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Abstrakt 

Disertační práce se věnuje těžebnímu odpadu z lomového dobývání stavebních 

nerostných surovin. Jedná se o různé zrnitosti mokrých a suchých materiálů 

z těžby a výroby kameniva a bloků. 

 

V první části byl charakterizován pojem těžební odpad. Je to neprodejný materiál, 

který se dnes nevyužívá. Je to sekundární produkt těžby resp. druhotná surovina.  

 

V druhé části, v případě nevyužití těžebního odpadu, bylo vyřešeno jeho ukládání 

podle zákona. Pokud hlavním důvodem, proč nevyužít těžební odpad, je 

ekonomická náročnost, tak se nabádá k vytvoření podmínek pro získání finanční 

podpory z evropských projektů a výrazné zlepšení životní prostředí.  

 

V třetí části byl vysvětlen význam využití těžebního odpadu včetně konkrétních 

podmínek vybraných lomových provozů. Zde byly charakterizovány tři lomové 

provozy, které mají neprodejný materiál o frakci 0-4 mm. Byly odebrány vzorky a 

materiál byl podroben laboratorním zkouškám. Po zjištění výsledků bylo navrženo 

vhodné využití neprodejného materiálu. 

 

Metodika využití těžebního odpadu má pomoci těžebním organizacím usnadnit 

postup při rozhodovacím procesu o jeho využití. Byly zde nastíněny postupy 

zpracování těžebního odpadu. Od rozpojování, přes nakládání, dopravu a úpravu 

až po skladování. 

 

Klíčová slova: ukládání odpadu z lomové těžby; využití neprodejného materiálu; 

druhotná surovina; metodika využití těžebního odpadu; dobývání stavebních 

nerostných surovin. 



Annotation 

The Thesis deals with the use of mining waste form quarry mining of construction 

mineral resources. Such material contains from different grain size of wet or dry 

materials from mining or production of stone blocks. 

 

In the first part the mining waste was characterized. It is unsalable material which 

has no use today. It is secondary product of mining respectively secondary 

resource. 

 

In the second part in the case of not using of mining waste is description of its 

deposition according to law. If the main reason for not using of mining waste is the 

economic issue then it is recommended to create conditions for obtaining of 

financial support from European founds for enhancement of environment. 

  

I the third part was elaborated meaning of utilization of mining waste including also 

concrete conditions of selected quarries. Three quarries with unsalable material of 

fraction 0,4 mm were selected. Laboratory tests were performed on taken samples 

of waste material and after analyzing of results suggestions were made for the 

best use of unsalable material. 

 

The methodic for utilization of mining waste has to help the mining organizations in 

the decision making process about its utilization and to make this process easier. 

There were also scratched procedures for this utilization form the point of 

crushing, throughout loading, transportation and treatment till the storing.  

  

Key words: deposition of waste from quarry mining; utilization of unsalable 

material; secondary resource; the methodic for utilization of mining waste; mining 

of construction mineral resources. 
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Motivace 

Těžba a zpracování kamene jsou mi blízké od doby středoškolské praxe, kdy jsem 

zažila práci v lomu. Od pomocných prací střelmistra přes náhled činností 

závodního lomu, pomocníka vedoucího úpravny až po zaměřování, projekci a 

prodej výrobků. Zalíbila se mi právě variabilita těchto prací, která zahrnuje práce: 

 s lidmi, ať už se jedná o komunikaci se zaměstnanci či se zákazníky; 

 s rozličnými stroji a zařízením venku i uvnitř; 

 včetně samostatné činnosti při vedení dokumentace. 

Uvědomila jsem si, že je to činnost velmi zodpovědná a důležitá. A proto se 

problematikou těžby zabývám už přes 12 let. Za tu dobu se mnohé změnilo: 

zvýšila se efektivita těžby, bezpečnost práce i automatizace; postoupily těžební 

fronty i inovace těžebních strojů a zařízení. Změnily se i způsoby nakládání 

s těžebními odpady.  Potenciál a rozvoj těžebního průmyslu vidím právě ve využití 

těžebních odpadů.  

Již ve své bakalářské práci jsem pro rekultivaci těžebního prostoru navrhla využití 

vápence, který není vhodný ke zpracování. V diplomové práci jsem řešila využití 

odvalu, kdy těžební organizace poptávala zpracování postupu těžby, sklonu etáží, 

navržení těžební a úpravnické technologie, uložení prodejného a neprodejného 

materiálu, jeho využití, včetně mapové dokumentace. 

Při jejím zpracování jsem zjistila potřebu vzniku „příručky o využití těžebního 

odpadu“, která ještě stoupla po roce 2009, kdy byl přijat zákon o nakládání 

s těžebním odpadem. Ten se týká pouze materiálu, který chceme definitivně 

uložit. Ale pro potřeby využití těžebního odpadu nejsou obecná pravidla a postupy. 

Proto je alespoň částečně zpracovávám v této disertační práci.  
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Úvod  

V roce 2011 se v České republice vytěžilo lomovým způsobem 12 299 tisíc m3 

stavebního kamene pro výrobu drceného kameniva; 10 859 kt vápence;   6 902 

tisíc m3 štěrkopísků; 3 606 kt kaolínu; 1371 kt sklářských a slévárenských písků; 

932 kt cihlářských surovin; 498 kt jílů; 192 tisíc m3 kamene pro hrubou a 

ušlechtilou kamenickou výrobu a to pouze na výhradních ložiscích. [7,8,9,24] 

 

Z toho vyplývá, že se vytěží značné množství suroviny, kterou je potřeba upravit a 

prodat. Ale veškerá vytěžená surovina se nezmění ve výrobek. I když se zajisté 

každá těžební organizace snaží efektivně využít celý sortiment výroby. Je zřejmé, 

že při těžbě kamene a jeho zpracování nelze využít všechen vytěžený materiál. 

 

Do materiálu, který se nevyužije, lze zařadit nadložní horniny, jemné suché i 

mokré podíly, kamenné úlomky, ale i hotové výrobky, po kterých není poptávka. 

Nevyužitý materiál je dočasně skladován nebo natrvalo ukládán na odvalech nebo 

v odkalištích. Každoročně těžební průmysl vyprodukuje až 40 % z celkového 

množství odpadu. [30] 

 

Tak dochází k akumulaci neprodejného materiálu, tím narůstá velikost úložné 

plochy, která je v mnohých případech na úkor těžebního a manipulačního 

prostoru. Zmenšením manipulační plochy může dojít ke snížení bezpečnosti a 

způsobit vyšší riziko pracovních úrazů. Další vlivy z ukládání odpadů převážně 

negativně ovlivňují životní prostředí a jsou finančně náročné pro těžební 

organizace.  

 

Právě stále rostoucí ceny za ukládání odpadů nutí těžební organizace více 

uvažovat o jejich využití např. odpady ze stavebních nerostných surovin lze 

úpravou přeměnit v recyklát a následně ho využít ve stavebnictví. K tomu je 

zapotřebí znát co nejvíce informací o těžebním odpadu, jeho druh, fyzikální a 

chemické vlastnosti, jeho množství a co nejvíce dalších informací, které by mohly 

pomoci při hledání jeho využití. Různé studie dokládají, že i přes širokou 
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variabilnost těžebních odpadů je v nich až 60% podíl pevné složky (kamene), díky 

kterému lze také snadněji nalézt využití. [1,2,5] 

 

Přesto v našich podmínkách patřily po dlouhou dobu těžební odpady spíše 

k přehlíženým druhům odpadů. Ve většině případů byly a na mnohých lokalitách 

ještě jsou pouze materiálem k výplním různých terénních nerovností, proluk, 

starých propadů a zásypů příp. se využijí při rekultivačních pracích. To je zajisté 

způsobeno vysokými investičními náklady pro pořízení kvalitní úpravnické 

technologie a mechanizace, kterou se zajistí prodejné kvalitní produkty 

z těžebních odpadů. [1,2,5,11] 

 

V mnoha případech již není potřeba pořizovat z vlastních zdrojů nákladnou 

technologii pro využití těžebního odpadu. Je mnoho způsobů, jak snížit podíl 

vlastních zdrojů např. lze využití těžebních odpadů řešit dodavatelsky nebo se 

zapojit do čerpání finančních prostředků přes evropské projekty.  
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Vytyčení cílů 

Hlavním cílem předkládané disertační práce bylo vytvoření návrhu všeobecné 

metodiky využití těžebního odpadu, v které budou nastíněny postupy, operace a 

potřeby pro jeho využití. Metodika má přiblížit orientaci v problematice nakládání s  

těžebním odpadem v konkrétních lokalitách.  

 

Dílčí cíle disertační práce jsou následující: 

 

 Výběr lokalit pro získání vzorků těžebního odpadu 

 Výzkum odebraných vzorků 

 Vyhodnocení zjištěných hodnot z laboratorních zkoušek 

 Návrh využití těžebního odpadu 

 Tvorba metodiky pro použití těžebního odpadu 

 

 

Vzhledem k výzkumu těžebního odpadu z více lokalit lze předpokládat použití 

zjištěných výsledků a vytvořené metodiky v kamenolomech s podobným těžebním 

odpadem. Pro stanovení druhu a množství výrobků, které se uplatní na trhu, se 

bude vycházet z předchozích návrhů využití těžebního odpadu, potřeb těžební 

organizace a především stávající těžební technologie.  
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1 Charakteristika těžebního odpadu  

Odpady z těžby stavebních nerostných surovin lomovým způsobem jsou podle [4] 

inertní, pokud dlouhodobě splňují tato kritéria: 

 nedochází k žádnému významnému rozpadu nebo rozpuštění; 

 obsah sulfidické síry je maximálně 0,1 %; 

 nehrozí riziko samovznícení; 

 riziko pro lidské zdraví a životní prostředí je krátkodobě i dlouhodobě 

nevýznamné; 

 nejsou v něm obsaženy žádné prostředky používané při těžbě nebo úpravě, 

které mohou poškodit životní prostředí nebo lidské zdraví. 

 

 

Podle druhu těžených surovin lze rozdělit těžební odpad [1]na odpad z těžby: 

 stavebního kamene pro drcené kamenivo 

 vápence a cementářských surovin,  

 štěrkopísků, písků 

 kamene pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu  

 surovin pro keramický a cihlářský průmysl 

 

 

Podle technologického procesu těžby [1,3,4] a způsobu zpracování lze těžební 

odpady rozdělit na: 

 jemné podíly z mokrého způsobu úpravy 

 jemné frakce ze zpracování suroviny suchým způsobem 

 nestandartní kamenivo s nevhodným zastoupením jednotlivých frakcí 
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1.1 Odpad z výroby drceného kameniva upravovaného za sucha 

Je to směs drobného drceného kameniva a jílovito-hlinitých příměsí. Množství 

tohoto odpadu, jeho maximální zrna a procentuální podíl jílovitých příměsí se 

odvíjí od kvality úpravy, především od velikosti ok sítové plochy odhliňovacího 

třídiče. V průměru se množství tohoto odpadu pohybuje mezi 10 až 20 % 

z celkové těžby rubaniny. Toto množství se musí navíc vytěžit a dopravit 

k primárnímu drtiči úpravnické linky, což zvyšuje náklady na těžbu. [1,7,8,9,11] 

 

Pokud je materiál nepoužitelný, těžební organizace ho ukládají na odvalech, na 

kterých podle hrubých odhadů každoročně přibývá 2,5 mil. tun odpadu. 

V současnosti se předpokládá, že je zde uloženo více než 20 mil. tun. Tyto 

materiály jsou různé zrnitosti od 0/4 až po 0/100 mm, podíl kameniva se pohybuje 

okolo 80 %. I když část těchto materiálů je možno využít pro sanační a rekultivační 

práce, je kladen důraz na jejich opětovné využití např. při stavební výrobě. 

[1,7,8,9,11,30] 

 

1.2 Odpad z mokré úpravy drceného kameniva a těžby štěrkopísků 

Zařazením mokrých procesů do úpravy drceného a těženého kameniva se zvyšuje 

výtěžnost ložiska a kvalita finálních výrobků, zejména při výskytu více 

znečištěných částí ložiska. Při tomto postupu se bude spíše jednat o neprodejné 

drobné frakce. 

 

Praním se drcené kamenivo zbavuje jílovito-hlinitých příměsí, které surovinu vždy 

ve větší či menší míře doprovázejí. Zpracovatelským postupem, drcením i otěrem 

se do procesů úpravy dostávají drobné podíly užitkové složky až prachového 

charakteru. Jemné podíly značně zatěžují cenu těžené suroviny. Je nutno je 

skladovat, dopravovat i likvidovat spolu s užitkovým materiálem a navíc pro ně 

zřizovat a provozovat sedimentační odkaliště. 
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Využití neprodejných frakcí vzniklých procesem úpravy kameniva se odvíjí od 

mineralogického a chemického složení. Lze ho využít při výrobě stavebních hmot 

a výrobků i pro cihlářský a kamenický průmysl. 

 

Při těžbě štěrkopísků z vody vzniká technologický odpad z těžených zajílovaných 

proplástků nánosových říčních teras (usazování v meandrech řek). Praktické 

zkušenosti dokládají těžební postup, kdy je surovina tříděna přímo při těžbě a 

nevhodné materiály jsou vráceny zpět do vodního prostředí. [1,25,28,29] 

 

1.3 Odpad z těžby a zpracování kamene pro hrubou a ušlechtilou 

výrobu 

Při těžbě bloků vzniká různorodý neprodejný materiál o frakci až 0/2000 mm, 

v takových případech se může jednat o nepravidelné kusy kamene, hlinité výplně 

puklin a poruch, zvětralý materiál či jemné prachové částice z vrtání a řezání. 

Další odpady mohou vzniknout při manipulaci v lomu a při převozu k úpravě. Při 

hrubé úpravě se z bloků vyrábějí obrubníky, krajníky, dlažební kostky apod. Tím 

vznikají odštěpky, které jsou ukládány na odvaly.  

 

Při čisté úpravě je blok řezán na jednotlivé desky, které jsou leštěny a dále 

upravovány podle potřeb zákazníka. Zde vznikají odpady v případě zlomení či 

poškození řezané desky nebo při její manipulaci. Řezáním a broušením vznikají 

prachové částice. Ty se zachycují v suché podobě v elektrofiltrech nebo v mokré 

podobě v odkalištích. Tyto lze využít např. do obalových živičných směsí. 

 

Specifickým využitím řezaných bloků je tvorba kamenných soch, kdy může být 

odstraněno až 75 % kamene. Jedna studie uvádí, že z 1000 tun vytěženého 

mramoru, se využije pouze 70 tun. 

 

Veškerý tento materiál bývá převážně uložen na odvalech. [1,12,18,31] 
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1.4 Definice těžebního odpadu podle zákona 

S přijetím nové směrnice evropské rady 2006/21/ES o nakládání s odpady 

z těžebního průmyslu vznikl zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním 

odpadem, který vymezuje těžební odpad jako „odpad, kterého se provozovatel 

zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se ho zbavit, …, a které vznikají při 

ložiskovém průzkumu, těžbě, úpravě nebo při skladování nerostů a které podle 

zákona o odpadech náleží mezi odpady z těžby nebo úpravy nerostů, …“[13].  

 

Z toho vyplývá, že se za odpady nepovažují takové hmoty, pro které je 

jednoznačné využití. Na hmoty, které se použijí pro sanaci a rekultivaci nebo pro 

zajištění a likvidaci důlních děl, se tento zákon nevztahuje. [33] 

 

Těžební odpad není odpad v pravém slova smyslu. Je to materiál, který se vytěžil, 

prošel úpravou a byl vyhodnocen, jako neprodejný. Je nutné ho uložit na delší 

dobu z různých důvodů např.: aktuální snížení poptávky; nevhodný druh horniny; 

malé nebo velké frakce; nevhodně zvolené technologické zařízení vytvořilo málo 

nebo hodně frakcí; vysoká konkurence apod. Je to sekundární produkt těžby resp. 

druhotná surovina. [1,6,23,29] 

 

1.5 Druhotné suroviny 

V oblasti legislativy, norem ani vyhlášek není jasně definováno, kdy je produkt 

odpadem a kdy druhotnou surovinou či stavebním materiálem.  

 

Autor publikace Odpady, jejich využití a zneškodňování uvádí, že druhotná 

surovina je surovina nebo materiál získaný z odpadu, který je způsobilý k dalšímu 

hospodářskému či jinému využití; zůstává přitom do dalšího zpracování odpadem.  
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V dalších materiálech nalezneme, že kromě užitkového nerostu se v dobývacím 

prostoru nacházejí tzv. druhotné (doprovodné) suroviny. Ty se vyskytují v různém 

množství v nadložních, meziložních i podložních vrstvách užitkového nerostu. 

Jsou to převážně sprašové a cihlářské hlíny a jíly; pórovinové, keramické, těsnící 

jíly; kaolíny; bentonity; písky; štěrky; štěrkopísky apod.  

 

Kdy je to surovina, která je těžena jako doprovodná a prvotní záměr těžby je 

zaměřen na užitkový nerost. V průběhu těžby se tedy těží i „druhotná surovina“, po 

které je poptávka. Druhotná surovina zpravidla mívá jiné vlastnosti nebo 

mineralogické složení než užitkový nerost. 

 

Druhotná surovina se může stát opět těžebním odpadem, kdy se z dočasného 

skladování stane trvalé ukládání.  I poté se z těžebního odpadu zajisté stane 

druhotná surovina např. díky inovaci úpravnické technologie nebo novým 

možnostem využití.  

[1,4,11,12,14,23,29] 
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2 Ukládání těžebního odpadu podle zákona č. 157/2009 Sb. 

Před přijetím zákona „o nakládání s těžebním odpadem“ se s odpadem 

postupovalo podle horního zákona č. 44/1988 Sb. a podle zákona o odpadech č. 

185/2001 Sb. Zde byly stanoveny požadavky na bezpečný provoz výsypek resp. 

odvalů a odkališť, kde byl materiál nepoužitelný pro sanace a rekultivace ukládán.  

 

Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem nařizuje aktualizovat 

plán otvírky, přípravy a dobývání nebo plán využití ložiska. Těžební organizace v 

něm musí zohlednit rozhodnutí o nakládání s neprodejným materiálem: 

 materiál se využije např. na nový výrobek, na sanaci a rekultivaci nebo pro 

zajištění a likvidaci důlních děl, pak se na tyto hmoty podle § 1 odst. 2 

Zákon, nevztahuje; 

 nebo se materiál natrvalo uloží, dle § 2 odst. 1 Zákona. Materiál je 

charakterizován jako těžební odpad a organizace je povinna se tímto 

zákonem řídit.  

 

Podle uvedených postupů je organizace vlastnící těžební odpad povinna 

vypracovat plán pro nakládání s těžebním odpadem za účelem minimalizace, 

zpracování, využití a odstraňování těžebního odpadu, s ohledem na zásadu 

udržitelného rozvoje. Po 5 letech bude plán pro nakládání s těžebním odpadem 

přezkoumán, příp. doplněn a aktualizován. 

 

Těžební odpad se uloží do vytěžených prostor za podmínek daných platnými 

zákony, nebo na vhodné úložné místo. Úložné místo je důlní stavba vyhrazená pro 

ukládání pevného nebo kapalného těžebního odpadu (odval, výsypka, odkaliště). 

Lze ho provozovat pouze na základě povolení provozu úložného místa. 

Organizace je povinna vést záznamy o monitorování a kontrolách úložného místa. 

Je nutné jednou ročně, předložit na základě shromážděných záznamů zprávu o 

celkovém vyhodnocení úložného místa.  
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Z důvodu kategorizace úložných míst musí být vyhodnoceny vlastnosti těžebních 

odpadů. O zařazení do kategorie I nebo II rozhoduje příslušný obvodní báňský 

úřad na základě žádosti o zařazení úložného místa do kategorie. Součástí žádosti 

je hodnocení rizik, které může pro okolí úložné místo představovat.  

 

Dalšími potřebnými dokumenty, které musí těžební organizace pro uložení 

těžebního odpadu aktualizovat, jsou havarijní plány. Také je nutné vypracovat 

návrh na sanaci a rekultivaci úložného místa. S tím také souvisí povinnost tvorby 

finanční rezervy.   

 

Oblast pro nakládání s odpady může být považována za uzavřenou poté, co 

organizace předloží žádost o povolení ukončení provozu úložného místa včetně 

zprávy o celkovém vyhodnocení úložného místa a příslušný orgán provede bez 

zbytečného prodlení konečnou kontrolu úložného místa. Vyhodnotí všechny 

zprávy předložené provozovatelem. Potvrdí, že na území zasaženém provozem 

zařízení pro nakládání s odpady proběhla rekultivace a odsouhlasí provozovateli 

ukončení provozu. [12][13] [32] [33] [31] 

 

2.1 Závěr ukládání těžebního odpadu 

Z výše uvedeného vyplývá, že charakterizovat neprodejný materiál jako těžební 

odpad a dále se řídit výše popsanými postupy je značně rozsáhlé. Proto i Český 

báňský úřad nabádá těžební organizace k tomu, aby svůj odpad takto 

necharakterizovali. Aby pro odpad našli uplatnění, získali tak využitelný materiál, 

zmenšili úložná místa, tak jak zákon ukládá: „Zákon všem těžebním společnostem 

ukládá, aby využívaly těžebního odpadu pomocí recyklace, opětovného použití 

nebo regenerace, pokud je to šetrné k životnímu prostředí v souladu se stávajícími 

ekologickými normami na úrovni Společenství a případně s požadavky této 

směrnice; k tomu slouží plán pro nakládání s těžebními odpady“. [4,33] 

 

O konkrétních postupech při ukládání těžebních odpadů pojednává Příručka 

k nakládání s těžebními odpady, kterou vydala v roce 2010 Těžební unie. 
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3 Vybrané lokality 

V rámci získání specifického výzkumu byly vybrány tři lokality, na kterých se 

předpokládal vznik podobného těžebního odpadu. V těchto lokalitách se nenašel 

těžební odpad (těžební organizace ho takto necharakterizují), ale neprodejný 

materiál z mokré úpravy drob.  

 

Drcené kamenivo se upravuje za mokra a vznikají jemné podíly o frakci 0/4. Tento 

materiál je skladován a využíván jen zřídka. Význam zkoumání toho materiálu 

dokládá graf 1, na kterém je zřejmá nejvyšší produkce právě nevyužitelné frakce 

0/4. Produkce tohoto materiálu přesahuje 200 000 tun a to pouze z roku 2012 

z lomu Jakubčovice. 

 

 

 

Graf 1. Produkce prodejních frakcí v lomu Jakubčovice 2012; zdroj:[20] upraveno 

 

Ložiska vybraných lokalit jsou součástí moravských vrstev kulmu Nízkého 

Jeseníku a Oderských vrchů, stratigraficky řazených do spodního až svrchního 

karbonu. Zdejší stěžejní surovina je moravská droba. Tato kvalitní surovina se 

používá především jako drcené kamenivo pro stavební účely např. na výrobu 

betonových a asfaltových směsí, pro kolejové a silniční lože. 
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3.1 Kamenolom Hrabůvka 

Na severovýchodním okraji obce Hrabůvka zhruba 3 km severozápadně od Hranic 

na Moravě se nachází kamenolom Hrabůvka (obr. 1). V lomu se začalo těžit 

v roce 1900. Dnešní výroba drceného kameniva se pohybuje okolo 700 000 tun 

ročně.  

 

Ložisko je tvořeno převážně z jemnozrnných až střednězrných kompaktních drob 

o mocnosti až 50 metrů, nadložními petromiktními slepenci v mocnosti do 15 

metrů a podložními flyšovými polohami tvořenými drobami, prachovci a částečně i 

prachovitými břidlicemi. Kulmské horniny mají puklinovou propustnost. 

 

 

Obrázek 1. Letecký pohled kamenolomu Hrabůvka; zdroj:[26] 

 

Dobývací prostor je odvodňován na spodní etáž lomu, kde vznikla jímka důlních 

vod. Důlní voda je využívána pro úpravu kameniva. V sedmi etážovém lomu se 

dobývá pouze na 5 etážích, jejichž výška nepřesahuje 25 m. První etáž má 

dočasně pozastavenou těžbu, 7. etáž je zatopená. 
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Rozpojování hornin je prováděno trhacími pracemi velkého rozsahu za pomocí 

clonových odstřelů. Vrtací práce provádí souprava Ingersoll-Rand CM 695 D a 

souprava Tamrock Pantera 1500. Nadměrné kusy jsou rozbíjeny ocelovou koulí o 

hmotnosti 7 000 kg.  

 

Rozval je odebírán lopatovými rypadly E 302 a E 303 a nakládán na dampry 

Komatsu HD 405 a Euclid R 32. V případě potřeby je možno využít kolových 

nakladačů Liebher 944 a Volvo L 150, které primárně slouží pro nakládku 

vytříděných frakcí ze zemních skládek.  

 

Od násypky primárního drtiče kde je surovina odhliněna, je dále tříděna a drcena 

jak za mokra, tak i za sucha a vzniklé frakce putují do ocelových válcových 

zásobníků nebo na zemní skládky. Odtud si odběratelé odebírají drcené kamenivo 

vysoké kvality pro použití do betonů, na zásypy, opravu a výstavbu komunikací, 

pro kolejové lože a jako lomový kámen. [15,19,26] 

 

3.2 Lom Výkleky 

Lom je situován asi 20 km východně od Olomouce a 15 km severovýchodně od 

Přerova nad obcí Výkleky. První písemná zmínka o zdejší těžbě je z roku 1786. 

Průměrná roční těžba zde představuje 400 000 tun s předpokládanou životností 

ložiska na 60 let.  

 

V lomu se vyskytují modrošedé droby se střední až hrubou zrnitostí o mocnosti 

okolo 170 m (následkem tektonické poruchy snížené o 35 m) a dvě polohy 

drobnozrnných slepenců o mocnosti 3 až 10 m výjimečně také jílové břidlice 

s mocností 2-5 m a prachovce. Skrývka se pohybuje v rozmezí od 0,5 do 3,5 m.  
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Přítok vod do lomu závisí na množství srážek, nepřesáhl však hodnotu 0,2 l.s-1. 

Důlní voda je odváděna do jímky na třetí etáži, ze které je odčerpávána do potoku 

Říka. Část vody je využívána pro praní kameniva v úpravnické lince.  

 

 

Obrázek 2. Lom Výkleky; zdroj:[26] 

 

V jámovém tříetážovém lomu (obr. 2) o délce přibližně 500 m a maximální šířce 

180 m se výšky lomových stěn pohybují v rozmezí od 10 do 26 m. Při rozpojování 

trhacími pracemi velkého rozsahu se využívá třířadých clonových odstřelů.  

 

K vrtacím pracím se používá souprava Atlas Copco R9C, k nabíjení vývrtů slouží 

nabíjecí vozy. Pro sekundární rozpojování je využíváno rypadlo Komatsu PC 350 

LC s bouracím kladivem nebo bourací koulí.  

Toto rypadlo nebo elektrické rypadlo UNEX E 302 nakládá surovinu z rozvalu na 

dampr Komatsu HD 325. Ten ji odváží do násypky primárního jednovzpěrného 

čelisťového drtiče DCJ 1000x800. 
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Zde je rubanina tříděna a dopravována pásovými dopravníky do kuželového 

tupoúhlého drtiče SY-1044. Odtud je rubanina dále tříděna na vibračních třídičích 

a sypána podle velikosti frakcí do zásobníků o objemu 80 m3.  

 

Dopravu hotových frakcí na zemní skládky provádí dampr Belaz 540. V případě 

potřeby lze ještě využít druhý záložní dampr. Pro nakládku slouží čelní kolový 

nakladač Volvo L 90 C. [17,21,26]  

  

3.3 Lom Jakubčovice 

V obci Jakubčovice nad Odrou 4 km severozápadně od města Odry byl založen 

roku 1876 kamenolom Jakubčovice (obr. 3). Těží se zde největší objemy 

moravské droby ve střední Evropě.  

 

 

Obrázek 3. Kamenolom Jakubčovice; zdroj:[27] 

 

Výrobní technologie byla realizována v 80. letech minulého století o kapacitě 

1 700 000 tun kameniva ročně. Vydobytí ložiska se předpokládá za 60 let.  
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Ložisko tvoří tzv. Hradecko-kyjovické souvrství, pro které je typické střídání drob, 

prachovců a jílovitých břidlic. Zde to jsou převážně šedozelené, šedomodré i 

hnědošedé droby nejčastěji hrubě až středně zrnité. 

 

Lom má dnes 10 etáží. Rozpojování horniny je prováděno převážně clonovými 

odstřely velkého rozsahu. Vrtací práce vykonávají soupravy Sandvik DP 1500i. 

Pomocí trhacích prací malého rozsahu se rozrušují nadměrné kusy a dočišťují 

těžební etáže. Rozvaly jsou nakládány třemi kolovými nakladači Caterpillar 988 G 

případně lopatovým rýpadlem Liebherr 974. Rubanina je dopravována čtyřmi 

velkokapacitními dampry Bellaz a dvěma Caterpillary. 

 

Úprava kameniva se děje ve třech technologických linkách. Technologická linka I-

V10 má primární, sekundární i terciální drcení a mokré třídění. Technologická linka 

I-V8 je vedena přes primární čelisťový drtič DCD 1015 a kuželový drtič KDH III 

1250-ST k finálnímu vibračnímu třídění. Tyto dvě se v případě potřeby propojí a 

tak jsou zaručeny veškeré požadavky zákazníků. Technologická dvoustupňová 

linka II zajišťuje komponenty do mechanicky zpevněných kameniv. Linka tak 

zpracovává méně kvalitní surovinu z vrchních částí ložiska. 

 

Doprava kameniva, které slouží pro výrobu živičných asfaltobetonových směsí, 

pro výstavby a opravy silnic a železnic, jako kamenivo do betonáren a pro 

uplatnění ve všech oblastech stavebnictví, k zákazníkovi je prováděna nákladními 

automobily i vlakovými soupravami.  

[16,20,22,27] 
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4 Výzkum odebraných vzorků a výsledky zkoušek  

Místo těžebního odpadu se z lokalit v rámci specifického výzkumu odebraly vzorky 

neprodejného materiálu. Příklady odebraných vzorků jsou na obrázcích 4, 5, 6, 

které se pořídily v rámci výzkumu. Odběry vzorků byly provedeny mimo rámec 

akreditace. Ve Zkušební laboratoři výzkumného centra hornin na Vysoké škole 

báňské – Technické univerzitě Ostrava byly stanoveny minerální fáze RTG 

analýzou dle ČSN EN 13925-1,2. [příl.1,2,3] 

 

4.1 Kamenolom Hrabůvka  

 

Obrázek 4. Příklad vzorku z lomu Hrabůvka 

 

Zhodnocení z protokolu  

„Fázové složení vzorku odpovídá složení drob, těžených v lomu. Ve vysokém 

množství byl zjištěn křemen, chlorit, illit-muskovit a plagioklas - albit. Draselný 

živec, kalcit, ankerit a pyrit je přítomen v malém až stopovém množství.“ (viz. 

příloha č. 1) 
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4.2 Lom Výkleky  

 

 

Obrázek 5. Vzorek materiálu odebraný z lomu Výkleky 

 

Zhodnocení z protokolu  

„Fázové složení vzorku odpovídá složení drob, těžených v lomu. Ve vysokém 

množství byl zjištěn křemen, chlorit, illit-muskovit a plagioklas - albit. Draselný 

živec, kalcit, ankerit a pyrit je přítomen v malém až stopovém množství.“ (viz. 

příloha č. 2) 

 



Ing. Pavla Foitová Dernerová: Výzkum a využití těžebního odpadu 

2014  19 

4.3 Lom Jakubčovice  

 

Obrázek 6. Vzorek materiálu odebraný z lomu Jakubčovice 

 

Zhodnocení z protokolu  

„Fázové složení vzorku odpovídá složení drob, těžených v lomu. Ve vysokém 

množství byl zjištěn křemen, chlorit, illit-muskovit a plagioklas - albit. Draselný 

živec a kalcit je přítomen v malém množství.“ (viz. příloha č. 3) 

 

4.4 Vyhodnocení laboratorních zkoušek 

Zhodnocení minerálních fází odebraných vzorků z lokality Hrabůvka a Výkleky se 

naprosto shodují. V minerální fázi vzorků z lomu Jakubčovice se nevyskytuje 

ankerit a pyrit ani ve stopovém množství. 
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5 Návrh využití těžebního odpadu 

Jak bylo řečeno v závěru kapitoly 1.4 Definice těžebního odpadu, na těžební 

odpad se může nahlížet jako na neprodejný materiál resp. jako na druhotnou 

surovinu v závislosti na možnostech využití. V této kapitole se hledá vhodné 

využití, na základě kterého bude navržena metodika využití těžebního odpadu. 

 

Při zjišťování nejvhodnějšího využití jemných podílů frakce 0/4 z droby bylo cílem 

nalézt již ověřené a poptávané produkty.  Toho bylo dosaženo na konferenci 

v Mostě. Zde byly pro potřeby disertace získány informace od Ing. Václava 

Vachušky, který se touto problematikou zajímá v praxi. Vyzdvihuje lokální využití 

s nízkou energetickou náročností při výrobě umělého kameniva RUGEN. Tato 

technologie umožňuje uplatnění velkého množství odprašků a dosažení parametrů 

umělého kameniva. Vznikají tak alternativní produkty z vlastních materiálů, pro 

které existuje mnohostranné využití ve stavebnictví. 

 

5.1 Lehké umělé kamenivo RUGEN 

Vyrábí se z jemných anorganických odpadních materiálů, speciálních pojiv, 

příměsí a přísad. Jako efektivní lehké umělé kamenivo pro stavebnictví dosahuje 

vysokou pevnost od 1 do 20 MPa, v běžném rozsahu používaných frakcí. 

Technologie jeho výroby umožňuje řídit nejenom jeho pevnost, ale i objemovou 

hmotnost a další parametry. Jedná se přirozeně o nehořlavý materiál.  

 

 

Obrázek 7. Umělé kamenivo RUGEN kulovité a nepravidelné formy 
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Svoje uplatnění nachází zejména v různých formách stavební výroby. 

Zpracováním nejdostupnějších materiálů je možné nahradit část přírodně 

těžených surovin při snižování skládkování a likvidace nejjemnějších odpadních 

materiálů. Jeho výroba je vzhledem k velice nízké energetické náročnosti šetrná k 

životnímu prostředí. 

 

Umělé kamenivo RUGREN se vyrábí převážně v kulovité formě nebo alternativně 

v nepravidelné formě (obr. 7). Jeho výhodou jsou kromě nízké ceny vysoká 

pevnost, nízká a regulovatelná objemová hmotnost a rychlá nasákavost, která 

umožňuje výrobek v případě použití do betonů a malt okamžitě aplikovat, beze 

změny konzistence. 

 

Technologie výroby patří mezi umělými kamenivy: 

 k technologicky náročnějším (vstupy tvoří materiály různých vlastností) 

 k nejméně energeticky náročným 

 k nejšetrnějším ve vztahu k životnímu prostředí (využívá odpadní suroviny) 

 

 

5.2 Využití lehkého umělého kameniva RUGEN 

5.2.1  Lehké hutné betony 

S pomocí lehkého umělého kameniva je možné vyrábět lehké hutné betony s 

objemovou hmotností od 1500 kg/m3 pro odlehčení všech vyhovujících konstrukcí 

a betonových výrobků. Výroba je identická s výrobou klasického betonu. 

 

 

Obrázek 8. Lehký hutný beton s umělým kamenivem RUGEN kulovité formy 
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Předností umělého kameniva je na rozdíl od jiných alternativ jeho okamžitá 

nasákavost, která má v jiných případech vliv na změnu zpracovatelnosti 

betonových směsí. Struktura lehkého hutného betonu s lehkým umělým 

kamenivem RUGEN je znázorněna na (obr. 8) 

 

5.2.2 Lehké malty 

Lehké malty lehké kamenivo je možné použít také pro výrobu odlehčených malt a 

zároveň jako kompenzátor napětí. Při jeho použití je možné snížit původní 

objemové hmotnosti až o 20 % a dosahovat původních hodnot pevností. 

 

5.2.3 Mezerovitý beton 

Mezerovitý beton je výhodná alternativa lehkých betonů, kdy je možné při použití 

lehkého umělého kameniva RUGEN dosáhnout výrobků požadovaných vlastností 

s minimální spotřebou pojiva. 

 

 

Obrázek 9. Využití lehkého umělého kameniva RUGEN pro výrobu zdících prvků 

 

Mezerovité betony se využívají zejména pro výrobu zdících prvků (obr. 9), kde je 

díky struktuře zachován přirozený způsob difúze při výborných tepelně - izolačních 

vlastnostech. Uvedené výhody se dají využít i pro další výhodná použití. 
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Mezerovité betony je možné vyrábět podle druhu v širokém rozsahu objemových 

hmotností bez použití jiných druhů kameniva. To dává projektantům i výrobcům 

široké možnosti v oblasti jejich použití, od zdících prvků, hlukoizolačních materiálů 

a deskových prvků (obr. 10) až po segmenty protihlukových stěn. 

 

 

Obrázek 10. Výroba panelových konstrukcí 

5.2.4 Rugen posyp  

Dalším možným využitím je syntetický posypový materiál, který je určený pro 

zimní údržbu komunikací, chodníků a ostatních kluzkých ploch. Je bezpečný pro 

veškeré použití posypu komunikací a chodníků i v historických centrech, v parcích, 

příjezdových komunikací u rodinných domů apod. 

 

5.3 Závěr návrhu využití 

Příklady použití lehkého umělého kameniva RUGEN ukazují i smysl jeho výroby. 

Kamenivo RUGEN je možné při dodržení zásad výroby bezpečně využívat. K 

tomuto účelu jsou pro jeho výrobu zpracovány a ověřeny soubory takových 

postupů hodnocení, které kromě mechanicko-fyzikálních parametrů posuzují jeho 

vliv na zdraví člověka a životního prostředí a to jak ve formě umělého kameniva, 

tak i ve formě hotových stavebních výrobků. Na zavedení jeho výroby se podílelo i 

několik domácích vědeckých institucí, zejména Výzkumný ústav vodohospodářský 

T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, Centrum pro hospodaření s odpady. 
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6 Metodika využití těžebního odpadu 

Metodika využití těžebního odpadu má pomoci těžebním organizacím usnadnit 

postup při rozhodovacím procesu o jeho využití. Jsou zde nastíněny postupy 

zpracování těžebního odpadu od rozpojování, přes nakládání, dopravu a úpravu 

až po skladování. 

 

6.1 Rozhodovací proces 

Při využití neprodejného materiálu spočívají hlavní výhody snížení nákladů 

především za: 

 odstraňování škod vzniklých při těžbě z ukládání; 

 zajištění prostorů pro ukládání; 

 ukládání těžebního odpadu; 

 sanaci a rekultivaci zemědělských a jiných půdních fondů; 

 provoz povrchových skládek, odkališť a odvalů. 

 

Další významnou výhodou je i vytvoření nových pracovních příležitostí. Jako 

hlavní nevýhoda při realizaci využití těžebního odpadu se jeví potřeba finančních 

nákladů na nezbytné investice pro pořízení potřebného technologického zařízení. 

 

Investice těžební organizace lze snížit např. částečnou dotací z evropské unie při 

získání projektu. Tomu však předchází podrobná studie této problematiky, která 

může trvat i několik let. Základem je zjištění využití konkrétního neprodejného 

materiálu. Toto lze zjišťovat za předpokladu, že jsou nám známy všechny 

podstatné informace např.: druh a množství materiálu, jeho fyzikálně – 

mechanické vlastnosti, které se mohou lišit od užitkového nerostu. 
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Dále je potřeba vyřešit:  

 směr přetěžení včetně výšky etáží,  

 sklon a místa příjezdových komunikací,  

 dostatečný prostor k využití neprodejného materiálu 

 prostor pro nové produkty příp. pro těžební odpady 

 možnosti těžebního postupu i konečného stavu (mapová dokumentace) 

 návaznost jednotlivých operací a jejich postup 

 střed zájmů při zvýšení těžebních operací s tím spojené zvýšení hluku, 

prašnosti a dalších negativních dopadů na životní  

 bezpečnostní opatření, OOPP 

 náhradní plán při změně podmínek (změna vlastností materiálu, nedostatek 

prostoru, pracovníků, selhání dopravy, havárie, změna poptávky, možnost 

výskytu dalších materiálů např. nebezpečných)  

 vyřešit podmínky po ukončení využití neprodejných frakcí 

 

Největší rozhodovací podíl pro těžaře bude mít celková ekonomická náročnost 

využití neprodejného materiálu resp. výše finančních možností těžební 

organizace. Toto se zjistí při konkrétních podmínkách každého z lomů podle: 

 technologické vybavenosti; 

 lokální poptávce po materiálu;  

 konkurence schopnosti. 

 

Na takto připravené využití konkrétního neprodejného materiálu lze zajisté podat 

projekt, který nám alespoň částečně zaplatí počáteční náklady a umožní podporu 

pro hledání vhodného využití pro těžební odpad nebo přímo zajistí využití 

neprodejného materiálu vytvořením výrobku, který bude pro odběratele potřebný. 

Pro zde řešený materiál se lze zaměřit se zejména na stavební příp. zemědělský 

průmysl. Při způsobu využití neprodejného materiálu je potřeba mít ponětí o 

současných technologických trendech v těchto odvětvích.  
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O neprodejném materiálu je nutné znát před rozhodovacím procesem co nejvíce. 

Na základě ověřených informací zvolit postup přetěžení, odpovídající mechanizaci 

pro nakládání, dopravu, úpravu i skladování. Toto nám může usnadnit následující 

  

Rozdělení těžebního odpadu  

 Podle primárního produktu: bloky, drcené a těžené kamenivo – z toho 

vyplývá velikost frakce neprodejného materiálu  

 Podle těženého materiálu: soudržné a nesoudržné 

 Podle způsobu rozpojení: trhacími pracemi nebo rýpadly  

 Podle způsobu úpravy: suchou nebo mokrou cestou 

 

6.2 Rozpojení  

Obecně lze říci, že soudržné materiály se rozrušují za pomocí trhacích prací. 

Nesoudržné materiály se dobývají rypadly. Poté záleží na druhu materiálu, zda se 

upraví mokrou nebo suchou cestou.  

 

6.2.1 Trhací práce 

Pro ně je potřeba vytvořit vrty pro táhlé nálože k vytvoření řadových, clonových 

nebo plošných odstřelů. Pokud se nejedná přímo o využití konkrétní frakce, 

rozpojujeme zároveň frakce hrubé i drobné. Jedná se o materiál různého 

mineralogického a petrografického složení, různých fyzikálně – mechanických 

vlastností. Jde většinou o zkonsolidovaný materiál, který byl skladován i desítky 

let. Nakypření materiálu a jeho granulační složení se mění, mezery mezi 

jednotlivými kusy se postupně zmenšují, vyplňují se drobnější frakcí a některé 

mezery se mohou naplnit vodou. Podle pevnosti materiálu a působícího tlaku 

může být materiál plasticky deformován nebo si může i po dlouhou dobu zachovat 

svůj kusovitý charakter. Změny fyzikálně – mechanických vlastností probíhají u 

různých materiálů rozdílnou rychlostí a v rozdílném rozsahu. Je proto nezbytné 



Ing. Pavla Foitová Dernerová: Výzkum a využití těžebního odpadu 

2014  27 

znát charakteristiku materiálu alespoň na začátku skladování, nejlépe však 

v celém období. 

Rozhodující vlastnosti ovlivňující chování skladovaného materiálu jsou:  

 objemová hmotnost zemin zřetelně stoupající s hloubkou uložení 

 vlhkost materiálu, klesající s hloubkou uložení 

 měrná tíha skeletu, reprezentovaná mineralogickým složením 

 smyková soudržnost (pevnost) 

 úhel vnitřního tření 

 pórovitost, výrazně klesající s hloubkou uložení 

 pevnost v prostém tlaku 

 

Je důležité věnovat pozornost vysokým hodnotám nasákavosti, pórovitosti a 

vysokému indexu plasticity a materiálům s malou smykovou pevností. V takových 

případech se jedná o méně stabilní až nestabilní tělesa. Proto je nutné navrhnout 

způsob těžby s ohledem na skladovaný materiál např. snížit sklony navrhovaných 

etáží. Je důležité z hlediska bezpečnosti věnovat zvýšenou pozornost stabilitě 

svahu po celou dobu odtěžení. 

 

Při ztěžklém materiálu by bylo nejvhodnější použití nátřasných trhacích prací za 

použití řadových či clonových odstřelů. Nátřasné práce mají svá omezení, nelze je 

provozovat v místech možnosti poškození objektů, těžebních strojů, bezpečnosti 

zaměstnanců apod.  

 

V případě rozpojování trhacími pracemi je potřeba zohlednit při nabíjení vývrtů 

nestabilnost příp. rozrušenost materiálu a snížit množství trhaviny. Je velice 

důležité při trhacích pracích dbát na bezpečnost, obzvlášť ve zmiňovaných 

podmínkách. 
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Nevýhody jsou v pořízení trhavin a rozbušek, nutnosti disponovat vrtací technikou 

a v závislosti na měrné spotřebě trhavin se mění náklady. Pokud ale chceme 

využít soudržný nebo zkonsolidovaný neprodejný materiál, nemáme na výběr. 

Celková účinnost a dosažené výsledky trhacích prací přímo ovlivňují ekonomiku 

následných těžebních prací např. poruchovost dobývacích strojů a výši nákladů na 

těženou jednotku. 

 

V některých případech by stálo za úvahu z důvodu vyšší bezpečnosti a pro nižší 

náklady použít pro rozpojení nadměrných kusů bentonitu místo trhaviny. Bentonit 

vložený do vývrtu způsobí, že při vysokém pnutí kámen pukne. 

 

6.2.2 Vrtací práce 

Vrty se zhotovují vrtnými soupravami především z horní plošiny, v případě potřeby 

horizontálních vrtů lze toto zajistit pomocí vrtacích sloupů. Délky vrtů se odvíjejí od 

výšky (hloubky) skladovaného materiálu běžně do 20 m, průměry vrtů se pohybují 

od 90 do 140 mm. Pokud mají vrtací techniku v lomu, lze ji využít i pro rozrušování 

neprodejného materiálu za předpokladu podobných fyzikálně – mechanických 

vlastností. Snížily by se tak počáteční náklady. 

 

6.3 Nakládání 

Nejlépe výběrovým řízení zvolit nejvhodnější způsob nakládání rypadlo nejen, aby 

vyhovovalo pro potřeby těžby (objem lopaty, výkonost, výškový a hloubkový dosah 

lopaty), ale i ekonomiky (celková cena, délka servisu, cena náhradních dílů, 

spotřeba pohonných hmot, cena maziva). 

Při použití stávající mechanizace těžby a nakládání budou náklady pro přepravu 

neprodejného materiálu minimální, resp. budou zvýšeny o provozní náklady, větší 

vytížení může mít za následek zvýšení poruchovosti, tím mohou vzniknout 

prostoje a je nutné v takovém případě zajistit náhradní řešení. 
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Při navrhování jednotlivých operací je nutné minimalizovat nakládání a převozu 

neprodejného materiálu z důvodu snížení nákladů a tím i snížení ceny nového 

výrobku. 

 

6.4 Doprava 

O automobilové přepravě se bude uvažovat mimo jiné v případě, kde se jedná o 

dopravu malého množství materiálu na krátké vzdálenosti a kde by investice na 

jinou dopravu byly nerentabilní. Většina kamenolomů již má zřízenou autodopravu 

(v kamenolomech je automobilová doprava nejrozšířenějším způsobem dopravy, 

proto se předpokládá její přednostní využití).  

 

Přesto je nutné propočítat její kapacitu resp. výkonnost se zapojením do využití 

neprodejného materiálu z důvodu efektivního využití. Tato doprava je velmi 

operativní, lze ji přizpůsobit různým postupům těžby a selektivnímu odvozu 

vybraných neprodejných materiálů. Nevýhody zvolení těchto dopravních 

prostředků spočívají v malém přepravovaném množství (dáno podle obsahu 

korby), nízké produktivitě práce, nízké životnosti, vysokých provozních nákladech 

a vysokých nároků na údržbu a nutnosti tvorby vozovek. Dopravní cesty jsou na 

většině lomů již vytvořeny, stačí je jen rozšířit k místu úpravy neprodejného 

materiálu. V případě rozšíření by se zbudovaly jednoduché cesty, za příznivých 

podmínek pouze vyrovnáním terénu. V letním období je nutno kropícími vozy 

zajistit bezprašný provoz. 

 

6.5 Úprava materiálu a vytvoření nových výrobků 

Zvolení ověřených a poptávaných produktů pro využití jemných podílů frakce 0/4 

mělo za následek neveřejný způsob úpravy. Je to know how společnosti 

EKOGEN, o.s., a proto v této kapitole nejsou řešeny finanční náklady, personální 

zajištění ani bezpečnostní problematika. 
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6.6 Skladování výrobků  

Každé nakládání a převoz zvyšuje cenu prodávaného výrobku, proto je vhodné 

skladovat výrobky a ukládat nepotřebný materiál co nejblíže úpravny resp. těžby. 

Ukládání materiálu se děje pouze při nezpracování veškerého materiálu. Přesné 

vymezení rozdílu mezi dočasným a definitivním uložením se zatím v oblasti 

základních předpisů neobjevilo. 

 

6.7 Závěr metodiky 

Ve vybraných kamenolomech mají většinou alespoň část technologie nutnou pro 

zahájení přetěžení neprodejného materiálu. I tato skutečnost by měla usnadnit 

rozhodovací proces, příp. snížení počátečních nákladů při využití neprodejného 

materiálu. V neposlední řadě zvýhodní rozhodovací proces také zkušenosti s 

probíhající těžbou. 

 

Zpracováním odpadů z výroby drceného kameniva se lze zbavit nevyužitého 

materiálu, snížit zábor ploch lokality, z toho plyne mj. i ekonomický přínos při 

nakládání se zemědělským půdním fondem. Další podstatnou výhodou je 

prodloužení životnost ložiska. 

 

Za ložisko nerostů se totiž podle Zákona č. 44/1988 Sb. považuje přírodní 

nahromadění nerostů, jakož i základka v hlubinném dole, opuštěný odval, výsypka 

nebo odkaliště, které vznikly hornickou činností a obsahují nerosty.  

 

[1,2,5,6,10,11,12,13,14,15,16,17,22,23,31,34] 
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Závěr  

Za úspěšně splněný hlavní záměr lze považovat navržení metodiky v kapitole 6, 

která ovšem nevyužívá těžební odpad, protože je tento podle zákona nutné uložit 

na úložné místo, ale pojednává o neprodejném materiálu nebo druhotné surovině. 

 

Vytyčené dílčí cíle spolu s hlavním cílem jsou rozpracovány do šesti kapitol, které 

na sebe logicky navazují. Vybrány byly lokality s jemnými podíly z mokré úpravy 

droby v lomech Hrabůvka, Výkleky a Jakubčovice, informace o nich jsou v třetí 

kapitole. Kapitola čtyři výzkum odebraných vzorků a výsledků zkoušek velice 

krátce shrnuje druhý a třetí dílčí cíl. Poté navazuje poměrně dobře zpracované 

využití vybraného neprodejného materiálu jako jedné ze surovin pro výrobu 

umělého kameniva pro všestranné stavební využití. 

 

Dnes již jsou pro těžební organizace řešení, která mohou výrazně ovlivnit 

poptávku po vyráběném sortimentu za současného využití zbytkových frakcí. 

Přesto ještě nelze bezodpadově dobývat nerostné suroviny, a proto je nutné řešit 

úložná místa dle zákona. Pro některé odpady ještě není nalezeno uplatnění, pro 

další odpady je využití finančně náročné, ale již mnoho odpadu se využívá. 

Nahrazují se tak prvotní suroviny.  

 

V závěru lze konstatovat, že rozhodnutí o využití těžebního odpadu (neprodejného 

materiálu) je velice rozsáhlé a obtížné. Skládá se z jednotlivých dílčích úvah a 

rozhodnutí. Ještě před začátkem využívání těžebního odpadu je nutné provést 

podrobný výzkum v mnoha těžebních oblastech. Zpravidla je kladen hlavní 

požadavek na zjištění výše finančních prostředků a na ekonomické hledisko 

návratnosti v závislosti na velikosti poptávky po zvoleném druhu finálního výrobku. 
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Disertační práce byla rozšířena o druhou kapitolu Ukládání těžebního odpadu 

podle zákona č. 157/2009 Sb. z důvodu doporučení v tezích. Zde je potřeba 

zmínit, že zkoumaným materiálem je droba. Ta je v příloze prováděcí vyhlášky 

tohoto zákona uváděna jako inertní a vzniká pro ni výjimka. Neřeší tak nakládání 

s těžebním odpadem podle tohoto zákona. 

 

Doporučení pro další postup ve výzkumu 

V případě dalšího výzkumu doporučuji navrhnout „obecnou metodiku využití 

těžebních odpadů“ resp. druhotných surovin, která by pomáhala nejlépe všem 

těžebním organizacím při rozhodnutí začít využívat neprodejný materiál. Zvolila 

bych rozdělení podle první kapitoly.  

Metodika by popisovala postupy, způsoby a jednotlivé kroky při jeho využívání, tak 

aby navrženou obecnou metodiku mohly aplikovat další kamenolomy. Pomohla by 

ve vyhledávání nových využití těžebních odpadů tím způsobem, že by mohla 

shrnovat dnešní využití nejvíce produkovaných neprodejných materiálů. Bylo by 

také vhodné uvést, jak mají těžební organizace propagovat neprodejný materiál a 

podnítit tak o něho větší zájem.  
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