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Anotace  

            Smyslem této diplomové práce je vypracovat návrh na vyhledání, ověření 

zásob vápence typu NBL v lomu VČS východ a jeho těžbu. Svoji práci jsem začal 

tvořit na základě změny mého pracovního zařazení. V současné pozici vykonávám 

funkci: Vedoucí provozu těžby a zpracování vápence. Tato diplomová práce je 

součástí mé nové činnosti a je součástí mě zadaného úkolu vedením výrobního 

závodu. Ve své diplomové práci jsem se snažil také využít získané vědomosti a 

zkušenosti na VŠB – TU Ostrava. 

Klíčová slova:  vápenec,  VČS,  NBL, surovina, lom, suchomastské 

vápence, koněpruské vápence,    

 

Summary 

             Main sense of this diploma work is to work out proposal of searching and 

verifying of limestone (kind NBL) supplies in the quarry VCS East and its mining. I 

started comprising of my diploma work based on the change of my job placement. 

Presently I have been working as: Manager of mining operation and limestone 

processing. This diploma work is a part of my new job activities and a part of given 

task from the plant´s management. I have tried to make good and best use of my 

achieved knowledge and experience of VŠB – Technical University of Ostrava in 

my diploma work. 

Keywords:  limestone, VČS, NBL, raw materiel, quarry, suchomasty limestone, 

koněprusy limestone, 
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Seznam použitých zkratek 

1.    DP – dobývací prostor 

2.    CHKO – chráněná krajinná oblast 

3.    J – jih 

4.    KL  - kotys limestone 

5.    LK  - lower Koneprusy 

6.    NBL – near brecia limestone 

7.    OBÚ – Obvodní báňský úřad 

8.    POPD – Plán Přípravy, Otvírky a Dobývání 

9.    S – sever 

10.  SaR – sanace a rekultivace 

11.  VČS – Vápenka Čertovy schody 

12.  VLČS – Velkolom Čertovy schody 

13.  V – východ 

14.  UKL – upper Koneprusy limestone 

15.  ÚR – územní rozhodnutí 

16.  Z – západ 
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1. Úvod 

Na Velkolomu Čertovy schody a.s. probíhá hornická činnost ve stanoveném 

dobývacím prostoru Koněprusy a Suchomasty I. Rozhodnutím Obvodního 

báňského úřadu v Kladně pro dobývací prostor Koněprusy /schválený č. j.: OSMO-

T/DP 123/63 a dobývací prostor Suchomasty I /schválený č. j. CEVA-GŘ/DP-

214/75. 

Předmětem těžby jsou převážně velmi kvalitní vysokoprocentní vápence 

Koněpruského devonu, které jsou svou kvalitou výjimečné. Od roku 1991 bylo 

zažádáno o změny POPD, které se týkaly v prvém případě o Změnu rozhodnutí 

Obvodního báňského úřadu v Kladně č. j. 9488/2006/02/003 ve smyslu Změna 

povolení HČ podle POPD v DP Koněprusy a v DP Suchomasty I spočívá 

v zahloubení těžebního prostoru povolené č. 8 v úrovni 350 m n. m. na etáž č. 9. 

V úrovni 330 m n. m. č. j. 9488/2006/02/003. 

V druhém případě se jednalo o Změnu rozhodnutí Obvodního báňského 

úřadu pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského                                     

č. j. SBS/19283/2012/OBÚ-02/2 ve smyslu Změna povolení HČ – OPD lom VČS-

východ, DP Koněprusy a DP Suchomasty I spočívá v zahloubení těžebního 

prostoru z povolené č. 9 v úrovni 330 m n. m. na etáž č. 10. V úrovni 310 m n. m. 

a na etáž č. 11 v úrovni 290 m n. m.  V současné době se v tomto lomu těží 

1 500 000 t ročně. Těžený nerost je klasifikován do tříd A, B, C dle obsahu Fe. 

Vytěžený nerost je dále upravován a zušlechťován.  

  Na základě geologického průzkumu provedeného v lomu VČS východ 

v roce 1988 byly nově definovány dva typy nerostné suroviny, surovinový typ I                 

a surovinový typ II. Surovinovým typ I je čistý vápenec, který tvoří hlavní produkci 

lomu. Dosud byla těžba plánována s ohledem na tuto surovinu. Surovinový typ II 

tvoří vápenec s horším chemickým složením, vhodný spíše pro speciální 

úpravárenskou činnost se zaměřením na koncového odběratele a s požadavky na 

tento typ vápence. 

 Vzhledem k tomu, že tento vápenec neměl dosud využití, byla jeho těžba 

oddalována. Na začátku roku 2014 byl na Velkolom Čertovy schody a.s. vznesen 

požadavek Vápenkou Čertovy schody a.s. na vyhledání vápence specifických 
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vlastností pro zákazníka, který by měl zájem o množství 80 000t po dobu 5 let. Po 

dohodě se zákazníkem byl postupně vyzkoušen vápenec z několika těžebních 

míst v dobývacím prostoru Velkolomu Čertovy schody a.s.. Nerost byl dále 

upraven a zušlechtěn a výsledkem tohoto snažení bylo nalezení kvalitativně 

vyhovujícího vápence pro tohoto zákazníka.  

Poloha Velkolomu Čertovy schody a.s. s plochou povolené hornické 

činnosti je zakreslena na obrázcích č. 1 a č. 2. 

V současnosti se Vápenka Čertovy schody řadí k nejmodernějším 

vápenkám v Evropě. Produkce vápna se pohybuje na úrovni 380 tisíc tun.                     

Je vyráběno 139 druhů vápenných výrobků. Téměř 45 procent výrobků                            

je dodáváno pro ekologický trh, kde je používáno pro odsiřování a čištění 

kouřových plynů, úpravu pitné a užitkové vody, neutralizaci a podobně.                        

Za pomoci rozsáhlých investicí Vápenka Čertovy schody racionálně využívá 

surovinu - při přibližně stejném objemu výroby se těžba vápence pohybuje o 700 - 

800 tisíc tun níže než před rokem 1989. Samotný výrobní proces plní nejpřísnější 

požadavky na čistotu ovzduší.  

Vápenka Čertovy schody společně s Českomoravským cementem vlastní 

Velkolom Čertovy schody. Obě společnosti vlastní 50% a těžba je v současnosti 

prováděna a využívána pouze Vápenkou Čertovy schody.  Ta se v současné době 

pohybuje na úrovni 2 miliónu tun ročně včetně výklizů. Těžba probíhá podle 

stanovených povolení za dozoru státní báňské správy a Správy CHKO Český 

kras. Veškerá těžební činnost a činnosti s ní spojené jsou zaměřeny na co 

nejšetrnější přístup k přírodě a okolí. Vápenka Čertovy schody úzce spolupracuje 

s okolními obcemi a snaží se o bezproblémový provoz vůči okolí. Ve vytěžených 

partiích lomů východ a západ se provádí postupná rekultivace, dle schválené 

projektové dokumentace. 
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Cíl práce  

Cílem práce je na základě starých geologických prací ověřit množství této 

suroviny NBL v prostoru platného POPD, zjistit jaké jsou možnosti k vydobytí 

tohoto vápence a navrhnout možné řešení. 

Věřím, že závěry mé práce poslouží jako podklad pro těžební organizaci při 

dalším rozhodování. 
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2. Charakteristika zájmového území  

2.1 Geografie 

Kraj:   Středočeský  (kód CZ020) 

Okres: Beroun         (kód CZ 0202) 

Obec: Tmaň            ( kód CZ0202531855) 

           Suchomasty ( kód CZ0202531782) 

           Koněprusy   ( kód CZ0202531332) 

Katastrální území: Koněprusy    (číslo k. ú. 669 032) 

                              Tmaň            (číslo k. ú. 767 620) 

                              Suchomasty  (číslo k. ú. 759 244). [8] 

 Velkolom Čertovy schody (dále jen VLČS) se nachází katastrálním území 

obcí Suchomasty, Koněprusy a Tmaň. Obec Suchomasty leží cca 1,5 km jižně od 

VLČS a obec Tmaň leží 2,5 km na SZ a obec Koněprusy leží cca 3 km severně od 

VLČS. Okresní město Beroun leží cca 12 km západně od VLČS. 

 Z hlediska komunikačního napojení je ložisko napojeno na železniční trať, 

která byla vybudována souběžně s předpokládanou otvírkou VLČS. Na tuto 

železniční trať je napojena vlečka VČS.  Mezi DP Koněprusy a DP Suchomasty I 

vede komunikace, která spojuje lom VČS a VČS a.s. ale zároveň ústí na silnice III. 

třídy Bykoš – Beroun a Suchomasty – Beroun, které zajišťují spojení s vyššími 

centry osídlení (Beroun, Králův Dvůr, Praha). 

 Podél silnice III. tř. Bykoš – Koněprusy musí být ponechán ochranný pilíř 

v minimální šíři 25 m. [4] 
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Obrázek č. 1: Poloha lomu VČS [4] 
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Obrázek č. 2: Hranice POPD [4] 

 

2.2 Klimatické poměry  

 Z hlediska podnebí patří větší část území Berounska do mírně teplé 

podnební oblasti, údolí řeky Berounky pod Berounem a bezprostřední okolí 
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Berouna potom do teplé podnební oblasti. V dlouhodobém průměru se roční 

teplota na Berounsku pohybuje mezi 7 a 8 °C. Průměrné roční srážky činí přibližně 

500 – 600 mm. [5] 

2.3 Chráněná území 

 DP Koněprusy a DP Suchomasty se nachází vně CHKO Český kras. Český 

kras je vápencové území ležící jihozápadně od Prahy, od roku 1972 vyhlášené za 

chráněnou krajinnou oblast. Oblast je jedinečná jak z hlediska krajiny, rostlinných 

a živočišných společenstev, tak i pro svou historii a geologickou minulost.                 

V krasových oblastech jsou typickým jevem jeskyně, které uchovaly množství 

poznatků o pravěké čtvrtohorní fauně, často v nich nalézáme i stopy lidského 

osídlení. Nejrozsáhlejší jsou Koněpruské jeskyně, které jsou také nejdelším 

doposud objeveným jeskynním systémem v Čechách. [7] 

2.4 Geologie a petrografie výhradního ložiska  

 Při vyhodnocení karbonátové suroviny je ložisko rozčleněno na dva 

geneticky samostatné celky. Na karbonátové horniny s jejich prostorovým 

rozmístěním, faciálními změnami a tektonickým porušením. Podložím komplexu 

karbonátových surovin jsou kotýské vápence sensu striko, což znamená střídající 

se polohy hornin typu radotínské facie a hornin typu spodních koněpruských 

vápenců. Polohy hornin typu radotínské facie, obsahují větší procento klasického 

křemene v prachové facii. Bází ložiska jsou spodní koněpruské vápence, které 

náleží ke svrchním částem stupně Lochkov. Jejich mocnost kolísá v rozmezí 15 – 

30 m. [1] 

 Bazální facií stupně Prag jsou vinařické narůžovělé a většinou hrubě 

biodetritické vápence. [1] 

 Facie vinařických a koněpruských vápenců do sebe plynule přecházejí, 

takže větší část ložiska je vyjádřená jako přechody mezi těmito dvěma faciemi. [1] 

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Teplota_vzduchu&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sr%C3%A1%C5%BEky
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2.5 Stručná historie lomu  

 Výstavba VLČS a VČS započala na základě rozhodnutí vlády v polovině 50. 

let 20. Století, kdy hlavním cílem bylo centralizovat těžbu do jednoho většího lomu, 

který by byl využíván pro stavební účely. Malých lomů v okolí obcí Tmaň, 

Koněprusy a Suchomasty bylo mnoho.         

 Rozhodnutí tehdejší vlády se opíralo o geologický průzkum zdejší lokality,             

jejího okolí a o historii těžby. Přibližně od roku 1962 je VLČS a VČS v plném 

provozu. Dobývání nerostu probíhá v DP Koněprusy a DP Suchomasty I - 

Homolák. [2] 

       Na konci 70. let 20. století se začínalo ukazovat, že geologická situace v lomu 

Homolák se podstatně zhoršuje a bylo vypracováno několik projektů na otvírku 

nového lomu. V roce 1983 byl v blízkosti lomu Homolák otevřen nový lom 

pojmenovaný VČS, který měl překlenout časový úsek do doby, než bude otevřen 

další nový plánovaný lom východně od stávajícího lomu VČS. Pro lepší identifikaci 

byly lomy označeny jako lom VČS-západ a lom VČS-východ. Otvírkové práce 

začaly v roce 1987. V roce 1993 byly lomy VČS-západ a lom VČS-východ již 

dostatečně otevřeny a tím mohlo dojít k ukončení těžby v lomu Plešivec, který je 

od té doby ve stavu zajištění. Od roku 1993 probíhala těžba v lomech VČS-západ 

a VČS-východ. [2] 

 Až do roku 1991 byly lom i vápenka členy národního podniku CEVA. V roce 

1991 došlo k privatizaci vápenky a lomu. [2] 

 Vápenka Čertovy schody byla zprivatizována belgickou firmou Lhoist. 

Vzhledem k tomu, že Velkolom Čertovy schody tvořil surovinovou základnu nejen 

pro vápenku ale současně i pro Králodvorskou cementárnu, která byla 

zprivatizována firmou Heidelberg cement, došlo k dohodě, jejímž výsledkem byla 

dohoda o společném vlastnictví lomu. Obě firmy se staly majitelem Velkolomu 

Čertovy schody. Firmy Lhoist a Heidelberg cement mají ve vlastnictví 50 % akcií. 

Těžbu však provádí jen VČS a. s.. [2] 
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Obrázek č. 3: Fotografie lomu a okolí [3] 

 

3. Geologická charakteristika ložiska  

3.1 Geologie širšího okolí ložiska  

  Koněpruská oblast je tvořena plochou synklinálou protaženou ve směru  

Z-V a mírně se nořící k východu. Vlastní zvrásnění pochází z počátečních fází 

variské orogeneze. Během svrchního devonu také došlo k zaklesnutí 

koněpruského devonu a tím byly vápence chráněny před pozdější denudací.  Vliv 

původních vrás je v oblasti koněpruského devonu jen nepatrný, takže tektonicky 

hlubší a mělčí partie jsou dány především zlomovými strukturami. Celá oblast               

je typická konkordantním vztahem sedimentů podložního siluru a devonu, tzn. že 

hranice mezi nimi je určena pouze biostratigraficky. [1] 
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3.2 Geologie vlastního ložiska  

 Ložisko samo lze charakterizovat jako jedno z nejkvalitnějších v České 

republice. DP Koněprusy a DP Suchomasty jsou tvořeny velice kvalitními 

koněpruskými vápenci, které mají obsah CaCO3 až 99,98%. [1] 

 Podloží ložiska je tvořeno kotýskými vápenci s velkým procentem křemene 

v prachové facii či ve formě rohovců. Tato hornina je díky tomu nevyužitelná a tak 

tvoří bázi ložiska šedé až světle šedé koněpruské vápence (dříve spodní 

koněpruské vápence). Jejich mocnost kolísá mezi 15-30 m. Na ně nasedají facie 

narůžovělých a většinou hrubě biodetritických vápenců vinařických, která pak 

plynule přechází opět do vápenců koněpruských (dříve svrchních koněpruských). 

Z tohoto pohledu můžeme velkou část ložiska kvalifikovat jako přechody mezi 

těmito dvěma faciemi. [1] 

 S výjimkou podložních kotýských vápenců je ložisko jen nezřetelně 

zvrstveno a průběhy hranic mezi jednotlivými faciemi a subfaciemi není 

stratiformní. [1] 

 Ložiskem probíhá několik kalcitových žil o mocnosti od několika cm až do 8 

m (velká kalcitová žíla otevřená na 3. a 4. etáži). Tyto žíly mají dominantní směr 

SSV-JJZ, místy až SSZ-JJV a jejich okolí bývá často dolomitizováno. Kromě 

kalcitových žil mají z hlediska tektoniky význam i neptunické žíly (viz. kapitola 

Suchomastské vápence). Ty dosahují mocnosti od několika cm až po 20 cm            

a jejich nejčastější směr je V-Z či ZJZ-VSV. [1] 

 Na kvalitu ložiska má dále negativní vliv i zkrasovění. Zatím bylo zastiženo 

zkrasovění na úrovních 430 m. n. m., 410 m. n. m., 395 m. n. m. a 355 m. n. m. 

Výplň těchto krasových dutin je tvořena převážně křídovými, silně písčitými 

sedimenty. [1] 

 Vezmeme-li v úvahu všechny zastoupené litologické jednotky, jsou tyto 

obsaženy v prostoru POPD a v jeho nejbližším okolí s následujícími typy vápenců. 

[1] 
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3.2.1. Litologické jednotky 

(budou řazeny od shora, tedy od nejmladších vrstev k nejstarším) 

Suchomastské vápence: Tyto šedé až načervenalé, vrstevnaté a často fosiliemi 

bohaté vápence se vyskytují pouze v severovýchodní části ložiska podél silnice 

Koněprusy – Bykoš. Tyto vápence jsou pro vysoký obsah železa a dalších 

znečišťujících prvků nevhodné pro výrobu vápna. Z tohoto důvodu se ani                        

v budoucnu nepředpokládá jejich těžba. Pro plánování těžby jsou důležité hlavně 

proto, že vyplňují některé poruchy otevřené ve starších horninových formacích                 

a vytvoří zde v koněpruských vápencích tzv. „neptunické žíly“ (mezivrstevní 

sekundární výplň odlišným sedimentem), které ložisko lokálně znehodnocují. 

Suchomastské vápence jsou staroprvohorního stáří a náleží stupňům zlíchov až 

eifel. Diskordantně překrývají horniny stupně prág (svrchní koněpruské vápence) a 

mezi ukládání obou druhů vápenců došlo k přerušení sedimentace způsobené 

dočasných poklesem mořské hladiny a tím i vynořením celé oblasti nad mořskou 

hladinu. [1] 

Svrchní koněpruské a vinařické vápence: Jsou hrubozrnné, biodetritické                   

(z naprosté většiny krinoidové) světle šedé až bílé, mocně vrstevnaté až masívní 

vápence. Koněpruské vápence vznikaly v mělkém tropickém moři poblíž hladiny            

a geneticky se skládají ze dvou základních typů. Část ložiska (tvořící dnes 

převážně lom VČS západ) vznikla postupným narůstáním korálového útesu. 

Směrem k východu pak převažují vápence vznikající usazováním úlomků 

schránek živočichů obývajících korálový útes, které sem byly dopravovány 

mořskými proudy. V lomu VČS východ a východně od něj se místy vyskytují 

narůžovělé partie, které byly dříve řazeny jako samostatné druhy vápence, tzv. 

vápence vinařické, ale dnes jsou považovány pouze za speciální odrůdu 

koněpruských vápenců. Mocnost koněpruských vápenců místy přesahuje až 300 

metrů. Ve svrchní části mají koněpruské vápence proměnlivější zrnitost a místy – 

hlavně v partiích, která tvořila samotné tělo útesu – vykazují jemnozrnnou                     

až mikritickou strukturu. [1] 

Na bázi svrchních koněpruských vápenců jsou časté masivní partie, kde jsou 

pozorovány úseky bohaté na intraklasty nebo brekciovité úseky s nepravidelnými 
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stromataktity na poruchách, s uzavřenými schránkami ramenonožců nebo 

hlavonožců. Přes mírnou odlišnost od výše uložených facií, jsou tyto typy vápenců 

stále počítány mezi koněpruské vápence. [1] 

Stáří těchto hornin je cca 410 milionů let a náležejí do starších prvohor, respektive 

do devonského stupně zvaného prág, a jak již bylo psáno výše, tvoří většinu 

ložiska Koněprusy. [1] 

Spodní koněpruské vápence: Spodní koněpruské vápence byly dříve vedeny 

jako samostatná stratigrafická jednotka, ale dnes jsou řazeny jako součást 

kotýských vápenců. Přesto je pro nás důležité držet je odděleně od kotýských 

vápenců, neboť hranice spodních koněpruských vápenců a kotýských vápenců               

je faktickou spodní bazální hranicí ložiska. [1] 

Tyto vápence jsou světle zbarvené, středně až jemnozrnné, vrstevnaté. Typický                            

je pro ně mezivrstevný materiál, který je většinou tvořen šedým až nazelenalým 

jílem.  Stratigraficky se jedná o nejsvrchnější část lochkovu. Ve sledované oblasti 

dosahují mocnosti 5 až 16 m. [1] 

Kotýské vápence: Jsou tvořeny vrstevnatými, tmavě šedými a často rohovcovými 

vápenci. Mezivrstvy jsou obvykle břidličnaté. Stáří těchto vrstev je lochkov. Jejich 

mocnost je v kotýském útesu kolem 60 m. [1] 

3.3 Tektonika ložiska 

 Koněpruský devon má v popisovaném území postavení v důsledku velké 

mocnosti značně kompetentních hornin, které se pravděpodobně již během 

svrchního devonu zaklesly a tím byly ochráněny před pozdější denudací, 

probíhající mezi jednotlivými fázemi variské a saxonské tektogeneze. Do dnešní 

doby je oblast koněpruského devonu tektonicky vkleslou krou, na jejímž omezení 

se uplatňují všechny systémy poruch. [1] 

 Uvnitř oblasti karbonátové suroviny se projevují především zlomové 

struktury, založené na variské tektonice. Saxonské oživování bylo slabší vzhledem 

k velké kompetenci hornin. Vliv původních vrás je v oblasti koněpruského devonu 
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jen nepatrný, takže tektonicky hlubší a mělčí partie jsou dány především 

zlomovými strukturami. [1] 

3.4 Hydrogeologie vlastního ložiska  

 Zájmové území se rozkládá v pramenní oblasti Suchomastského potoka                  

a při jeho pravém břehu před soutokem s Koněpruským potokem. Morfologickým 

rázem se území člení na dvě části. Na severu je terén členitější, převážně 

zalesněný s prudšími sklony svahů, na jihu jsou pak svahy mírné a pramenní 

místa Suchomastského potoka široká a plochá. Suchomastský potok protéká 

celým územím k severu a zařezává se do reliéfu krajiny. Koryto je tektonicky 

předisponováno linií, podle níž došlo k poklesu západní kry. [5] 

 Koněpruský potok má poměrně úzké povodí, jehož údolí jsou souměrná. 

 Hlavními hydrogeologickými faktory v prostoru karbonátů jsou kromě 

infiltrace tektonická postižení a krasové jevy ve vzájemné spojitosti. [1] 

3.5 Klimatické údaje  

Základní meteorologické údaje pro pravidelné hydrologické hodnocení 

(srážky a teploty vzduchu) jsou převzaty z klimatické stanice Neumětely (měření 

bylo zahájeno v roce 1981). Klimatická stanice Neumětely leží ze stanic sítě 

ČHMÚ nejblíže k Velkolomu Čertovy schody, přibližně 7 km jižním směrem                     

od VLČS. Jeho poloha odpovídá přibližně i svou nadmořskou výškou. Srážkový 

úhrn za hydrologický rok 2013 751mm je extrémní a je o 1/3 vyšší než dlouhodobý 

průměr ročních srážkových úhrnů 1982 – 2012. Grafické hodnocení součtového 

deficitu/přebytku ročních srážek v období let 1999 až 2013 v porovnání s ročním 

srážkovým normálem (za období 1982 – 2012) je dokumentováno na grafu č. 1. 

[5] 
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Graf č. 1: Roční srážkové úhrny ve stanici Neumětely 

 

 

 

Graf č. 2: Bilance srážek – deficit/přebytek srážek za období 1999 – 2013 - 

stanice Neumětely 

 

3.6 Fyzikálně-mechanické vlastnosti  

 Ložisková výplň se vyznačuje vyrovnanými fyzikálně – mechanickými 

vlastnostmi a určité kolísání kvality je vázáno na svrchní partie ložiska. [4] 

 

Průměrná objemová hmotnost                                  2 650 kg/m-3  

Specifická hmotnost                                                  2 700 kg/m-3 
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Pevnost v tlaku                                                          60 – 134 MPa 

Přírodní vlhkost – vpc svrchně                                  0,20 % 

                             Koněpruské vápence                   0,16 % 

                            Vinařické vápence                          0,065 % 

Pórovitost                                                                   1,1 % 

Nasákavost váhová                                                    0,41% 

Vrtatelnost                                                                 0,0017 m∙s-1 

3.7 Stav zásob 

 Stav zásob k 1. 1. 2014 na území platného POPD činí 34 000 000 t 

těžitelných zásob. Při roční těžbě 2 000 000 t včetně odklizů má tato zásoba 

životnost 17 let. Zásoba nerostu mimo území platného POPD činí dle ZL            

500 mil. tun. Tato zásoba je těžitelná za předpokladu změny POPD. [4] 

4. Současný stav ložiska  

 Ložisko bylo zkoumáno jádrovými vrty, aby bylo možno těchto výsledků 

využít pro stanovení selektivní těžby. Rozdílnost v potřebách na chemické analýzy 

dnes  a v minulosti, je dána především požadavkem zákazníků, kteří v rámci 

svých výrobních programů mají přísnější požadavky na kvalitu výsledného 

produktu. Proto se těžba provádí selektivním způsobem a takto vytěžený nerost  

se ukládá na skládky, kde jsou jednotlivé kvality separovány. [4] 

4.1 Stupeň geologické prozkoumanosti  

 V prostoru lomu VČS východ bylo v minulosti provedeno několik vrtných 

průzkumných kampaní. Nejdůležitější průzkumy byly provedeny v DP Koněprusy                

a nazývaly se vrtné průzkumy Koněprusy (I. a II. etapa, rok 1954, vrty označené 

S1 - S50 a Sa - Ss), Čertovy schody (I. – III. etapa, rok 1962-63, vrty V501 – V534 

a V607 – V700) a Otvírka NKDC (rok 1977, vrty J1 – J34). [1] 
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 Výsledky těchto průzkumů jsou použitelné pouze částečně. Popisy vrtných 

jader, podávají podrobné informace o typu vápenců, tektonickém porušení, 

zkrasovění a dalších geologických fenoménech. Chemické rozbory jsou                   

pro dnešní potřeby nepoužitelné. Neboť tyto staré průzkumy byly zaměřeny hlavně 

na koněpruské vápence jako zdroj cementářské suroviny a nebyly provedeny 

chemické analýzy všech dnes sledovaných prvků a provedené analýzy 

neodpovídaly výsledkům kontrolních analýz provedených v 90. letech 20. století. 

[1] 

 Na základě těchto skutečností bylo v roce 1996 rozhodnuto o provedení 

nového geologického průzkumu. Tento geologický průzkum byl proveden v letech 

1997-1998 ve dvou etapách. [1] 

 První etapa vrtání, pokrývající plochu současného POPD byla provedena 

v březnu a dubnu 1997. Druhá etapa byla zaměřená převážně na předpolí lomu 

VČS východ a byla uskutečněna v prosinci 1997 a v lednu 1998. Celkově bylo 

odvrtáno 867.45 m. [1] 

 Výsledky průzkumu: 

KyV 2007:       0 – 55,35 m Svrchní koněpruské až vinařické vápence, 

     hrubě až středně zrnité, krinoidové.  

  55.35 – 61.30 m „Brekciovitá“ poloha. 

  61.30 – 68.70 m Spodní koněpruské vápence. 

       68.70 – 80,80 m Kotýské vápence se světlými až                                                       

                                                      tmavými rohovci. [1] 

 

KyV 2010:                  0 –  92,40 m Svrchní koněpruské až vinařické  

                                                                vápence středně až hrubě zrnité. 

           92.40 – 100.10 m Brekcie. 

                  100.10 – 115.90 m      Spodní koněpruské vápence. 
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         115.90 – 118.50 m      Kotýské vápence, tmavé silicifikované. [1] 

 

 KyV 2017:                      0 –   34.50 m    Silně zkrasověné svrchní koněpruské  

        vápence, místy brekciovité. [1] 

     34.50 –  59.00 m     Silně zkrasověné svrchní koněpruské 

        vápence. 

     59.00 –  70.00 m    Vrstevnaté, dolomitizované kotýské          

                                                                  vápence.Kupodivu nebyl pozorován                        

                                                                  rohovec. [1] 

 

 KyV 2018:                      0 –   19.20 m       Zkrasověné svrchní koněpruské   

                                                                   vápence s brekciovitou polohou při bázi. 

      19.20 –   24.30 m     Svrchní koněpruské vápence. 

     24.30 –  27.30 m     Silicifikované, rohovcovité kotýské  

                                                                       vápence. [1] 

 

  KyV 2019:               0 –   2,35 m Zkrasověné svrchní koněpruské          

                                                                vápence . 

       2,35 – 29,45 m Tektonicky postižené spodní  

                                                     Koněpruské vápence. Téměř   

                                                     tektonicky rozbité. 

       9,45 – 30,90 m Silicifikované, rohovcovité kotýské  

                                                     vápence. [1] 

 Na základě těchto vrtných prací byly v lomu VČS východ oklasifikovány 

geochemické jednotky částečně vycházející ze stratigrafického rozdělení ložiska      
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a bylo přihlédnuto k některým specifikům důležitým z hlediska dalšího zpracování 

vápenců, jako je zkrasovění, či přítomnost intraklastů. 

Těmito nově definovanými jednotkami jsou:  

4.1.1. Svrchně koněpruské a vinařské vápence 

Jednotka UKL 

 Tato geochemická jednotka je nejčistší v lomu Východ. Obsah CaO je vždy 

vyšší než 55 %, nízké i když dosti proměnlivé jsou obsahy MgO, Fe2O3, SiO2                        

a Al2O3.  

 UKL je tvořena výhradně svrchními koněpruskými vápenci, resp. jejich 

nezkrasovělými částmi. Zkrasovělé partie tvoří samostatnou jednotku. I tak jsou 

některé partie jednotky UKL druhotně znečištěny hlavně žilkami dolomitu v okolí 

kalcitových žil a neptunickými žilami s výplní suchomastských vápenců či mladších 

jílů. Svrchně koněpruské vápence tvoří většinu materiálu v prostoru platného 

POPD a jsou i nejdůležitějším materiálem z hlediska těžby a další produkce 

pálených nepálených výrobků.  

 

Jednotka NBL  

 Na bázi koněprusko vinařických vápencových vrstev jsou facie bohaté na 

intraklasty, nepravidelné stromataktity v úlomcích, othocery, často spojené 

s narůžovělým zbarvením. Tyto horniny mají také vyšší obsah Fe2O3 nad 1%, 

MnO nad 0,01%, SiO2 nad 0,4% a Al2O3 nad 0,1% než jednotka UKL. Proto bylo 

přistoupeno na definici odlišné litogeochemické jednotky než je UKV, ačkoliv 

vzhled horniny při makropopisu není zřetelně odlišný od suroviny UKV. Tato 

hornina nikdy nesplní přísné požadavky na speciální výrobu vápna. 

 

Jednotka LK 

 Tato vrstevnatá vápencová jednotka má charakteristické optické                           

a chemické rysy. Průměrný obsah Al2O3 je kolem 1,0 %, SiO2 kolem 0,3 %, obsah 
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Fe2O3 je také relativně vysoký – v průměru 0,17 %. Jedná se o znečištěný 

vápenec, který splňuje většinu požadavků na běžné vápno. 

4.1.2. Zkrasověné vápence  

Jednotka KL 

 Vápencové jednotky UKV, NBL a LK jsou ve většině případů zkrasověné, 

tektonicky postižené anebo protknuté neptunickými žilami. Všechny tyto jevy mění 

nepříznivě chemické složení postižené horniny, jelikož během úpravy suroviny 

(drcení, třídění) není možné toto znečištění kompletně odstranit. Proto byly 

všechny vápence postižené výše uvedenými procesy sloučeny do nově vytvořené 

geochemické jednotky KL. 

 Nejvýraznější chemické změny vápenců jsou spojeny s krasovým jílem 

vyplňujícím poruchy otevřené při procesech rozpouštění. Výrazně rostou hlavně 

obsahy SiO2 nad 0,3%, Al2O3 nad 0,2% jakož i Fe2O3 nad 0,09% a MnO nad 

0,009% obsažených v příslušných oxidech a hydroxidech. 

 Neptunické žíly přináší znečištěné vápence do masivní horniny, čímž roste 

obsah všech nečistot. Tektonická aktivita bez zkrasovění zvyšuje hlavně obsahy 

Fe2O3  a MnO především v mikrotických a jemnozrnných faciích, více náchylných 

k vývoji husté sítě puklin v tektonických oblastech. Místy se zdá, že vzrůst obsahů 

MgO je spjatý s určitým typem puklin. Zkrasověné vápence a neptunické žíly jsou 

snadno rozpoznatelné při makropopisu.  

4.1.3. Silicifikované kotýské vápence 

Jednotka SKL 

 Tuto jednotku, která je výrazně silicifikovaná, tvoří vrstevnaté a rohovcovité 

tmavé vápence kotýských vrstev. Není pro ni vypracováno chemické hodnocení.  

 Geochemická jednotka SKL tvoří podložní část ložiska a není vhodná pro 

další zpracování. Její těžba není plánována a jen se dbá, aby se při těžbě 

hraničních poloh ložiska nedostala do výrobního procesu. Nejen, že by její 
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nepříznivé chemické složení devalvovalo těženou surovinu, ale pevné rohovce by 

mohly poškodit technologii. 

5. Využití ložiska 

 Podle hlavní specifikace vápna a vápencových výrobků a podle chemické 

kvality různých surovin, které se vyskytují v lomu Východ, je možné navrhnout 

jejich míchání při navážení do drtiče VČS a produkovat, tak drcený kámen dle 

ČSN. Vzhledem k současnému provozu těžby, kdy je používáno tří damprů                  

na přepravu suroviny a dvou nakladačů, je možné míchat surovinu v poměru 2:1, 

1:2. Na základě požadavků zákazníků se surovina dělí na na dva základní typy. 

5.1 Surovinový typ I  

 Čistá, nezkrasověná nebo jen slabě zkrasověná jednotka UKL. Pro vysokou 

chemickou kvalitu (nízký obsah Fe2O3 do 0,45%, MnO do 0,0045 %, MgO           

do 0,4 %) dává bílé, velmi reaktivní a nejčastěji křehké vápno pálené v pecích. 

Pokud se budou zvyšovat některé přísné požadavky na Fe2O3  a MnO nebo MgO, 

bude nutné věnovat zvláštní pozornost selektivní těžbě této UKL jednotky a 

organizovat selektivní výrobu vápna nebo plnění separátních zásobníků pro 

kontinuální výrobu v jedné peci. 

 Protože je tento vápenec tak čistý a snadno se třídí, je možno jej použít                

na chemické využití jemných frakcí (FGD, mletý vápenec).  

 Stávající využití těženého vápence: 

Nepálené výrobky:  

 kusové vápence   

 mleté vápence  

Pálené výrobky: 

 kusové vápno 

 mleté vápno  

 vápenný hydrát (bílé vápno hašené) Čerťák®  



Bc. Jiří Blatský: Ověření zásob vápence typu NBL v lomu VČS východ a příprava 
projektu pro jeho dobývání 

2014  21 

 

Speciální výrobky:  

 Proviacal®  

 Sorbalit®  

 Čerťák®  

 Sorbacal®  

 Asphacal®  

 Neutralac®  

 Akdolit®  

 Oxyfertil®  

 Saniblanc®  

 Tradical®  

 Visucal®  

Všechny tyto výrobky se dodávají do stavebnictví, chemického průmyslu, 

zemědělství, lesnictví, pro životní prostředí, dopravní stavby a hutnického 

průmyslu. 

5.2 Surovinový typ II 

 Tato surovina obsahuje vyšší obsah nečistot a může být použita hlavně pro 

výrobu produktů méně náročných na chemické složení. Vápno vyrobené z těchto 

vápenců má obvykle nižší bělost a vykazuje nižší reaktivitu při stejných 

kalcinačních podmínkách. 

 Surovinový typ II může být namíchán z několika litogeochemických jednotek 

nebo může pocházet z jednotky jediné. Vzhledem k dostupnosti suroviny jsou zde 

však určitá omezení: 

a) Jednotky LK a NBL můžou být těženy současně vzhledem ke své podobné 

mocnosti a hlavně sousedství ve stratigrafickém sledu. K těžbě lze tuto 

jednotku doporučit pro dosažení speciálních reaktivit, pokud bude běžný 

http://www.proviacal.com/
http://www.lhoist.cz/certak/index.htm
http://www.sorbacal.com/
http://www.neutralac.com/
http://www.oxyfertil.com/
http://www.tradical.com/
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provoz v pecích problematický. Tato surovina zatím nebude dostupná                      

ve větším množství. 

b) Jednotka zkrasovělých vápenců (KL). V současné době je to surovina, která   

je nejblíže povrchu, protože báze lomu stále není příliš hluboko pod původním 

povrchem. Postupem času však dojde ke změně. Některé části těchto 

zkrasovělých vápenců obsahují velké „znečištění“ jílem, že jejich zpracování               

je možné pouze při použití odhliňovacího zařízení. Vlhké povětrnostní 

podmínky výrazně zmenšují účinnost odhliňovače. 

c) Svrchní koněpruské vápence, některé části jsou protkané neptunickými žilami            

a jsou také surovinovým typem II, a to pro obsah nečistot zvýšený úměrně 

četnosti a mocnosti těchto žil. 

6. Platné POPD  

 Těžba v lomu VČS východ se řídí platným POPD vydaným v Kladně dne 

29. 5. 1991 Ing. Vlčkovou č. 1336/90/511/Vč/St  s platností na roky 1990-2010. 

Toto POPD předpokládalo těžbu v lomu VČS východ v osmi etážích (báze dna 

lomu 350 m n. m.). [4] 

 Do současné doby bylo Obvodním báňským úřadem povoleno několik 

změn. Pro současné využití mají význam hlavně dvě z těchto změn. [4] 

 Změna vydána v Praze 12. 6. 2007 Ing. Jiřím Fričem-obvodní báňský 

inspektor pod číslem jednacím č.9488/2006/02/003, kterou se povoluje otvírka 

deváté etáže (báze 330 m n. m.) a zároveň se ruší časové omezení platnosti 

původního POPD a POPD je nyní platné do vytěžení povolených zásob. Změna 

povolení HČ  OPD lom VČS-východ, DP Koněprusy a DP Suchomasty I spočívá 

v zahloubení těžebního prostoru z povolené 8. etáže v úrovni 350 m n. m. na etáž 

č. 9 v úrovni 330 m n. m. [4] 

 Změna vydaná obvodním báňským inspektorem Ing. Radomírem 

Knapkem/383 dne 10. 7. 2012 pod číslem jednacím SBS/19283/2012/0BÚ-02/2, 

kterou se povoluje otvírka desáté a jedenácté etáže (nová báze dna lomu 290 m 

n.m.). Změna povolení HČ  OPD lom VČS-východ, DP Koněprusy a DP 

Suchomasty I spočívá v zahloubení těžebního prostoru z povolené 9. etáže 
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v úrovni 330 m n. m. na etáž č. 10 v úrovni 310 m n. m. a na etáž č. 11 v úrovni 

290 m n. m. [4] 

 Plocha stávajícího POPD je ze západu omezena geologickou hranicí 

ložiska a z jihozápadu hranicí přírodní rezervace Voskop. Severní hranici tvoří 

současná páteřní komunikace v lomu a z východu silnicí III. třídy Koněprusy – 

Bykoš. Prostor pro další rozšíření lomu je tak pouze jižním směrem, kde není 

hranice definována žádným omezením. [4] 

 Vzhledem ke konfiguraci terénu byla otvírka první až osmé etáže 

provedena zářezem a lom VČS-východ je tak stále lomem stěnovým. Etáže devět 

až jedenáct budou otevřeny pomocí sjezdů. [4] 

Geometrické parametry těžebních řezů (výška, sklon stěny, šířka 

pracovních plošin) jsou určeny provozní dokumentací  - Plán otvírky, přípravy               

a dobývání (dále jen „POPD“) a dokumentací k trhacím pracím. [4] 

Geometrické parametry jednotlivých etáží jsou uvedeny v tabulce č. 1 

Tabulka č. 1: Etáže v lomu VČS východ a jejich parametry  

 

 

 

 

 

 

          Etáž č.  nadmořská výška  výška etáže 

2  440 m 15 m 

3 425 m 15 m 

4 410 m 15 m 

5 395 m 15 m 

                 6 380 m 15 m 

7 365 m 15 m 

8 350 m 20 m 

9 330 m 20 m 

10 310 m 20 m 

11 290 m 20 m 
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 Všechny etáže mají jednotný sklon 75 stupňů a jednotný rozestup 

jednotlivých etáží, který je platným POPD dán 15 metrů. [4] 

 V případě rozšiřování těžební fronty zátinkou může být šířka pracovní 

plošiny min 25 m, ale těžební práce musí být vedeny tak, aby se těžební nakládací 

a přepravní prostředky nepřibližovaly k volnému okraji lomové stěna na vzdálenost 

menší než 3 m a na okraji lomové stěny musí být průběžně ponechávána 

provizorní bariéra z rubaniny nebo velkých kamenů (kladených co nejblíže k sobě) 

o min šířce v patě 2,0 m. [4] 

 

 

Obrázek č. 4: Barevné znázornění etáží v lomu VČS východ [2] 

7. Technologie dobývání  

 Podstatnou roli při projektování lomu hraje používaná technologie. V lomu 

VČS východ je používána technologie dopravy a nakládky kolovou technikou. 

7.1 Pracovní cyklus ve Velkolomu Čertovy schody a.s. 

- rozpojení ( trhavina ) 

- nakládka ( kolový nakladač ) 

- doprava ( automobilová doprava ) 
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Obrázek č. 5: Technologické schéma procesu těžby 

7.2 Používaná technologie 

Kolový nakladač CAT 988 H  

• výrobce: CATERPILLAR USA 

• rok výroby: 2013 

• výkon:  373kW 

• průměrná spotřeba: 0,12 l/t 

• průměrný výkon: 300 t/h 

• objem lopaty: 6,9 m3 

• provozní hmotnost: 50,8t 

• statický sklopný moment: 32 000Kg [9] 

 

Obrázek č. 6: Kolový nakladač CAT 988 H (foto autor) 
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Damper  CAT 775G 

• výrobce: CATERPILLAR USA 

• rok výroby 2013 

• výkon: 544kW 

• průměrná spotřeba 0,13 l/t 

• průměrný výkon 200 t/h 

• objem korby 43 m3  [9] 

 

 

 

 

Obrázek č. 7: DAMPER CAT 775G (foto autor) 

 

Vrtačka PANTERA 900 

• lomová vrtací souprava s horním hydraulickým kladivem 

• výrobce: SANDVIK TAMROCK 

• rok výroby 2003  

• průměr vrtání 95 mm 

• dosud vyvrtala 166 561 m 

• průměrná spotřeba 0,89 l/m 

• průměrný výkon 178 m/sm 
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• vrty vrtány pod úhlem 150 (v místech se sanační těžbou se sklon vrtu 

stanovuje dle vyprojektovaného úklonu etážové stěny, který je schválenou 

dokumentací. 

• záběr (R) je stanoven je stanoven 40 až 45 x průměr vrtu 95 mm R = ( 40 

až 45 ) x 95 = 3 800 až 4 400 mm = 3,8 až 4,4 m 

• rozteč vrtů (l) je zpravidla rovna 80 % orientačního záběru, tj. 3 až 3,5 m, 

pro plastické trhaviny cca 2,9 m 

• vzdálenost řad je zpravidla rovna- 80 % orientačního záběru , tj. 2,7 – 3,0 m 

až 3,1 – 3,5 m, pro plastické náložkové trhaviny cca 2,5 – 3,0 m. 

• délka ucpávky se zpravidla rovná 70 – 80 % záběru, max. 100 % 

• používané trhaviny PERMONEX V19, PERMON 10, PERMON DaP-P, DaP 

VTP1, PERUNIT 20/65, EMSIT 20, SLURIT 50 – 10 

 

 

Obrázek č. 8: Vrtačka Pantera 900 (foto autor) 

 

 Používaná technologie pracuje na ranní a odpolední směně od pondělka  

do pátku. Každý čtvrtek je periodická odstávka, kdy je technologická linka drcení               

a třídění odstavena a jsou prováděny opravy a údržby. Mobilní technika                           
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je sledována pomocí monitorovacích přístrojů a je pravidelně odebírán vzorek 

z náplní strojů, které se odesílají k laboratornímu rozboru. Po dosažení 

předepsaných motohodin dojde k řízenému odstavení stroje (nakladač nebo 

damper) a servisní organizace (v našem případě PHOENIX ZEPPELIN – CAT) 

provede na stroji údržbu a zároveň provede na základě vyhodnocených rozborů 

náplní vyhodnocení opotřebení dané části stroje. Součástí údržby je každodenní 

preventivní kontrola jak mobilní techniky, tak technologie drcení a třídění. 

8. Návrh přípravy průzkumu, dobývání a změna POPD  

8.1 Současná dostupnost suroviny NBL v lomu VČS 

východ 

 V závislosti k synklinální povaze ložiska vystupují podložní vápence,                     

ke kterým patří i vápence typu NBL a LK na povrch pouze v okrajových částech 

ložiska, zatímco v centrální části synklinály dosahují hloubek až 300 m. 

 V prostoru platného POPD vystupují vápence typu NBL a LK na povrch ve 

východní části lomu na úrovni 8. etáže a částečně 7. etáže. Etáž 8 zde byla 

v těchto vápencích otvírána a prvních 29 clonových odstřelů bylo provedeno právě 

v těchto vápencích, než bylo dosaženo svrchních koněpruských vápenců. 

 Skutečnost, že v době otvírky 8. etáže bylo využití vápenců typu NBL a LK 

poměrně problematické, byla poloha těchto vápenců prostoupena pouze cca 40 m 

širokým zářezem a vlastní etáž se poté rozvinula až v koněpruských vápencích. 

Vápence typu NBL a LK pak byly těženy severozápadním směrem a jako surovina 

prodávána in situ externímu zpracovateli. Externí zpracovatel tuto surovinu 

zpracovává a dopravuje k zákazníkovi. Takto zde bylo v minulosti vytěženo 

přibližně 160 tisíc t této suroviny. 

 Vzhledem k tomu, že se zde nachází v západním cípu synklinály, upadají 

zde vrstvy do hloubky pod úhlem 35 stupňů. Z tohoto důvodu se zde naleznou 

vápence NBL a LK pouze ve stěně otvírkového zářezu. 
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 V jihovýchodní stěně je možné vysledovat v délce přibližně 50 metrů                    

o mocnosti 15 metrů. Jejich další zpracování je ovšem problematické hlavně                 

ze dvou důvodů. Prvním důvodem je původ vzniku neboť vápence jsou velmi 

zkrasovělé, plné puklin vyplněných mladšími nezpevněnými sedimenty, hlavně jíly 

s vysokým obsahem hliníku, křemíku a železa, které surovinu pro další použití 

kvalitativně zhoršují. Dalším důvodem je místy vystupující podloží s křemitými 

konkrecemi do kotýského vápence, které by mohlo poškodit při dalším zpracování 

technologii. Výskyt konkrecí je natolik nahodilý, že není možné těžit tuto stěnu 

selektivně. Tento jev je viditelný na zářezu u páteřní komunikace, který vede 

kolmo k otvírkovému, zářezu se ukazuje, že poloha vápenců typu NBL a LK 

přechází po několika metrech do vápenců koněpruských. Z těchto důvodů zde  

není v současné době možné tyto vápence těžit. 

 V severozápadní stěně je situace odlišná. Část zásob je zde blokována 

v ochranném pilíři, který začíná na straně přikloněné do lomu na úrovni 7. etáže                 

a na straně odvrácené od lomu tvoří přirozenou skalní stěnu dlouhou 180 metrů             

a vysokou místy až 22 metrů. Celý tento ochranný pilíř je tvořen vápenci typu NBL 

a KL. Zásoby blokované v tomto pilíři samozřejmě není možné v současné době 

těžit, ale slouží jako důležitý odkryv pro pochopení geologické situace v této části 

ložiska a tím i pro predikci distribuce vápenců NBL a LK v nejbližším okolí. 

Operativně řízenou těžbou těchto vápenců na úrovni 8. etáže bylo dosaženo 

jihozápadní a severozápadní stěnou okraje ochranného pilíře a není možné                   

se tímto směrem nadále rozšiřovat.  

 Severovýchodním směrem sice ještě nějaké relikty těchto vápenců lze 

nalézt, ale naprostou většinou jsou zde zastoupeny koněpruské vápence                         

a vápence NBL a LK zde nedosahují takových mocností, aby je bylo možné těžit 

selektivně. 

 Z výše uvedeného vyplývá, že za současného stavu není v lomu VČS 

východ surovina NBL a LK dostupná. 
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Obrázek č. 9: Mapové znázornění NBL na 8 et. Jihozápad a severozápadní 

výskyt NBL (autor) 

 

 

 

Obrázek č. 10: Silně zkrasovělá surovina NBL v jihovýchodní stěně 8. 

Etáže (foto autor) 
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Obrázek č. 11: Výskyt NBL v severozápadní stěně 8. etáže – červená čára 

znázorňuje hranici NBL (dole) a koněpruských vápenců, šipka znázorňuje 

směr sklonu NBL (foto autor) 

 

8.2 Výskyt NBL na úrovni plánovaných etáží  

 V oblasti platného POPD byl NBL zastižen třemi vrty, a to vrty V2007, 

V2018 a V2019. [1] 

 Ve vrtu V2007 byla poloha NBL zastižena v úrovni 325-311 m n. m., tedy 

částečně v úrovni 10. etáže. [1] 

 Ve vrtu V2018 byla poloha NBL sledována od současného ústí vrtu                      

na úrovni 8I. etáže až do hloubky 340 m n. m., což je zhruba horní polovina 9. 

etáže. [1] 

 Ve vrtu V2019 byla poloha NBL sledována od současného ústí vrtu                      

na úrovni VIII. etáže až do hloubky 335 m n. m., což představuje zhruba ¾ výšky 

9. etáže. [1] 

 Na základě těchto poznatků a sledování povrchové situace,                                   

se v součinnosti s geologicko-měřickým oddělením VLČS vytvořil následující řez 
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touto částí ložiska. Jak z něj vyplývá, hranice mezi jednotlivými litologickými 

jednotkami není horizontální, ale ukloněná. Pro použití je důležitý především úklon 

hranice mezi NBL a KL, který činí 20 stupňů. Viz. obr. č. 11. [1] 

 Vrstva NBL je ukloněná a mocná pouze od 14 do 25 m, dále bude čistá 

NBL těžena pouze v minimální míře a většinou půjde o směs NBL a dalších 

litologických jednotek. Skutečnost ukazuje, že podložní KL jsou díky vysokým 

obsahům hliníku, železa a křemíku pro produkci nepoužitelné, půjde především          

o směs NBL a nadložní UK. Přesný mezní poměr NBL a UK bude stanoven 

empiricky, v diplomové práci používám předpokládaný, teoretický poměr 2:1. [1] 

 Výše zmíněnými vrty byla ověřena pouze část předmětného území. Ve 2. 

čtvrtletí roku 2014 proběhne vrtný geologický průzkum v předpolí lomu VČS 

východ. Pro doplnění a upřesnění znalostí distribuce NBL v předmětné části 

ložiska navrhuji vyvrtat v rámci tohoto průzkumu jeden vrt v oblasti otvírky 9. 

etáže.  

 

Parametry navrhovaného vrtu: 

Název: KyV 2069 (dle číselné řady geologických vrtů na ložisku Koněprusy) 

Typ: jádrový 

Souřadnice: Y = 770 865; X = 1 059 909; Z = 350 

Hloubka: 40 m (tzn. na úroveň paty 10. etáže. Pokud bude během vrtání zastižena 

hranice mezi NBL a KL, bude vrt ukončen po dohodě s GMS, která vrtný průzkum 

zajišťuje, pod touto hranicí).  
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Obrázek č. 12: Výskyt suroviny NBL a LK na úrovni 9. a 10. etáže           

na podkladu platného POPD (autor) 

 

 

Obrázek č. 13: Výskyt suroviny NBL a LK v západní části lomu                    

VČS-východ – řez geologickou mapou (autor) 
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8.3 Výpočet množství NBL na 9. a 10. etáži  

 Na základě rozboru výskytu suroviny NBL, provedeného v předchozí 

kapitole, je možné vytvořit kvalifikovaný odhad množství suroviny na 9. a 10. etáži.  

 Plochy, používané pro výpočet množství suroviny, byly zjištěny 

planimetricky v programu Microstation95, který je ve společnostech Velkolom 

Čertovy schody, akciová společnost a Vápenka Čertovy schody akciová 

společnost používán pro vedení mapové dokumentace. 

 Pro přepočet kubických metrů na tuny je použit koeficient 2,65 vycházející 

ze stanovené měrné hmotnosti pro koněpruský vápenec v lomu VČS východ, 

která činí 2,65 t/m3. 

8.3.1. Výpočet zásob NBL  

Výpočet výskytu NBL na 9. etáži 

Plocha výskytu NBL na 9. etáži: S = 19 100 m2 

Výška 9. etáže: v = 20 m 

Množství suroviny NBL na 9. etáži:     

      

                                   

Na úrovni 9. etáže se v předmětné části lomu nachází  1 012 300 t suroviny NBL. 

 

Výpočet výskytu NBL na 10. etáži 

Plocha výskytu NBL na 10. etáži: S = 5 400 m2 

Výška 10. etáže: v = 20 m 

Množství suroviny NBL na 10. etáži:   

                                  

                                  

Na úrovni 10. etáže se v předmětné části lomu nachází 286 200 t suroviny NBL. 
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Celkové množství suroviny na 9. a 10. Etáži 

                                   

                                   

V prostoru 9. a 10. etáže se nachází 490 000 m3, resp. 1 298 500 t geologických 

zásob NBL. 

 Tento údaj ovšem neodpovídá zásobám těžitelným. Část geologických 

zásob se nachází mimo platné POPD pro 9. a 10. etáž a bude nutné zaktualizovat 

formou změny POPD rozsah 9. a 10. etáže. 

 Naopak, část zásob zůstane blokována v ochranných pilířích, ve sjezdu na 

9 etáž a také díky předepsanému odstupu jednotlivých etáží činícímu 25 m.  

 

 

 

 Obrázek č. 14: Bloky vázaných zásob NBL + LK na 9. a 10. etáži             

při respektování platného POPD (autor) 
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Výpočet těžitelných zásob na 9. etáži dle platného POPD 

 Jak vyplývá z obrázku č. 14, je na úrovni 9. etáže část zásob blokována 

v prostoru mezi plánovaným sjezdem a ochranným pilířem (blok 9b1). Část zásob 

je blokována samotným stříleným sjezdem (blok 9b2) a část zásob je blokována 

v jižní části díky nutnosti zachování projektovaného odstupu 9. a 8. etáže, který 

činí dle platného POPD 25 m (blok 9b3). 

 

Výpočet množství zásob blokovaných mezi sjezdem a ochranným pilířem 

Šířka plošiny mezi sjezdem a pilířem š = 12 m 

Délka plošiny mezi sjezdem a pilířem d = 250 m 

Výška 9. etáže    v = 20 m 

Množství blokovaných zásob       

                                  

                                  

 

Výpočet množství zásob blokovaných stříleným sjezdem 

Šířka sjezdu    š = 20 m 

Délka sjezdu    d = 210 m 

Výška 9. etáže   v = 20 m 

Množství blokovaných zásob  

                                  

                                  

 

Výpočet zásob blokovaných odstupem stěn 

Plocha blokovaných zásob  S = 2 060 m2   

Výška 9. etáže    v = 20 m 

Množství blokovaných zásob                                     
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Celkové množství blokovaných zásob na 9. etáži 

                                    

                                    

 

Celkové množství těžitelných zásob na 9. etáži v prostoru platného POPD 

                                    

                                    

 

Výpočet těžitelných zásob na 10. etáži dle platného POPD 

Jak vyplývá z obrázku č. 14, je na úrovni 10. etáže část zásob blokována sjezdem 

z 9. na 10. etáž (blok 10b1). Část geologických zásob suroviny NBL + LK leží 

mimo oblast platného POPD (blok 10b2). 

 

Výpočet množství zásob blokovaných stříleným sjezdem 

Šířka sjezdu    š = 24 m 

Délka sjezdu    d = 210 m 

Délka předmětné části sjezdu* d1 = 30 m 

Výška 9. etáže   v1 = 20 m 

Množství blokovaných zásob  

                                  

 

Kde v2 je výška stěny 10. etáže ponížená o převýšení překonané sjezdem                       

při horizontální vzdálenosti 30 m.  
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* prvních 30 m sjezdu vede v surovině NBL + LK, zbylých 180 m pak vede           

už surovině typu I. 

 

Výpočet množství zásob mimo platné POPD 

Šířka bloku     š = 10 m 

Délka bloku     d = 160 m 

Výška 10. etáže    v = 20 m 

Množství blokovaných zásob   

                                      

       

 

Celkové množství blokovaných zásob na 10. etáži 

                                     

                                     

 

Celkové množství těžitelných zásob na 10. etáži v prostoru platného POPD 

                                      

                                      

 

Celkové množství těžitelných zásob NBL na 9. a 10. etáži v prostoru platného 

POPD 

                                      

                                      

 

 V prostoru platného POPD se nachází 798,92 kt suroviny NBL.                            

Při předpokládaném odběru zákazníka 80 kt suroviny ročně by tak toto množství 

dostačovalo při dobrém plánování těžby po dobu 10 let. 
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 V různých pilířích je ovšem vázáno dalších cca 380 kt. Část z nich by se při 

vhodné změně POPD mohla stát také těžitelnými zásobami a tím                                  

by  se i prodloužila doba těžby suroviny NBL na 9. a 10. etáži. 

8.4 Návrh na změnu POPD  

Dříve, než budu provádět návrhy jednotlivých změn POPD, je nutné zdůraznit,                

že všechny změny jsou řešeny tak, aby nedošlo ke změně plošného území POPD, 

tzn., že všechny níže navržené úpravy mohou být řešeny pouze změnou POPD                

a není nutné procházet celou procedurou schvalování nového POPD. 

8.4.1. Změna POPD na 9. etáži 

 Současné POPD počítalo pouze s okrajovou těžbou NBL, proto je část 

suroviny vázána v jednotlivých blocích. V předchozí kapitole byly definovány tři 

bloky – 9b1, 9b2 a 9b3. 

 Blok 9b2 tvoří surovinu vázanou ve stříleném sjezdu. Sjezd byl plánován 

tak, že probíhá celý v surovině NBL a jeho začátek byl naprojektován tak,                     

aby dosáhl úrovně počvy 9. etáže v místě, kde již převažuje surovinový typ I. 

Tento postup sebou nesl tři výhody: 

- minimalizovalo by se množství vytěžené suroviny NBL, pro kterou by    

  nebylo využití 

- sjezdem nedošlo k vázání žádné suroviny typu I 

- sjezdem byly okamžitě otevřeny zásoby suroviny typu I 

 Mezi sjezdem a závěrnou stěnou 7. a 8. etáže byl ponechán rozestup 10 m 

(blok 9b1), na kterém měly být zachycovány případné opady ze závěrných stěn. 

 Skutečností je, že v době vydání rozhodnutí o POPD nebyla žádná 

z projektovaných stěn konečnou, nebyl vyžadován projekt sanací a rekultivací. 

Proto je mezi jednotlivými etážemi zachováván odstup 25 m, ve kterém je i vázána 

surovina v bloku 9b3.  

 Bohužel, vzhledem ke konfiguraci terénu není možné situovat sjezd mimo 

surovinu NBL, a tudíž v něm zůstane vždy nějaká surovina vázána. Naopak, 



Bc. Jiří Blatský: Ověření zásob vápence typu NBL v lomu VČS východ a příprava 
projektu pro jeho dobývání 

2014  40 

 

výhodou sjezdu raženého v surovině NBL je, že je tato surovina dostupná                     

už během otvírky 9. etáže. Pokud posuneme začátek sjezdu až k výchozu 

suroviny NBL na povrch (tzn. 30 m směrem k jihu), můžeme podstatně snížit 

množství suroviny vázané v bloku 9b3.  

 Většinu suroviny v bloku 9b1 můžeme zpřístupnit přesunutím sjezdu blíže 

k závěrné stěně. Na základě požadavku Velkolomu Čertovy schody, a.s. jsou zde 

posouzeny a porovnány dvě možné varianty – zachování současné východní 

hranice sjezdu a jeho rozšíření na 30 m nebo zachování šířky sjezdu 20 m a jeho 

přesunutí o 12 m k východu. Při obou variantách zůstane část zásob vázána 

v místě, kde bude nutné ponechat odstup 25 mezi 8. a 9. etáží. 

 

Výpočet množství zásob blokovaných stříleným sjezdem 

Varianta 1 – rozšíření sjezdu na 30 m  

Šířka sjezdu    š = 32 m 

Délka sjezdu    d = 210 m 

Výška 9. etáže   v = 20 m 

Množství blokovaných zásob  

                                    

                                    

 

Varianta 2 – zachování šířky sjezdu 20 m  

Šířka sjezdu    š = 20 m 

Délka sjezdu    d = 210 m 

Výška 9. etáže   v = 20 m 

Množství blokovaných zásob  
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Obrázek č. 15: Bloky vázaných zásob NBL + LK na 9. etáži – varianta 1 

(autor) 

 

 

Obrázek č. 16: Bloky vázaných zásob NBL + LK na 9. etáži – varianta 2 

(autor) 
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 Přihlédnutím k samotnému výpočtu zásob samozřejmě vychází 

jednoznačně výhodněji varianta 2, kdy je v podstatě celkové množství suroviny 

navýšeno o celý původní blok 9b1, zatímco v případě varianty 1 činí navýšení 

pouze jednu polovinu množství v bloku 9b1. 

 Při výběru výsledné varianty je však nutné brát v potaz i hledisko 

bezpečnosti práce. Při obou variantách nemůžeme počítat se zachováním 12 m 

široké plošiny zachycující opad ze stěn a její šířka se sníží na pouhé 2 m. 

 Závěrný svah 7. a 8. etáže je tvořen vápencem typu NBL, který je v těchto 

místech vrstevnatý, s mocnosti jednotlivých vrstev v rozmezí 10-20 cm. 

Mezivrstevní plochy nejsou vyplněny žádným jiným sedimentem (jíly, břidlice 

apod.) a vápenec zde má hlíznatý charakter. Z těchto důvodu je stěna stabilní                 

a trhacími pracemi prováděnými v jejím bezprostředním okolí nebyla narušena. 

Vrstvy ovšem mají nepříznivý sklon a těžba probíhá po směru vrstev, proto                    

by v mezním případě mohlo dojít k sesuvu stěny či její části po některé 

z vrstevních ploch.  

 Z výše uvedených důvodů bude nutné nechat zadat posouzení stability 

stěny a definitivní rozhodnutí udělat až na základě výsledku tohoto posouzení. 

Z tohoto pohledu se u tří počítaných variant jedná o mezní situace. Stávající 

POPD počítá se záchytnou plošinou 12 m, ovšem na úkor vázané suroviny. 

Varianta 2 sice zpřístupní tuto surovinu pro těžbu, ovšem na úkor toho, že bude 

nad sjezdem místy až 40 vysoká stěna. Varianta 1 pak předpokládá částečné 

vydobytí vázaných zásob, kdy bude při šířce sjezdu 30 m možné udělat při jeho 

okraji ochranný val, který bude zachytávat opad. 

 Definitivní rozhodnutí bude provedeno na základě výsledku posouzení 

stability stěny. Výsledný sjezd pak může být naprojektován i mezi těmito mezními 

variantami, tzn. se šířkou sjezdu v rozmezí 20 – 32 m či zachovanou záchytnou 

plošinou v rozmezí 0 – 12 m.  
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Výpočet zbytkových zásob v bloku 9b1 

Šířka bloku    š = 12 m 

Délka bloku    d = 30 m 

Výška 9. etáže   v = 20 m 

Množství blokovaných zásob  

                                    

                                    

 

Výpočet zásob blokovaných odstupem stěn (blok 9b3) 

Plocha blokovaných zásob  S = 1 600 m2 

Výška 9. etáže    v = 20 m 

Množství blokovaných zásob   

                                    

                                    

 

 Vzhledem k tomu, že pro lom VČS-východ nebyl dosud zpracován plán 

sanace a rekultivace, jsou zásoby v blocích 9b1 a 9b3 vázány kvůli minimálnímu 

rozestupu stěn 25 m. 

 Díky vhodně zvolenému výslednému tvaru 9. etáže na základě projektu 

sanace a rekultivace bude možné vytěžit v budoucnu i surovinu vázanou v těchto 

blocích. 

 

Celkové množství blokovaných zásob na 9. etáži 

Varianta 1 
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Varianta 2  

 

   

 

Celkové množství těžitelných zásob na 9. etáži po změně POPD 

Varianta 1 

 

 

 

Varianta 2 

 

 

 

Tabulka č. 1: Tabulka srovnání vázaných a těžitelných zásob na 9. etáži 

při stávajícím POPD a navrhovaných změnách 

  Těžitelné zásoby Vázané zásoby Životnost těžby 

m3 T m3 t r 

stávající  POPD 238 800 632 820 143 200 379 480 7,9 

změna POPD var.1 275 600 730 340 106 400 281 960 9,1 

změna POPD var.2 300 800 797 120 81 200 215 180 10 

 

 Při změně POPD se bude na 9. etáži s přihlédnutím k jednotlivým variantám 

nacházet cca 730 kt, resp. 797 kt, což by při plánované těžbě 80 kt postačovalo  

na cca 9 – 10 let těžby. 
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Obrázek č. 17: Postup těžby na 9. etáži – 1 a 2 těžba suroviny typu I, 3 

těžba NBL (autor) 

8.4.2. Změna POPD na 10. etáži 

 10. etáž je dle plánovaného POPD otevřena stříleným sjezdem ve východní 

části etáže. Prvních 30 metrů sjezdu probíhá v surovině typu NBL, zbytek pak 

surovině typu I. Část zásob je tak vázána v tomto sjezdu (blok 10b2). 

 Část zásob leží mimo POPD, ovšem technicky není žádné omezení bránící 

jejich těžbě. Mimo POPD se nacházejí proto, že se nepočítalo s jejich těžbou. 

Část zásob se nachází v prostoru POPD a měla být těžena hlavně proto,           

aby se odkryl prostor pro těžbu na 11. etáži.  S ohledem na změnu POPD           

se nabízí několik variant. 

Varianta 1 – posunutí západní stěny a sjezdu o 10 m k západu 

Při této variantě bude pro těžbu zpřístupněna surovina v bloku 10b1 a zůstane 

nám pouze blok 10b2, který v tomto případě nebude dlouhý 30 m, ale 40 m. 

Výpočet množství zásob blokovaných stříleným sjezdem 

Šířka sjezdu    š = 24 m 
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Délka sjezdu    d = 210 m 

Délka předmětné části sjezdu* d1 = 40 m 

Výška 9. etáže   v1 = 20 m 

 

Množství blokovaných zásob    , kde v2 je výška stěny 10. 

etáže ponížená o převýšení překonané sjezdem při horizontální vzdálenosti 40 m. 

 

 

 

 

* prvních 40 m sjezdu vede v surovině NBL + LK, zbylých 170 m pak vede            

už surovině typu I. 

Celkové množství blokovaných zásob na 10. etáži 

Varianta 1 

 

 

 

Výpočet těžitelných zásob NBL na 10. etáži 

Varianta 1 

 

 

 Při variantě 1 bude zpřístupněno 230,4 kt suroviny NBL, což by při roční 

těžbě 80 kt vystačilo na cca 3 roky. 
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 Na rozdíl od 9. etáže bude ovšem nutné přípravu těžby NBL na 10. etáži 

dobře časově naplánovat. Vzhledem k tomu, že bude sjezd ražen převážně 

v koněpruských vápencích, bude otvírka 10. etáže ukončena ve vzdálenosti 170 m 

od zásob NBL. Pro zpřístupnění těchto zásob bude potřeba odtěžit blok zásob 

suroviny typu IA (10sI) 

                                        

kde je : 

  vzdálenost konce sjezdu a suroviny NBL  a = 170 m 

  průměrná šířka clonových odstřelů  b = 50 m 

  výška 10. etáže     c = 20 m 

 

 

 Roční těžba suroviny I. činí dlouhodobě 1 500 000 t. Pro odkrytí suroviny 

NBL na 9. a 10. Etáži je potřeba odtěžit 450 000t suroviny I. Toto množství                     

je možné odtěžit na základě operativní těžby. 

 

 

Obrázek č. 18: Výřez platného POPD lomu VČS-východ (autor) 
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Varianta 2 – přesunutí sjezdu mimo zásoby NBL 

 Jak vyplývá z výsledků varianty 1, získali bychom přeložením sjezdu mimo 

surovinu NBL zásoby z bloku 10b2, tj. 55,8 kt. 

 Abychom mohli posoudit přeložení sjezdu mimo zásoby NBL, je třeba                     

se podívat, proč byla zvolena současná poloha sjezdu. 

 Jak vyplývá z obr č. 18, sjezd na 9. etáž je situován v jižní části etáže a má 

směr západ-východ. Na tento sjezd pak navazuje plánovaný sjezd na 11. etáž, 

který je situován také do jižní části etáže, ovšem ve směru východ-západ. Tato 

lokalizace byla zvolena proto, že v jižním směru je lom ohraničen Přírodní 

rezervací Voskop a není možné ho v tomto směru rozšiřovat. Západní hranici 

ložiska tvoří geologická hranice ložiska, takže další těžba bude probíhat severním 

a východním směrem. 

 Přeložit sjezd na sever či na jih tak není možné, jelikož by blokoval zásoby 

pro další těžbu. 

 Sjezd by bylo možno přeložit na západní stranu ve směru sever-jih. 

Abychom ovšem splnili podmínku, že bude sjezd veden mimo zásoby NBL, musel 

by být vyražen v kotýských vápencích, pro které nemá organizace žádné využití. 

Surovina ze sjezdu by tak musela být deponována na výsypce. 

 

Výpočet množství deponované suroviny 

Šířka sjezdu    š = 20 m 

Délka sjezdu    d = 210 m 

Výška 10. etáže   v = 20 m 

 

Množství blokovaných zásob  
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 Při ražbě sjezdu by bylo deponováno 42 000 m3 kotýských vápenců. 

Vzhledem k tomu, že dosud není známa cena, za kterou by byla surovina NBL 

prodávána, není možné v tuto chvíli stanovit výhodnost této varianty, tzn. porovnat 

náklady na vybudování sjezdu (tj. 42 000 m3 odtěžené a deponované suroviny)                   

a zisk z prodeje takto uvolněného bloku 10b2 (tj. 55,8 kt suroviny NBL). 

 Druhou variantou by bylo umístit sjezd na severní část 10. etáže. To by 

ovšem znamenalo, že by se jednalo o dočasný sjezd. Po dosažení jižní hranice 

10. etáže by byl v místě původně plánovaného sjezdu (dle současného POPD) 

vybudován sypaný sjezd a dočasný střílený sjezd by byl odtěžen, aby byla 

uvolněna surovina pro případný postup severním směrem při případném rozšíření 

POPD, či hlavně pro těžbu na 10. etáži v prostoru platného POPD. 

 Pro posouzení výhodnosti této varianty platí to samé, co pro přesunutí 

sjezdu na západ. Poté, co budou známy všechny vstupní informace, bude nutné 

porovnat náklady na odtěžení stříleného sjezdu a vybudování sypaného sjezdu                    

se ziskem z prodeje 55,8 kt suroviny NBL uvolněné z bloku 10b2. 

 

 

Celkové množství blokovaných zásob na 10. etáži 

Varianta 2 

                             

                             

Výpočet těžitelných zásob NBL na 10. etáži 

Varianta 2 

 

                               

Při variantě 2 bude zpřístupněno 286,2 kt suroviny NBL, což by při roční těžbě 80 

kt vystačilo na cca 3,5 roku. 
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Tabulka č. 2: Srovnání vázaných a těžitelných zásob na 10. etáži při 

stávajícím POPD a navrhovaných změnách 

 Těžitelné zásoby Vázané zásoby Životnost těžby 

m3 t m3 t r 

stávající  POPD 62 280 166 100 45 320 120 100 2,1 

změna POPD var.1 90 720 230 400 17 280 55 800 2,9 

změna POPD var.2 108 000 286 200 0 0 3,6 

 

Celkové množství těžitelných zásob NBL na 9. a 10. etáži po změně POPD 

1, 9. etáž varianta 1 a 10. etáž varianta 1  

     

 

 

1, 9. etáž varianta 2 a 10. etáž varianta 1  

      

     

1, 9. etáž varianta 1 a 10. etáž varianta 2  

     

    

1, 9. etáž varianta 2 a 10. etáž varianta 2  
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Tabulka č. 3: Srovnání vázaných a těžitelných zásob na 9. a 10. etáži při 

stávajícím POPD a navrhovaných změnách 

 Těžitelné zásoby Vázané zásoby životnost těžby 

m3 t m3 t r 

stávající POPD 307 080 798 920 182 920 499 580 10 

změna 9 var.1, 10 var.1 366 320 960 740 123 680 337 760 12 

změna 9 var.1, 10 var.2 391 520 1 027 520 98 480 270 980 12,8 

změna 9 var.2, 10 var.1 383 600 1 016 540 106 200 281 960 12,7 

změna 9 var.2, 10 var.2 408 800 1 083 320 81 200 215 180 13,5 

 

9. Závěr  

Otevření lomu VČS východ na 9. a 10. etáži dojde k navýšení těžitelných 

zásob, které budou využity na zpracování pro nového zákazníka. Zároveň tím 

dojde k efektivnějšímu hospodaření se zásobami, zpracováním těžko využitelné 

suroviny. Zvolením vhodné varianty dojde k vytěžení až 1 083 320 t této suroviny. 

Požadavek na její těžbu je 80 000 t ročně. Při tomto množství se jedná o období 

těžby na přibližně 10 let, na kterou je připravovaný kontrakt s novým zákazníkem. 

Navrhovaná řešení rozšiřují těžební činnost organizace a životnost lomu VČS 

Východ. Pro uskutečnění těžby dle popisovaných návrhů bude nutné požádat o 

změnu POPD. 

Na závěr bych rád poděkoval vedoucímu mé diplomové práce                         

Ing. Františku Kružíkovi za odborné vedení při vzniku této diplomové práce, dále 

oponentovi diplomové práce Ing. Michalovi Hejnovi za poskytnutí potřebných 

podkladů a informací pro možné vypracování mé diplomové práce,                                    

dále mému zaměstnavateli, který mi během mého studia na VŠB – TU Ostrava 

vycházel vstříc. Při této příležitosti, bych rád poděkoval i přednášejícím VŠB – TU 
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Ostrava, kteří nám celých pět let předávali své vědomosti a zkušenosti potřebné 

pro výkon naší profese.  

 

Vyhodnocení cíle práce  

 Navrženým způsobem a rozsahem těžby na ploše plánovaného rozšíření 

lomu ve stávající části dobývacího prostoru VČS - východ dojde k vytěžení 

hledané suroviny NBL a tím dojde ke splnění požadavku VČS a.s. pro nového 

zákazníka. 
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