, aby byla 

zajištěna jejich stabilita a nedocházelo k vytlačování podzákladí a aby bylo 

co nejdříve dosaženo definitivních svahů.      

 Aby nedošlo k sesuvu ukládané zeminy, je nutné dodržovat stanovený úhel 

generálního svahu a nepřekračovat maximální výšku sypání (svah výsypky 

bude ve sklonu přirozeného sypného úhlu, maximální výška stupně výsypky 

nepřekročí 15 m). 

 Sypání hlavy výsypky je třeba provádět s mírným sklonem k výsypné hraně 

z důvodu řádného odvodnění. 

 Ukládaný materiál je třeba včas přehrnout přes výsypnou hranu, aby 

nebránil odvodˇování hlavy výsypky. 

 Je nutné urovnávat hlavu výsypky a tím zamezit tvorbě prohlubní pro 

hromadění vody, která by se vsakovala do tělesa výsypky. [6] 
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Obrázek 8: Vzorové řezy provozním a závěrným svahem a závěrným svahem v místě odvalu 
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 3.6 Opatření při vedení prací u hranic dobývacího prostoru; 

údaje o důlních dílech nebo plánovaných prací v sousedním 

dobývacím prostoru, pokud by se práce mohly vzájemně ovlivňovat a 

potřebná opatření 

Navrhovanou hornickou činností se těžba přiblíží k hranicím dobývacího prostoru 

na SZ, V a J. Jelikož po obvodu dobývacího prostoru do vzdáleností minimálně 

100 m nejsou objekty, zařízení nebo pozemky, které by byly nadměrně ohroženy 

plánovanou hornickou činností, lze považovat vzdálenosti lomu nebo pat výsypek 

od hranice dobývacího prostoru za dostatečné. 

Z důvodů, že se v sousedství DP Bělice nenachází žádný jiný dobývací prostor, 

nemohou být žádné plánované práce a důlní díla ovlivněny. 

 3.7 Způsob rozpojování hornin 

Primární rozpojování hornin je v lomu prováděno pomocí trhacích prací velkého 

rozsahu dle generálního technického projektu odstřelů (§ 35, odstavec 4 vyhlášky 

ČBÚ č. 72/1988 Sb. o výbušninách ve znění platných předpisů). 

Trhací práce představují víceřadé clonové odstřely, případně plošné odstřely. 

Vlastní trhací práce velkého rozsahu jsou a budou zajišťovány dodavatelsky. 

Používány jsou průmyslové trhaviny, které jsou dováženy ke každému clonovému 

odstřelu. Sklad výbušnin není v současné době obložen.  

Vrtné práce jsou prováděny vrtacími soupravami s možností úklonu vrtu dle 

potřeby, na základě technologického postupu a jsou zajišťovány pracovníky 

organizace. Pokud fragmentace suroviny po hromadném odstřelu nevyhovuje 

technickým parametrům primárního drcení, jsou jednotlivé balvany sekundárně 

rozpojovány hydraulickým bouracím kladivem.  

 3.8 Umístění důlních staveb pod povrchem a důlních staveb 

sloužících otvírce, přípravě nebo dobývání výhradního ložiska v lomu 

a skrývkách v hranicích vymezených čarou skutečně provedené 

skrývky nebo prováděné těžby, popřípadě na území vystaveném 

přímým účinkům těžby, pokud nebyla provedena rekultivace pozemku 

Po dobu platnosti navrhovaného plánu OPD budou využívány stávající důlní 

stavby, které byly vybudovány v minulosti v souvislosti s dobýváním výhradního 

ložiska, a které se nacházejí v DP.  

Jedná se o komunikace, úpravárenskou linku, odstavné plochy pro dopravní a 

nakládací mechanizmy, správní a sociální budovy, sklad PHM, sklad trhavin, dílny, 

sklady a trafostanice, které jsou zakreslené v grafické části této dokumentace. Po 

http://zakony.centrum.cz/zakonik-prace/cast-2-hlava-4-dil-3-oddil-2-paragraf-52
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dobu platnosti navrhovaného plánu by se další důlní stavby, které by přímo 

souvisely s dobýváním výhradního ložiska, nebudou zřizovat.  

  

 3.9  Mechanizace a elektrizace, důlní doprava, rozvod vody a 

zajištění provozu materiálem 

Současný stav mechanizace včetně úpravárenské linky, elektrifikace a způsob 

dopravy zůstane v navrhovaném plánu  OPD nezměněn. Není však vyloučena 

možnost modernizace mechanismů nebo rozšíření elektrifikace v průběhu jeho 

platnosti. 

  3.9.1 Mechanizace 

Pro zajištění těžby a úpravy suroviny bude i nadále používána následující 

mechanizace: 

 vrtné práce – pásová nebo kolová vrtací souprava s ponorným kladivem 

 těžební stroje – hydraulická rypadla, nakladače, bourací koule, impaktor – 

hydraulické kladivo, buldozer 

 dopravní stroje – dempry, nákladní automobily, lopatové nakladače, 

pomocná nákladní doprava 

 pomocná mechanizace – kropící vůz, cisterna 

  3.9.2 Elektrizace 

Elektrizace bude nadále zajišťována z trafostanice (napojení na 22 kV) 

nacházející se na pozemku p. č. 575/3 v k. ú. Bělice. Rozvod elektřiny 

k technologické lince je zajištěn z hlavního rozvaděče kabelem. 

  3.9.3 Důlní doprava 

Důlní doprava v prostoru kamenolomu je v současnosti zajištěna nákladními 

automobily. Trasy provozních komunikací na jednotlivé etáže jsou znázorněny 

v grafické části dokumentace. Alternativně mohou být trasy dopravních cest 

upraveny v závislosti na aktuální situaci a provozních podmínkách lomu. Pro 

dopravu v kamenolomu má těžební organizace vypracován a schválen dopravní 

řád, který je dle potřeby aktualizován.   
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  3.9.4 Rozvod vody a odvodnění lomu 

Pro čerpání podzemní vody pro potřeby kamenolomu Bělice by byly i nadále 

využívány studny na pozemcích č. 673/5 a 673/6 v k. ú. Bělice. Čerpaná voda 

bude využívána jako užitková voda pro sociální zařízení, k vlhčení komunikací a 

kameniva při jeho zpracování. V tomto smyslu bylo vydáno povolení k nakládání 

s vodami – odběru podzemních vod příslušným vodoprávním orgánem. Pitná voda 

se dováží balená.  

Odvodnění lomu je prováděno tak, že důlní vody jsou odváděny na nejnižší plato a 

jímány do čerpací jímky. Čerpací jímku bude možno podle aktuální potřeby 

přesunout tak, aby odvodnění lomu bylo v jednotlivých fázích těžby co 

nejjednodušší. Z jímky jsou důlní vody využívány pro provozní účely, a to pro 

skrápění vnitrozávodních komunikací a upravovaného materiálu. Nespotřebované 

důlní vody jsou odváděny trubními odpady mimo areál lomu na základě povolení 

krajského úřadu Středočeského kraje z roku 2012.   

  3.9.5 Zajištění provozu materiálem  

Provozní materiál je uložen ve skladech a dílnách. Oleje a mazadla jsou 

skladovány ve skladu umístěném v areálu lomu, a to za podmínek obsažených 

v platném provozním řádu. Pravidelné čištění a revize se provádí v souladu 

s příslušnou ČSN.  

Materiál potřebný pro provádění trhacích prací je dovážen dodavatelskou 

organizací dle potřeby. Sklad trhavin, který se nachází na parcele ve vlastnictví 

provozovatele lomu, není v současné době využíván. 
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4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a bezpečnost 

provozu a ochrana objektů a zájmů chráněných podle 

zvláštních předpisů 

 4.1 Základní opatření proti nebezpečí 

V prostoru provádění hornické činnosti nedochází k riziku výbuchu plynů a prachů, 

samovznícení požárů v podzemí, průvalů vod a bahnin, průtrží hornin, důlních 

otřesů, ani ionizujícího záření. 

Opatření proti nebezpečí sesuvů v lomech, na odvalech a výsypkách spočívá 

především v dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů. 

Zejména se jedná a dodržování vyhlášky ČBÚ č. 26/1989 Sb. v platném znění 

resp. č. 51/1989 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 

provozu při hornické činnosti a při úpravě a zušlechťování nerostů a dále podle 

dalších příslušných horních a obecně závazných předpisů včetně závazných vnitro 

– organizačních právních aktů. V rámci pravidelných školení a přezkušování 

příslušných pracovníků z předpisů o bezpečnosti provozu budou tito pracovníci 

prokazatelně seznamováni s provozní dokumentací bezpečnostními předpisy, 

dodržováním technologických postupů, zajištění objektu proti vstupu 

nepovolaných osob apod.  

 4.2 Základní systém větrání dolu nebo jeho částí, popř. 

jednotlivých samostatných větrních oddělení, klimatizace a degazace, 

opatření proti prašnosti; větrání hlubokých lomů 

  

Těžební prostor lomu je otevřený stěnový lom a k větrání těžebního prostoru 

dochází přirozeným prouděním vzduchu. Při provádění vrtů pro clonové odstřely je 

prašnost snižována odsávacím zařízením umístěným na vrtací soupravě. 

Omezení prašnosti při dopravě rubaniny od těžebních řezů k násypce do 

primárního drtiče je prováděno skrápěním lomových komunikací. Na úpravárenské 

lince je instalováno skrápěcí a mlžící zařízení se vzduchovým kompresorem, 

vodním čerpadlem a rozvody vody k jednotlivým místům skrápění a mlžení. 
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 4.3 Odvodňování 

  4.3.1 Jímání a odvádění důlních vod 

Na ložisku bělice se vyskytují důlní vody, které jsou odváděny na nejnižší plato a 

jsou jímány do čerpací jímky. Čerpací jímku bude možno podle aktuální potřeby 

přesunout tak, aby odvodnění lomu bylo v jednotlivých fázích těžby co 

nejjednodušší. Z jímky jsou důlní vody z části čerpány a odváděny mimo lomový 

prostor z části jsou využívány pro provozní účely. 

  4.3.2 Nakládání s důlními vodami  

Těžební organizaci bylo v roce 2012 Krajským úřadem Středočeského kraje 

vydáno rozhodnutí vodoprávního úřadu pro vypouštění důlních vod z lomu Bělice 

do vodního toku Podhorský potok. Vypouštění bylo vydáno za podmínek, které 

budou respektovány. 

 Nebudou překročeny emisní limity – nejvýše přípustné ukazatele 

koncentrace a množství znečištění vypouštěných důlních vod ukazuje 

tabulce č. 12.  

 
Tabulka 11: Emisní limity znečištění důlních vod 

Ukazatel „m“ – mg/l t/rok 

NL 20 1,3 

C10 – C40 0,2 0,126 

 Množství vypouštěných důlních vod do Podhorského potoka nepřekročí 

limity udávané v tabulce č. 13.  

 
Tabulka 12:  Maximální množství vypouštěných důlních vod 

m3/rok m3/měsíc prům. l/s max. l/s 

63 000 5250 1,01 2 

 

 Měření množství důlních vod bude stanoveno chodem čerpadla. 

 Provádění odběru vypouštěných důlních vod se stanovuje na minimální 

počet 3 vzorků za rok. Odběr vzorků bude prováděn v odkalovací jímce 

 Rozbory budou prováděny oprávněnou laboratoří 

 Způsob provádění rozborů vypouštěných odpadních vod podle jednotlivých 

ukazatelů znečištění bude prováděn takto: 

  NL             - ČSN EN 872 (75 73 49 

  C10 – C40     - ČSN EN 75 7505; ČSN EN ISO 9377-2(75 7507) 
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 Stanovení je omezeno na dobu 4 let od nabytí právní moci tohoto 

rozhodnutí. 

 Ohlašovací povinnost vůči vodoprávním úřadům nebo oprávněným 

subjektům podle §38, odst. 4) vodního zákona se plní prostřednictvím 

integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního 

prostředí podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního 

prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti 

životního prostředí a o změně některých zákonů.  

 4.4 Přehled objektů a zájmů chráněných podle zvláštních 

předpisů dotčených plánovanou činností, způsob zajištění požadavků 

vyplývajících z rozhodnutí orgánů a dohody s orgány a organizacemi, 

jímž přísluší jejich ochrana; údaje o intenzitě o přetvoření povrchového 

terénu, na němž jsou příslušné objekty a zájmy situovány 

Navrhovaná hornická činnost bude prováděna ve stanoveném dobývacím 

prostoru, ve kterém se nenachází objekty a zájmy chráněné podle zvláštních 

předpisů, vyjma zájmů vlastníků dotčených pozemků. Vzhledem k tomu, že 

navrhovaný plán OPD se týká zahloubení lomu v půdorysu v současné době 

platného POPD a všichni vlastníci dotčených pozemků s tímto POPD souhlasili 

v rámci povolování HČ v roce 2001, není důvodné předpokládat jejich nesouhlas 

se zahloubením lomu. Při vlastním podáním nového POPD bude muset být 

doložen souhlas všech vlastníků dotčených pozemků.   

Přehled pozemků dotčených hornickou činností OPD je shrnut v 

následující tabulce č. 13. 
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Tabulka 13: Přehled pozemků dotčených hornickou činností 

K. ú.  
č. 

parcely 

 
č. LV 

Druh 
pozemku 

Výměra 
(m2) 

Výměra 
v rámci 

HČ 

Vlastník 

B
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c
e
 

672/1 59 Ostatní plocha 13 185 11 667 

K
Á

M
E

N
 Z

b
ra

s
la

v
, 

s
p

o
l.
 s

 r
.o

.,
 Ž

it
a

v
s
k
é

h
o

 1
1

7
8

, 
Z

b
ra

s
la

v
, 

1
5
6

0
0

 P
ra

h
a

 5
 

 

673/3 59 Ostatní plocha 512 512 

673/7 59 Ostatní plocha 351 291 

673/9 59 Lesní 
pozemek 

14 14 

669/ 59 Ostatní plocha 77 77 

575/49 59 Ostatní plocha 5 838 5 838 

575/44 59 Orná půda 3 385 3 385 

664/2 59 Ostatní plocha 252 252 

575/50 59 Ostatní plocha 1 339 1 339 

575/8 59 Orná půda 9 559 8 959 

662 59 Orná půda 176 176 

659 59 Orná půda 7 758 7 688 

575/40 59 Orná půda 1 010 10 

575/11 59 Ostatní plocha 3 424 3 416 

575/9 59 Ostatní plocha 2 636 2 636 

535/2 59 Ostatní plocha 26 142 25 798 

572 59 Ostatní plocha 4 521 4 303 

575/14 59 Ostatní plocha 3 370 2 977 
∑ 79 338 

671 10001 Ostatní plocha 2 622 2 622 
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670/2 10001 Lesní 
pozemek 

626 626 

673/8 10001 Lesní 
pozemek 

10 10 

673/10 10001 Lesní 
pozemek 

30 30 

1994/2 10001 Ostatní plocha 134 134 

1994/3 10001 Ostatní plocha 44 44 

2065/2 10001 Ostatní plocha 21 21 

2065/1 10001 Ostatní plocha 22 22 

777 10001 Lesní 
pozemek 

681 681 

1996/6 10001 Ostatní plocha 1 010 1 010 

1996/4 10001 Ostatní plocha 13 817 2 105 

1994/1 10001 Ostatní plocha 933 840 

672/2 10001 Ostatní plocha 385 151 

670/1 10001 Lesní 
pozemek 

27 701 27 696 

575/37 10001 Orná půda 13 4 

575/12 10001 Ostatní plocha 2 892 2 512 
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575/47 10002 Ostatní plocha 55 55 
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575/42 10002 Orná půda 2 107 2 107 

575/4 10002 Ostatní plocha 6 870 6 865 

575/45 10002 Orná půda 1 785 1 253 
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Trati 118, 25741 Týnec 
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Maršovice 
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∑ 82 344  

 
Před zpracování vlastní žádosti o povolení hornické činnosti a finální verze plánu 

OPD musí být navrhovaný plán OPD projednán se všemi dotčenými orgány státní 

správy, dotčenými fyzickými i právnickými osobami. Jejich požadavky s uvedeným 

návrhem řešení budou zapracovány do finální verze POPD.   
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5. Úprava a zušlechťování 

 5.1 Způsob dopravy k úpravě a zušlechťování 

Rozpojená rubanina bude nadále nakládána lopatovými rypadly nebo nakladači na 

účelová nákladní vozidla, kterými je dopravována k násypce primárního drtiče. Při 

této činnosti musí být dodržován dopravní řád vydaný organizací. Výškové i 

směrové uspořádání vnitrozávodových komunikací může být v průběhu platnosti 

této dokumentace uzpůsobeno potřebám vyplývajícím z provozní situace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.2 Složky vydobytých nerostů využité při úpravě 

zušlechťování 

Vytěžená surovina, která vyhovuje kvalitativním podmínkám využitelnosti, je plně 

využita. Znamená to, že partie ložiska ověřené geologickým průzkumem a 

technologicky vyhodnocené jako vyhovující požadovaným limitům jsou plně 

využity. Možnost využití materiálu nižší kvality, které nesplňují technologické 

požadavky je omezená. Jejich využití je možné případ od případu dle odbytové 

situace, úprava v těchto případech by byla prováděna pomocí mobilních třídíren.  

 5.3 Množství a kvalita vsázky nerostů do úpravárenského 

provozu 

Předpokládá se zpracování v maximálním množství do 200 tis. tun stavebního 

kamene ročně. Výrobkem je drcené kamenivo, odpovídající ČSN EN 12620, ČSN 

EN 13043, ČSN EN 13242 a ČSN EN 13450. 

Obrázek 9: Nakládka [foto vlastní] 
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 5.4 Technologie úpravy a zušlechťování 

Technické vybavení pro těžbu, dopravu a první zpracování suroviny je ve 

vlastnictví těžební organizace. Většinu prací zajišťuje provoz Bělice vlastním 

technickým vybavením obsluhovaným vlastními pracovníky. V průběhu posledních 

několika let byla v lomu Bělice instalována nová linka na úpravu kameniva, ta je 

zobrazena na následujícím obrázku č. 10.  

 5.5 Výtěžnost   

Dle dosavadních dlouhodobých zkušeností činí výtěžnost na ložisku Bělice 98 – 

100%. 

 5.6 Množství a kvalita výsledných produktů úpravy a 

zušlechťování, způsob jejich ukládání 

Upravené produkty jsou ze zásobníků nakládány na dopravní prostředky nebo 

uloženy na dočasných deponiích. Kontrola kvality výrobků je prováděna jednou 

týdně ve vlastní laboratoři a dvakrát ročně jsou prováděny atesty výrobků 

v akreditované laboratoři.    

 5.7 Množství a kvalita odpadu a jeho uložení, rozhodnutí o 

zřízení, změně nebo likvidaci odvalu, odkaliště a podmínky těchto 

rozhodnutí 

Horniny nízké technické kvality (výklizy a skrývky) nejsou odpady. Skrývky budou 

využity při sanačních a rekultivačních úpravách prostoru po skončení dobývání. 

Část nevyužitelných hornin se daří uplatnit při budování náspů nebo jiných 

zemních těles v širším okolí, ostatní budou ukládány na 2 stávající výsypky 

nacházející se při východním a jižním okraji DP. 

Z provozu lomu Bělice vznikají odpady jako kovový šrot, opotřebované pneumatiky 

a oleje, olejové filtry, komunální odpad a další. Ročně jsou vyprodukovány asi 5 

tun odpadů. „Hlášení o produkci a nakládání s odpady“ a likvidaci splaškové vody 

z administrativní budovy jsou likvidovány dodavatelskou službou. 

 5.8 Základní opatření proti vzniku závažných provozních 

nehod (havárií) 

S ohledem na způsob zušlechťování a nasazenou technologii, se vznik žádných 

mimořádných událostí nepředpokládá. Budou přijatá opatření v souladu 

s vyhláškou č. 51/1989 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 

provozu při hornické činnosti a při úpravě a zušlechťování nerostů, v platném 

znění.  
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Obrázek 10: Technologické schéma úpravny [převzato od organizace]
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6. Posouzení v plánu navržených důlních děl se zřetelem 

jejich případného využití pro jiné účely 

Po dobu těžby a do doby úplného vytěžení zásob nerostné suroviny v rozsahu 

stávajícího DP Bělice na ložisku stavebního kamene Bělice se využití lomového 

prostoru pro jiné účely nepředpokládá. Po vytěžení bude zahlazení následků 

hornické činnosti provedeno podle schválené dokumentace (plán sanace a 

rekultivace). Předpokládá se využití prostoru jako přírodní prostředí a 

k rekreačním účelům.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tomáš Pechar: POPD s následnou sanací a rekultivací výhradního ložiska stavebního kamene Bělice  

37 
2014 

7. Plán sanace a rekultivace území dotčeného těžbou 

Návrh plánu sanace a rekultivace lomu přistupuje k řešenému území jako k ploše, 

jež by měla kombinovat hospodářské využití (lesnické hospodářství) s potenciálně, 

přírodně blízkému využití s možným vhodným útočištěm pro řadu druhů rostlin a 

živočichů (plochy ponechané sukcesi). 

 7.1 Technický plán a harmonogram prací 

V rámci báňsko-technických opatření bude modelován terén v prostoru lomu. Na 

skalnatých stěnách budou odstraněny etáže, pouze místy se ve stěně ponechají 

menší části etáží, čímž se plocha stěny pohledově naruší a zároveň tyto plochy 

budou sloužit k uchycení vegetace ve stěně lomu. Na několika místech se při patě 

stěny vytvoří a ponechají suťové kužele, které též přiblíží ráz skalní stěny lomu 

přírodnímu charakteru. Druhy sanačních prací a plochy k nim určené jsou shrnuty 

v tabulce č. 14. 

  Tabulka 14: Plochy sanace 

Plocha Hlavní prováděné sanační práce Výměra 
(m2) 

 
Skalní stěny  

Ponechání skalních stěn  5 486 
Rozrušení skalních stěn (tvorba suťových kuželů)  35 243 
Zatopení skalních stěn 57 369 

Dno lomu Zatopení dna lomu 41 082 

 
Plochy výsypek nad 
lomovou jámou 

 
Základní sanace ponechaných výsypek, 
povrchové překrytí humózní půdou 
 

 
V 

 
14 602 

J 9 956 

Plochy rostlého terénu 
nad lomovou jámou 

Sanace plochy, tvorba bezpečnostního valu,  
povrchové překrytí humózní půdou 

21 541 

Plochy administrativně 
technického zázemí 

Základní sanace plochy, povrchové překrytí humózní 
půdou 

16 578 

Cesty Ponechání vybraných zpevněných a nezpevněných 
cest 

3 747 

Likvidace vybraných cest, překrytí humózní půdou 1 151 

Celkem  206 755 
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Rekultivace vytěženého lomu má za cíl navrátit tento prostor přírodě, zvýšit 

biodiverzitu území a tím i jeho ekologickou stabilitu. Vzhledem k různorodosti 

stanovištních podmínek ve vytěženém lomu, lze předpokládat vysokou 

různorodost vegetace. Typy rekultivace a plochy k nim určené jsou shrnuty v 

tabulce č. 15. 

Tabulka 15: Plochy rekultivace 

Plocha Hlavní prováděné 
rekultivační práce 

Výměra 
(m2) 

Ponechané skalní stěny  Ponechání sukcesi 4 0729 

Vodní plocha Ponechání sukcesi, vrby 98 451 

 
Plochy nad lomovou jámou 
 
(plochy depoonií, plochy administrativně 
technického zázemí a manipulačních ploch) 

 
Travinobylinné směsky 

34 121 

Nelesní zeleně Stromy 21 448 
Keře 

Lesní zeleně Stromy 26 653 

Trnité křoviny 3 054 

Cesty Zpevněné plochy Bez rekultivačních prací 3 747 

Nezpevněné plochy Bez rekultivačních prací 

Celkem 228 203 

Z hlediska postupu těžebních stěn, bezpečnosti a celkového provozu lomu včetně 

technologických a administrativních objektů jsou práce vedoucí k zahlazení 

hornické činnosti plánovány převážně až do konečné fáze. Průběžně budou moci 

být prováděny spíše práce mimo samotnou lomovou jámu.  

Nejprve bude probíhat sanace výsypek včetně jejich ozelenění a v částech lomu s 

již ukončenou těžbou, by měli probíhat sanační a rekultivační práce na lomových 

stěnách. 

V konečné fázi těžby a po ukončení v lomu budou upraveny lomové komunikace, 

budou provedeny práce vedoucí k odstranění strojů a jejich částí, sití, technologií 

a dalších nepotřebných zázemí, které souvisejí s provozem lomu.  

Úplné dokončení sanace lomu je odhadováno až 3 - 4 roky od ukončení těžby. Po 

ukončení technických prací bude následovat základní biologická rekultivace, která 

bude ukončena za další 3 roky od ukončení sanace. Z výše uvedeného vyplývá, 

že zahlazení hornické činnosti bude od ukončení těžby trvat 7 – 8 let. Termín výše 

uvedených prací je závislý na roční výši těžby a na mnoha dalších faktorech. [3] 
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 7.2 Vyčíslení předpokládaných nákladů na vypořádání 

očekávaných důlních škod a na sanaci a rekultivaci pozemků 

dotčených vlivem dobývání 

  7.2.1 Vyčíslení předpokládaných nákladů na vypořádání 

očekávaných důlních škod 

Ve smyslu §37 zákona č. 44/1988 ve znění pozdějších předpisů je organizace 

povinna vytvářet rezervu finančních prostředků na vypořádání důlních škod. Za 

důlní škodu podle §36 se považuje i ztráta povrchové i podzemní vod, podstatné 

snížení vydatnosti jejich zdrojů a zhoršení její jakosti., k němuž došlo v důsledku 

dobývání výhradních ložisek. 

Vzhledem k tomu, že postupem a zahloubením těžby podle předkládané 

dokumentace POPD v DP Bělice dojde ke snížení vydatnosti jímacího vrtu, 

zásobující obec Bělice, bude těžební organizace tvořit finanční rezervu pro 

vybudování náhradního jímacího objektu. 

K ovlivnění vydatnosti stávajícího jímacího objektu dojde přiblížením těžby 

k tomuto vrtu, tzn. při postupu těžby západním směrem. Finanční prostředky pro 

vybudování náhradního jímacího objektu bude třeba vložit na fond na důlní škody 

s dostatečným předstihem před tím, než těžba postoupí do západní části DP. 

Na základě kalkulace nákladů na vybudování jímacího objektu a jeho připojení na 

stávající vodovodní řad je třeba, aby organizace jednorázově navýšila fond o 

částku odpovídající pořízení nového jímacího objektu ve výši 1 000 000 Kč. Vznik 

dalších důlních škod se nepředpokládá a není plánováno další čerpání z fondu 

důlních škod. 

  7.2.2 Vyčíslení předpokládaných nákladů na sanace a rekultivace 

Dle §31 odstavce 5 zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného 

bohatství v platném znění je organizace povinna zajistit sanaci, která obsahuje i 

rekultivace podle znění zvláštních zákonů, všech pozemků dotčených těžbou. 

Sanace pozemků uvolněných v průběhu dobývání se provádí podle plánu otvírky, 

přípravy a dobývání (§32). Za sanaci se považuje odstranění škod na krajině 

komplexní úpravou území a územních struktur.   

Dle §31 odstavce 6 zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného 

bohatství v platném znění je k zajištění činností podle odstavce 5 organizace 

povinna vytvářet rezervu finančních prostředků. Výše rezervy vytvářené na vrub 

nákladů musí odpovídat potřebám sanace pozemků dotčených dobýváním. Na 

základě výpočtů provedených v souhrnném plánu sanace a rekultivace je třeba 

vytvořit celkovou částku na navrácení území do cílového projektovaného stavu. 
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Náklady na sanace a rekultivace jsou shrnuty následujících tabulkách č. 16., 17., 

18. 

Tabulka 16: Odhadované náklady na sanační práce 

Plochy sanace Položka Celkové náklady 

Plochy výsypek (V) Úprava pláně bez hutnění (drnování) 64 833 Kč 

Plochy výsypek (J) Úprava pláně bez hutnění (drnování) 44 205 Kč 

Plochy nad lomovou jámou Úprava pláně bez hutnění (drnování) 95 642 Kč 

Deprese Hloubení jam 74 300 Kč 

 Vodorovné přemístění 25 600 Kč 

Elevace Svahování trvalých svahů 47 400 Kč 

Ochranné valy, zídky Vodorovné přemístění výkopu 355 300 Kč 

 Svahování trvalých svahů 173 800 Kč 

 Úprava pláně bez hutnění (drnování) 24 420 Kč 

Plochy administrativně 
technického zařízení 

Úprava pláně bez hutnění (drnování)  

 Odstranění administrativně 
technologického zařízení 

1000 000 Kč 

Cesty  5 110 Kč 

Celkem   1 984 216 Kč 

 

Tabulka 17: Odhadované náklady na biologickou rekultivaci 

Plochy rekultivace Položka Celkové náklady 

Plochy nad lomovou 
jámou 

Dodání travní směsi 47 405 Kč 

 Práce k zatravění 294 540 Kč 

 Sazenice k výsadbě nelesní zeleně 771 267 Kč 

 Práce k výsadbě nelesní zeleně 907 949 Kč 

 Sazenice k výsadbě lesní zeleně 
(PUPFL) 

500 677 Kč 

 Práce k výsadbě lesní zeleně (PUPFL) 1 203 875 Kč 

 Sazenice k výsadbě trnitých křovin 177 743 Kč  

 Práce k výsadbě trnitých křovin 137 996 Kč 

Skalní stěny Řízená sukcese (platba z rezerv) 

Vodní plocha Řízená sukcese (platba z rezerv) 

Cesty Nevyžadují biologickou rekultivaci  

Celkem  4 041 452 Kč 
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Tabulka 18: Tvorba do fondu sanace a rekultivace během hornické činnosti 

 Sanace Rekultivace 

Cena 1 984 216 Kč 4 041 452 Kč 

Rezervy *  74 332 Kč 

Celkem 6 100 000 Kč 

* Do položky rezervy byly zahrnuty dnes těžko přesně odhadnutelné náklady na následný 

management ploch atd. 
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 7.3 Návrh na vytvoření finančních rezerv a na časový průběh 

jejich vytvoření 

  7.3.1 Tvorba fondu na důlní škody 

Pro DP Bělice je v současné době vytvářen fond na důlní škody. V tabulce č. 19 

jsou uvedeny vytvořené částky na důlní škody v DP Bělice k 1.1.2014. 

Tabulka 19: Vytvořené částky na důlní škody 

Celkem vytvořeno (k 1.1.2014) 228 291 Kč 

Nevázané 78 090 Kč 

Vázané 150 201 Kč 

Na základě kalkulace nákladů na vybudování jímacího objektu a jeho připojení na 

stávající vodovodní řad je třeba, aby organizace jednorázově navýšila fond o 

částku odpovídající pořízení nového jímacího objektu ve výši 1 000 000 Kč. Vznik 

dalších důlních škod se nepředpokládá, proto by bylo vhodné stávající finanční 

částku na fondu důlních škod dotvořit na 220 000 Kč a tvorbu ukončit.   

Přehled tvorby do fondu důlních škod během další těžební činnosti je shrnut 

v tabulce č. 20.  

Tabulka 20: Přehled tvorby do fondu důlních škod 

Celkem vytvořeno (k 1.1.2014) 228 291 Kč 

Jednorázový vklad na neočekávané důlní škody do 31.12. 2014 11 681 Kč 

Jednorázový vklad k tvorbě nového jímacího objektu do 31.12. 
2014 

1 000 000 Kč 

Celkové předpokládané náklady na důlní škody  1 220 000 Kč 

Zbývá vytvořit 991 709 Kč 

Předpokládané celkové náklady v cenové úrovni roku 2014 na důlní škody činí 

1 220 000 Kč. Po odpočtu vytvořeného fondu k 1.1.2014 ve výši 228 291 Kč zbývá 

vytvořit 991 709 Kč. Tato částka bude do fondu jednorázově uložena do 31.12. 

2014. 

Vznik dalších důlních škod se nepředpokládá, tudíž není plánováno další čerpání 

z fondu důlních škod na zřízení nového zdroje. Částka 200 000 Kč tak zůstane ve 

fondu na důlní škody a to i v případě, že by částka na zřízení jímacího objektu 

převyšovala limit 1 000 000 Kč. 
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  7.3.2 Tvorba fondu na sanace a rekultivace 

Pro DP Bělice je v současné době vyvářen fond na sanace a rekultivace. 

V tabulce č. 21 jsou shrnuty vytvořené částky na sanaci a rekultivaci v DP Bělice.   

Tabulka 21:  Vytvořené částky na sanaci a rekultivaci 

Celkem vytvořeno (k 1.1.2014) 2 126 594 Kč 

Vázané 1 593 889 Kč 

Nevázané  532 705 Kč 

V následující tabulce č. 22 je přehled tvorby do fondu na sanace a rekultivace. 

Tabulka 22: Přehled tvorby do fondu sanace a rekultivace 

Celkem vytvořeno (k 1.1.2014) 2 126 594 Kč 

Celkové předpokládané náklady na sanaci a rekultivaci  6 100 000 Kč 

Zbývá vytvořit 3 973 406 Kč 

Vytváření finančních prostředků do fondu na sanaci a rekultivaci dle výše 

předpokládaných nákladů na sanační a rekultivační práce k uvedení plochy lomu do 

finálního projektovaného bude rozpočteno do množství vytěžitelných materiálů v DP 

Bělice. Množství vytěžitelných z určených k těžbě je v DP Bělice dle výpočtu k 

1.1.2014 celkem 3 026 720 m3, resp. 8 160 037 tun. Vzhledem k potřebě 

naspoření částky s určitým časovým předstihem, jsou finanční prostředky 

rozpočítány pouze do objemu 3 000 000 m3 tj. 8 004 000 t. Dle výpočtu bude 

odváděna určitá částka (Kč) z každé tuny vytěžené suroviny. Průměrná objemová 

hmotnost materiálu je 2,668 t/m3. 

Částka 3 973 406 Kč bude tedy rozpočtena do objemu 3 000 000 m3 (resp. tonáže  

8 004 000 t). Z výpočtu vychází tvorba finanční rezervy 1,32 Kč na každý m3 

vytěženého materiálu v cenové úrovni roku 2014. Při uvažované objemové 

hmotnosti bude odváděna na fond sanace a rekultivace částka 0,59 Kč z vydobyté 

tuny. 

Finanční prostředky z fondu na sanace a rekultivace je možno s postupující těžbou 

čerpat průběžně. Čerpání fondu bude probíhat v závislosti na průběhu sanace a 

rekultivace na plochách, kde je již těžba ukončena a terén je upraven na konečný 

požadovaný a projektovaný stav. Vzhledem k tomu, že v průběhu těžby nebude 

možno průběžně rekultivovat veškeré plochy v již vytěžených částech lomu, bude 

část prací směřujících k zahlazování následků těžební činnosti probíhat zejména 

v posledních letech životnosti ložiska a těsně po dotěžení. 
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8. Vyhodnocení navrhovaného řešení 

V současné době platný plán OPD kamenolomu Bělice pokrývá zásoby pouze po 

kótu 440 m n.m. Cílem navrhovaného řešení je návrh nového plánu OPD, jehož 

prostřednictvím by organizace získala povolení k hornické činnosti na zahloubení 

lomu ze stávající báze 440 m n.m. o další 2 etáže na výslednou kótu 410 m n.m. a 

to v půdorysu v současné době platného povolení hornické činnosti. Tímto 

řešením dojde k navýšení vytěžitelných zásob suroviny o 4 980 466 t, což při 

maximální výši uvažované těžby 200 tis. tun za rok znamená prodloužení 

životnosti lomu o cca 25 let oproti v současné době povolené hornické činnosti. 

Vzhledem k tomu, že navrhované nové POPD lomu Bělice zahrnuje pro 

přehlednost i v současné době nedotěžené zásoby v povolené hornické činnosti, 

je objem vytěžitelných zásob v navrhovaném POPD vyšší a činí 8 160 037 t.  

Při realizaci předkládaného záměru nebudou muset být prováděny skrývkové 

práce, neboť se jedná pouze o zahloubení již roztěženého lomu. Způsob 

technologie úpravy, stejně jako způsob těžby a dopravy zůstane nezměněn. 

Navrhované řešení zahloubení lomu neklade žádné nároky na výkup nových 

pozemků, protože dobývání bude probíhat v půdorysu stejných pozemků jako 

dosud. 

Celkově představuje navrhované řešení zahloubení lomu pod stávající těžební 

bázi ekonomicky výhodnou variantu zásadního prodloužení životnosti 

kamenolomu Bělice.  
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9. Závěr 

Tématem této diplomové práce je Plán přípravy, otvírky a dobývání pro ložisko 

stavebního kamene Bělice zpracovaný v rozsahu dle vyhlášky ČBÚ č. 104/1988 

Sb., v platném znění.  

Ložisko stavebního kamene Bělice je výhradním ložiskem nevyhrazeného nerostu 

ve smyslu zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon, v platném znění. Ložisko Bělice je 

roztěženo stěnovým, částečně zahloubeným lomem. V současné době je ložisko 

dobýváno dvěma těžebními řezy a jedním řezem skrývkovým. V roce 2010 byl na 

ložisku proveden zatím poslední geologický průzkum a jeho výsledkem bylo 

ložiskové zhodnocení zásob stavebního kamene v dobývacím prostoru Bělice a to 

do hloubky 30 m pod v současné době povolenou bázi těžby. 

V současné době je povolená hornická činnost na ložisku omezena úrovní 440 m 

n.m. Navrhovaný plán OPD řeší zahloubení stávajícího lomu ke kótě 410 m n.m., 

tedy o zahloubení o 2 těžební řezy (3. a 4. etáž) v půdorysu v současné době 

povolené hornické činnosti. Výpočtem vytěžitelných zásob v navrhovaném POPD 

bylo vyčísleno ve 3. etáži 2 618 840 t a ve 4 etáži 2 361 626 t vytěžitelných zásob.  

Jedná se tedy o celkové navýšení vytěžitelných zásob mimo v současné době 

povolenou hornickou činnost o 4 980 466 t.  

Navrhované POPD však zahrnuje i část POPD z roku 2001, která ještě nebyla 

vytěžena. To znamená, že celkové vytěžitelné zásoby dle nového plánu OPD 

budou podstatně vyšší a budou činit celkem 8 160 037 t. Při plánované maximální 

průměrné roční těžbě ve výši 200 tis. tun představují zásoby v POPD životnost 

lomu na cca 40 let. Pokud bychom uvažovali pouze přírůstek vytěžitelných zásob 

pod kótou 440 m n.m., činí prodloužení životnosti těžby na ložisku oproti dnes 

povolené hornické činnosti cca 25 let. 

Součásti nového POPD je i plán sanace a rekultivace. Návrh plánu sanace a 

rekultivace lomu přistupuje k řešenému území jako k ploše, jež by měla 

kombinovat hospodářské využití (lesnické hospodářství) s potenciálně, přírodně 

blízkému využití s možným vhodným útočištěm pro řadu druhů rostlin a živočichů 

(plochy ponechané sukcesi). Celkové náklady na sanaci a rekultivaci byly 

vypočteny na částku 6 100 000,- Kč, přičemž k 1.1.2014 těžební organizace měla 

vytvořeno ve fondu sanace a rekultivace částku ve výši 2 126 594,- Kč. Zbývá tedy 

ještě dotvořit částku 3 973 406,- Kč. Pro tvorbu do fondu sanace a rekultivace byla 

vypočtena tvorba finanční rezervy 1,32 Kč na každý m3 vytěženého materiálu v 

cenové úrovni roku 2014. Při uvažované objemové hmotnosti bude odváděna na 

fond sanace a rekultivace částka 0,59 Kč z vydobyté tuny. 

Předkládaná diplomová práce je zpracována tak, aby mohla být po formálních 

využita pro podání žádosti o povolení nové hornické činnosti na výhradním ložisku 

stavebního kamene Bělice, včetně dokumentace požadované dle vyhlášky č. 

104/1988 Sb., v platném znění. 
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