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Abstrakt 

Celosvětový rozvoj průmyslu a techniky je neodvratně spojen s obrovským 

čerpáním neobnovitelných surovinových zdrojů, s čímž souvisí mimo jiné také rychlý 

nárůst objemů znečišťujících látek a odpadů. Neobnovitelné zdroje budou jednou 

vyčerpány a proto je zcela na místě hledat nové možnosti uplatnění vzniklých odpadů. 

Předložená disertační práce posuzuje výzkum a především možnosti využití odpadů 

vznikajících při hornické činnosti v rámci společnosti KAMENOLOMY ČR s.r.o. Nejprve 

jsou rozebrány legislativní normy související s danou problematikou a obecná 

problematika zbytkových frakcí a kamenných odprašků vznikajících při těžbě a úpravě 

kameniva. Pro srovnání úrovně nakládání s těžebními odpady v rámci společnosti 

KAMENOLOMY ČR s.r.o. jsou okrajově uvedeny příklady ze světa i z jiných odvětví 

v rámci České Republiky, které mohou přispět i ke konkrétním aplikacím v rámci uvedené 

společnosti. 

Především však tato disertační práce předkládá způsoby nakládání a využití 

těžebních odpadů na šesti provozovnách společnosti KAMENOLOMY ČR s.r.o., 

s konkrétními dosaženými výsledky v oblasti výroby umělého kameniva. 
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Abstract 

Global development of industry and technology is inexorably linked with the huge 

drawdown of non-renewable raw materials, which is related to among others the rapid 

increase in the volume of pollutants and waste. Non-renewable resources will be exhausted 

and therefore it is entirely appropriate to look for new possibilities of generated waste. 

This dissertation assesses the research and the opportunity to use waste generated 

during mining activities within the company KAMENOLOMY ČR j. c. First., are 

discussed legislative standards related to the issue and the general issue of residual 

fractions and stone dust mixture generated during the mining and processing of aggregates. 

I compare levels of extractive waste within the company KAMENOLOMY ČR j. c. and 

mention in passing examples from the world and from other sectors in the Czech Republic, 

which may contribute to specific applications within that company. 

The dissertation offers the ways of management and using of mining waste on  

6 companies KAMENOLOMY ČR j. c. with concrete results in area of artificial stone. 
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[Kč· t-1] – koruny na tunu 

[Kč· l-1] – koruny na litr 

[kg·t-1]·[l] – kilogram na tunu, respektive na litr 

≥  větší než nebo rovno 

≤  menší než nebo rovno 

<  menší než 
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1 Úvod 

K problematice těžebních odpadů, vznikajících při zpracování a úpravě nerostných 

surovin, je objektivně nutno konstatovat, že efektivní využití odpadů z hornické činnosti je 

doposud v počátcích a nepřekročily rámec základního a částečně i aplikovaného výzkumu. 

Problematika však nabývá v posledních letech stále většího významu. A to především 

z toho důvodu, že současné technologie neumožňují dosáhnout při těžbě, úpravě  

a zušlechťování nerostu bezodpadového stavu. V kamenolomech se tak hromadí těžební 

odpady (zbytkové frakce, kamenné odprašky), které jsou samy o sobě dále většinou 

neprodejné. 

Požadavky na další využití těžebních odpadů vyplývají přímo z legislativy, ale 

způsoby použití jsou často komplikované a neslučitelné s požadavky na životní prostředí. 

Samotné skladování těžebních odpadů přímo v kamenolomech je spojeno s velkými 

obtížemi, především provozními a ekonomickými. Pro těžaře je tak rozhodující hledat  

a nelézt uplatnění vzniklých těžebních odpadů v jiných odvětvích.  

Nabízí se nám několik možností jak s těžebním odpadem naložit. Jednou z nich je 

využít těžební odpad k následné rekultivaci daného kamenolomu. Další možností je využít 

těžební odpad k zahlazení různých činností mimo aktivitu těžební společnosti. Jako hlavní 

se nám však nabízí stavební průmysl a možnost využití těžebních odpadů jako druhotné 

suroviny. Ať už v podání různých stavebních směsí, či přímo hotových výrobků, které lze 

následně prodat. Dané řešení je úsporné především z toho důvodu, že nemusíme platit 

poplatky za ukládání těžebních odpadů a nehromadí se nám v lomech. Souběžně tak 

dochází také ke snižování zátěže na životní prostředí, což je neméně důležitý fakt. 
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2 Předmět a cíle práce 

Hlavním cílem mé disertační práce je na základě provedeného dotazníkového 

průzkumu vybrat provozovny společnosti KAMENOLOMY ČR s.r.o. (dále KČR), které 

problematika hromadících se těžebních odpadů trápí nejvíce a následně nalézt možnosti 

jejich uplatnění. 

Pro získání komplexního pohledu na dané téma a získaní potřebných informací, se 

v práci zabývám legislativní stránkou problematiky a dále pak způsoby využití těžebního 

odpadu u jiných těžebních organizací v rámci ČR i v rámci zahraničí. 

Dílčí cíle disertační práce lze definovat takto: 

1) Legislativa související s problematikou těžebních odpadů, vztah k evropským 

normám. 

2) Obecná problematika těžebních odpadů. 

3) Příklady způsobů nakládání s těžebním odpadem v rámci ČR (mimo 

provozovny společnosti KČR) a ve světě 

4) Legislativní řešení problematiky v rámci společnosti KČR 

5) Specifikace problémových provozoven společnosti KČR 

6) Vlastní řešení nakládání s těžebním odpadem – příklady realizovaných postupů, 

využití těžebních odpadů jako druhotné suroviny 

 

Splnění zde uvedených cílů je podloženo obecně závaznými právními předpisy, 

které s danou problematikou souvisí, dále materiály dostupnými na internetu, osobními 

konzultacemi s odborníky v daném oboru, ale především interními dokumenty společnosti 

KČR a EKOSTAT a.s. 
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3 Obecně závazná legislativa související s odpadem z hornické 

činnosti 

Jednotlivé právní předpisy ČR mají svou právní sílu, přičemž nejvyšší má ústavní 

zákon (Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České Republiky, ve znění pozdějších ústavních 

zákonů). Dále následuje zákon, vyhláška a nařízení vlády. Každý právní předpis nižší třídy 

vychází z právního předpisu vyšší právní síly a nesmí s ním být v rozporu. Jestliže dojde 

k rozporu požadavků právních předpisů stejné právní síly, platí zásada, že přednost má 

ustanovení speciálního předpisu před předpisem obecným. 

3.1 Zákony související s odpadem z hornické činnosti 

Základními právními předpisy v oblasti těžebních odpadů jsou [1]: 

- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 

- Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně 

některých zákonů. 

- Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů. 

 

3.1.1 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů 

Obecná legislativa týkající se odpadů všeobecně, je v České Republice 

představována zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. Tento zákon odpovídá obecným evropským směrnicím  

o odpadech (ES/EU).  

Tento zákon nám mimo jiné specifikuje pojem „odpad“ a to jak s ním nakládat. § 3 

odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů uvádí: „Odpad je každá 

movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit.“ (1) 

§ 4 odst. 1, zmiňovaného zákona, nám pak specifikuje další základní pojmy, jako 

„nakládání s odpady“, „zařízení“, „využití odpadu“ a další. Což je podstatné ve vztahu 

k zákonu č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem. Vztah těchto dvou zákonů je 

založen právě na vymezení toho, co se za odpad považuje. 



Ing. Aneta Maleňáková: Výzkum nakládání s odpadem z hornické činnosti na 

vybraných lokalitách KAMENOLOMU ČR s.r.o. 

 

2014                                                                                                                                    4 

Zákon č. 157/2009 Sb., o ve znění pozdějších předpisů pak obsahuje novelizaci 

zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Podle [2] není vzájemný vztah 

těchto dvou zákonů nijak těsný a právní instituty v zákoně č. 157/2009 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů jsou velmi specifické, vázané na problematiku hornické činnosti. 

Přesto zde dle [3] uvedu podmínky pro využití odpadů pro likvidaci lomů 

stanovené zákonem č. 185/2001Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tyto podmínky 

specifikované v § 14 odst. 1 a 2 zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů jsou 

následující: „odst. 1 Zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů lze 

provozovat pouze na základě rozhodnutí krajského úřadu, kterým je udělen souhlas  

k provozování tohoto zařízení a s jeho provozním řádem (dále jen "souhlas k provozování 

zařízení"). Jednotlivé fáze provozu skládky mohou být provozovány pouze na základě 

souhlasu s provozním řádem příslušné fáze provozu skládky. V řízení předcházejícím 

vydání tohoto rozhodnutí musí krajský úřad posoudit všechna zařízení, která s těmito 

činnostmi souvisejí. Souhlas k provozování skládek nebezpečných odpadů se uděluje na 

dobu určitou, nejvýše na 4 roky. Dobu platnosti souhlasu krajský úřad prodlouží na 

základě žádosti provozovatele skládky nebezpečných odpadů vždy nejvýše na další 4 roky, 

pokud jsou splněny podmínky a plněny povinnosti při provozování skládky stanovené tímto 

zákonem a prováděcím právním předpisem.“ 

„Odst. 2 V zařízeních, která nejsou podle tohoto zákona určena k nakládání  

s odpady, je možné využívat pouze odpady, které splňují požadavky stanovené pro vstupní 

suroviny, a při nakládání s těmito odpady nesmějí být porušeny zvláštní právní předpisy,  

v souladu s nimiž je zařízení provozováno, a právní předpisy na ochranu zdraví lidí  

a životního prostředí. K provozování takovýchto zařízení není požadován souhlas  

k provozování zařízení podle odstavce 1.“ (1) 

Z výše citovaného dle [3] jednoznačně vyplývá, že existuje dvojí druh zařízení pro 

využívání odpadů. Podstatný rozdíl v zařízení uvedených v odst. 1 a 2 je v účelu zařízení. 

Odstavec 1 uvádí zařízení, která jsou svým účelem primárně určena pro nakládání 

s odpady (tzn. Skládky odpadů, sběrny odpadů, úpravny a spalovny odpadů). Odstavec 2 

uvádí zařízení, která nejsou primárně určena k nakládání s odpady (např. pískovny, lomy, 

jámy a prohlubně terénu). Laicky řečeno, jedná se o místa, která nejsou určena k nakládání 

s odpady, ale existuje důvod k zaplnění jejich prostoru na povrchu. K zaplnění těchto 

prostorů lze využít výhradně odpady s vyhláškou definovanými vlastnostmi (inertní 

odpad). Vlastnosti takovýchto odpadů nám definuje prováděcí vyhláška č. 294/2005 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů. 
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Z uvedeného vyplývá, že odpady je možno využívat i v zařízeních, která podle 

zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů nejsou určena k nakládání s odpady, 

tudíž i v lomech. Takto uváděný výklad dle [3] je jistě zcela správný. Avšak přijetím 

zákona č. 157/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů došlo k přesnému vymezení pojmu 

„těžební odpad“ a dalších pojmů s ním souvisejících, včetně toho jak s ním dle tohoto 

zákona dále nakládat. 

Z tohoto důvodu lze konstatovat, že zákon č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, se kromě míst, kde se zákon č. 157/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů na něj 

přímo odvolává, nedá a nesmí pro oblast těžebních odpadů použít. 

Zákon o těžebních odpadech má mimo jiné speciální úpravu míst, kde se těžební 

odpad ukládá, má své specifické zajišťovací instituty a specificky vymezenou působnost 

orgánů veřejné moci v dané oblasti. [4] 

3.1.2 Směrnice 2006/21/ES a zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním 

odpadem, ve znění pozdějších předpisů 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES, ze dne 15. Března 2006,  

o nakládání s odpady z těžebního průmyslu a o změně směrnice 2004/35/ES byla vydána 

jako reakce na několik havárií v těžebním průmyslu v některých z evropských států 

(Španělsko, Švédsko, Itálie, Rumunsko s účinky i v Maďarsku). Ovšem i v ČR došlo 

v minulosti (v roce 1988) k mimořádné události a to na odkališti ve Zlatých Horách. [5] 

Z hlediska evropského práva výše uvedená směrnice doplňuje tři evropské 

legislativní oblasti – odpadovou legislativu, legislativu z oblasti krizového řešení  

a z oblasti předcházení haváriím. Respektuje tak specifickou povahu těžební činnosti 

v souladu s nepříznivými vlivy na životní prostředí nebo lidské zdraví. 

Směrnice 2006/21/ES nám tak stanovuje opatření, postupy a návody pro 

předcházení nepříznivým vlivům na životní prostředí způsobeným nakládáním s těžebním 

odpadem a z toho plynoucím riziku ohrožení lidského zdraví (omezení vlivu na vodu, 

ovzduší, půdu, rostliny, živočichy a krajinu). [2] 

Česká Republika převzala do svého právního řádu výše uvedenou směrnici 

zákonem č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů a s ním souvisejícími vyhláškami č. 428/2009 Sb., o 

provedení některých ustanovení zákona o nakládání s těžebním odpadem, ve znění 

pozdějších předpisů a č. 429/2009 Sb., o stanovení náležitostí plánu pro nakládání 
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s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností 

zákona o nakládání s těžebním odpadem, ve znění pozdějších předpisů. 

3.2 Vyhlášky a nařízení vlády související s odpadem z hornické 

činnosti 

Vyhlášky a nařízení vlády jsou tzv. podzákonné normy, což znamená, že nemohou 

obsahovat stanovení povinností, pokud je k tomu v konkrétním případě nezmocní příslušný 

zákon. Z vyhlášek a nařízení souvisejících s problematikou těžebních odpadů vybírám 

následující [1]: 

 

- Vyhláška č. 99/1992 Sb., o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání 

odpadů v podzemních prostorech. 

- Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

- Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání 

na povrchu terénu a změně vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady. 

- Vyhláška č. 428/2009 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o nakládání 

s těžebním odpadem. 

- Vyhláška č. 429/2009 Sb., o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním 

odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení 

zákona o nakládání s těžebním odpadem. 

- Vyhláška č. 35/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 

 

- Nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších 

podmínkách finančního zajištění. 

 

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakládání s odpady z těžebního 

průmyslu a o změně směrnice 2004/35/ES. 
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3.3 Legislativa České republiky vztahující se k těžebním odpadům 

v letech 1988 – 2009 

Součástí báňské legislativy vypracované po roce 1988 bylo také řešení těžebních 

odpadů a způsobu jak s nimi nakládat. Bezpečný provoz odvalů a odkališť, na které jsou 

odpady z HČ ukládány řešila vyhláška č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění pozdějších 

předpisů. Dílčím způsobem se těžebními odpady zabýval také např. zákon č. 44/1988 Sb., 

o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) a zákon č. 61/1988 Sb., o hornické 

činnosti, výbušninách a o státní správě, oba ve znění pozdějších předpisů, dále pak také 

vyhláška č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování  

a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve 

znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů 

v podzemí, ve znění pozdějších předpisů. 

Dle [2] jsme se v zákonu č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů mohli 

s otázkou těžebních odpadů setkat v rámci povolování HČ či ČPHZ, kde se spolu 

s dobýváním často povolovala také úpravárenská činnost (např. § 2, § 9 až 13 a 17, 18 a 19 

zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 

V případě zákona č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, měl zásadní 

význam § 23. Upravoval nám povolování staveb sloužících dobývání, přičemž úprava zde 

nebyla vyčerpávající a prolínala se stavebním zákonem. 

Celkem šest ustanovení (§ 40, 76, 77, 78, 192 a 328) upravujících některé otázky 

spojené s provozováním a zřizováním odvalů (včetně jejich dokumentace a požadavků na 

ukládané materiály) nalezneme ve vyhlášce č. 22/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Způsob a vedení odvalů a odkališť, opět včetně dokumentace a dílčích požadavků 

na materiály je rovněž řešen ve vyhlášce č. 51/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů a to 

v ustanoveních § 28, 29, 30, 32, 33 a 132. 

Otázku odvalů řešila vyhláška č. 104/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

v příloze č. 3 (bod 1.4 Úprava a zušlechťování a dále pak § 4, který řeší také otázku 

evidence a ukládání hmot ukládaných na odvalech, výsypkách a odkalištích. 
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3.4 Legislativa České republiky vztahující se k těžebním odpadům po 

roce 2009 

Právní úprava uvedená v kapitole 3.3 byla okrajová, nejednotná a chyběly jí přesně 

vymezené kompetence státních orgánů. Proto došlo k vytvoření již zmiňovaného 

samostatného zákona o těžebních odpadech (zákon č. 157/2009 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů) a jeho prováděcích předpisů (především vyhlášky č. 428/2009 Sb. a 429/2009 

Sb., obojí ve znění pozdějších předpisů). 

Došlo tak ke vzniku ucelené právní úpravy vztahující se k těžebním odpadům, na 

něž se váží starší ustanovení horních předpisů (právní předpisy z oblasti horního práva 

totiž stále platí). 

3.4.1 Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a novela některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Přijetím zákona č. 157/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů byl do české 

legislativy zabývající se odpady zaveden nový pojem „těžební odpad“ a s ním související 

další pojmy jako je např. „úložné místo“ či „nakládání s těžebními odpady“. 

Dle [2] je povaha zákona č. 157/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů k těžařské 

veřejnosti poměrně vstřícná a mj. splňuje moderní celoevropský trend ve využívání odpadů 

z těžební činnosti. Pro mou disertační práci jsou pak důležité zejména tyto části: 

 

- § 1 odst. 2 písm. f), který z působnosti zákona vylučuje hmoty získané při těžbě 

a úpravnictví a určené pro sanační a rekultivační práce a umožňuje tak těžařům 

tyto hmoty ukládat a využívat ve volnějším režimu, než je režim nakládání 

s těžebním odpadem.  

Zjednodušeně řečeno, hmoty, které byly získávány při těžbě a úpravě nerostů, při 

vyhledávání nebo skladování nerostů a jsou podle POPD nebo PVL určeny k sanačním  

a rekultivačním pracím nebo zajištění či likvidaci důlních děl se za těžební odpady 

nepovažují. 

 

- Ustanovení § 23, které mj. prohlašuje stávající odvaly a odkaliště za úložná 

místa podle zákona č. 157/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. A stanovuje 

tak, že těžař musí požadavky § 3, což jsou obecné bezpečnostní požadavky, 
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plnit okamžitě. Ostatní požadavky však musí plnit od 1. 5. 2012 a rezervu 

finančních prostředků u těchto úložných míst vytvářet od 1. 5. 2014. 

 

- Možnost splnit požadavek zákona č. 157/2009 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů splněním analogické povinnosti podle zákona č. 61/1888 Sb., 

respektive zákona č. 44/1988 Sb., obojí ve znění pozdějších předpisů nebo jej 

splnit současně s touto povinností. Zde je potřeba uvést především § 5 odst.  

1 zákona č. 157/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který umožňuje 

nahradit Plán pro nakládání s těžebními odpady jiným plánem (nejčastěji POPD 

nebo PVL) nebo stanovení § 8 odst. 2 písm. f), které připouští možnost schválit 

odval v rámci povolení HČ či ustanovení § 8 odst. 2 písm. d), které umožňuje 

fakt, že jako rozhodnutí o umístění odvalu v DP postačí rozhodnutí o stanovení 

DP a není třeba tedy dalšího územního rozhodnutí. 

 

- Hlavním právním a rozhodčím útvarem je OBÚ, v případě nejasností pak ČBÚ. 

 

Zákon č. 157/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů se nevztahuje na skládky 

odpadů provozované podle vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů 

na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, ve znění pozdějších předpisů a změně 

vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Dále se nevztahuje na 

ukládání těžebních odpadů do podzemí, kde platí vyhláška č. 99/1992 Sb., o zřizování 

provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

3.4.2 Prováděcí vyhlášky zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem 

a novela některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Jedná se o vyhlášku č. 428/2009 Sb., o provedení některých ustanovení zákona  

o nakládání s těžebním odpadem a vyhlášku č. 429/2009 Sb., o stanovení náležitostí plánu 

pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších 

podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem, obojí ve znění 

pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 428/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů upravuje: „§ 1 písm. a) 

podrobnosti obsahu zprávy o celkovém vyhodnocení úložného místa a její náležitosti, písm. 
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b) způsob výpočtu výše rezervy finančních prostředků na činnost související s nakládáním 

s těžebním odpadem, časový průběh jejího vytváření a způsob jejího čerpání, písm. c) 

náležitosti a obsah havarijního plánu úložného místa a zásady prevence závažných 

nehod.“ (2) 

Stanovuje nám tak písemný i grafický obsah dokumentace úložného místa, včetně 

způsobu výpočtu finančních rezerv, způsobu jejího vytváření i čerpání. 

Předmětem vyhlášky č. 429/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů je stanovení v  

§ 1 odst. a) až d). Jedná se především o způsob hodnocení vlastností těžebního odpadu, 

limity pro zařazování úložných míst do kategorií, o kritéria pro charakteristiku inertního 

těžebního odpadu a o náležitosti obsahu plánu pro nakládání s těžebním odpadem a druhy 

příloh, včetně požadavků na ně. 

3.5 Definice pojmů souvisejících s odpadem z hornické činnosti 

Pro úplné pochopení formulací, principů a kompetencí jednotlivých právních 

předpisů je nezbytné definovat aspoň základní pojmy. 

3.5.1 Vymezení pojmu „odpad“ [6] 

Základním pojmem je výraz „odpad“. Pro vymezení tohoto pojmu je vhodnější  

a účelnější zaměřit se na to, co se za odpad nepovažuje: 

 

a) zeminy ukládané na výsypkách ve smyslu požadavků vyhlášky č. 26/1989 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů  

„§ 43 (6) Směřování výsypkových zemin podle jejich geomechanické kvality je 

nutno Směrování výsypkových zemin podle jejich geomechanické kvality je 

nutno řešit tak, aby geomechanicky nejvhodnější kategorie zemin byly ukládány 

do bazálních stupňů. Zeminy schopné rekultivace musí být ukládány odděleně 

nebo na povrch výsypky.“ (5) 

 

b) zásypový materiál pro likvidaci hlavních děl podle požadavků vyhlášky  

č. 52/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

„§ 6 (1) K likvidaci hlavního důlního díla lze použít jen nehořlavý, nerozpustný, 

nerozbřídavý a nebobtnavý zásypový materiál, který nesmí ohrožovat životní 
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prostředí škodlivými výpary nebo výluhy s toxickými látkami. Zásypový materiál 

nesmí obsahovat kovové předměty. K použití jiného zásypového materiálu než 

přírodního kamene, přírodního kameniva nebo druhotné suroviny si organizace 

vyžádá předchozí souhlas příslušných orgánů ochrany životního prostředí.“(4) 

 

c) sanační nebo rekultivační hmoty podle požadavků zákona č. 157/2009 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů 

„§ 1 odst. 2 písm. f) hmoty, které byly získávány při těžbě a úpravě nerostů 

podle zvláštního zákona, při vyhledávání nebo skladování nerostů nebo při 

těžbě, úpravě a skladování rašeliny a jsou podle plánu otvírky, přípravy  

a dobývání nebo plánu využití ložiska určeny pro sanační a rekultivační práce 

(nebo jsou jejich součástí) nebo pro zajištění nebo likvidaci důlních děl.“(3) 

 

Jak uvádí [6] je podle preambule směrnice v bodě č. 13 požadováno po členských 

státech, aby plány pro nakládání s těžebními odpady podporovaly využití odpadů a aby 

bylo jejich množství co nejmenší. Což představuje výše citovaný § 1 odst. 2 písm. f. Za 

odpady se tak nepovažují hmoty, pro které je stanoveno jednoznačné použití. 

Jednoznačnost je zde dána zakotvením způsobu využití hmot do schválené dokumentace, 

což představují plány povolující danou činnost. V případě pochybností rozhoduje ČBÚ. 

 

d) vytěžené sedimenty podle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

„§ 2 (1) Zákon se vztahuje na nakládání se všemi odpady, s výjimkou h) vytěžených 

sedimentů z vodních nádrží a koryt vodních toků, u kterých vlastník prokázal, že 

vyhovují limitům znečištění pro jejich využití k zavážení podzemních prostor  

a k úpravám povrchu terénu, stanovených v příloze č. 9 k tomuto zákonu,  

a sedimentů z vodních nádrží a koryt vodních toků používaných na zemědělském 

půdním fondu podle zvláštních právních předpisů.“ (1) 

 

Požadavky specifikované v této citaci se týkají těch vytěžených sedimentů (např. 

z odkališť), které budou využity k zavážení podzemních prostor nebo k úpravám povrchu 

terénu a současně splňují požadavky uváděné v příloze č. 9 zákona č. 185/2001 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů. 
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e) movitá věc podle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

„§ 3 (5) Movitá věc, která vznikla při výrobě, jejímž prvotním cílem není výroba 

nebo získání této věci, se nestává odpadem, ale je vedlejším produktem, pokud 

a) vzniká jako nedílná součást výroby, 

b) její další využití je zajištěno, 

c) její další využití je možné bez dalšího zpracování způsobem jiným, než je běžná 

výrobní praxe, a 

d) její další využití je v souladu se zvláštními právními předpisy 11a) a nepovede  

k nepříznivým účinkům na životní prostředí nebo lidské zdraví.“ (1) 

 

f) odpad podle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

„§ 3 (6) Některé druhy odpadu přestávají být odpadem, jestliže poté, co byl odpad 

předmětem některého ze způsobů využití, splňuje tyto podmínky: 

a) věc se běžně využívá ke konkrétním účelům, 

b) pro věc existuje trh nebo poptávka, 

c) věc splňuje technické požadavky pro konkrétní účely stanovené zvláštními 

právními předpisy nebo normami použitelnými na výrobky, 

d) využití věci je v souladu se zvláštními právními předpisy 11a) a nepovede  

k nepříznivým dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví a 

e) věc splňuje další kritéria, pokud jsou pro určitý typ odpadu stanovena přímo 

použitelným předpisem Evropské unie.“ (1) 

 

Jak vysvětluje [6] využitím se zde rozumí podle přílohy č. 3, bodu R 12 zákona  

č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů např. předúprava, kterou popisuje směrnice 

98/2008/ES v poznámkách k příloze II jako demontáž, třídění, lisování, mletí, peletizace, 

drcení, sušení, míchání nebo přebalení.  

3.5.2 Vymezení pojmu „těžební odpad“ 

Nejlépe je pojem „těžební odpad“ definován v § 2 odst. 1 zákona č. 157/2009 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů. Kde je těžební odpad definován jako jakýkoliv odpad, 
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kterého se provozovatel zbavuje nebo má úmysl či povinnost se ho zbavit (včetně 

těžebních odpadů vzniklých při těžbě, úpravě a zpracování radioaktivních nerostů, které 

nelze považovat za radioaktivní odpady) a který vzniká při ložiskovém průzkumu, těžbě 

nerostů, úpravě nerostů nebo při jejich skladování. Přičemž musí náležet mezi odpad 

z těžby nebo úpravy nerostů. Písmeno b) téhož paragrafu se pak týká těžby, úpravy  

a skladování rašeliny.  

V případě pochybností, zda se jedná o těžební odpad podle tohoto zákona, rozhodne 

Český báňský úřad po projednání s dotčeným ústředním orgánem státní správy na návrh 

původce odpadu nebo z vlastního podnětu. 

Podle ustanovení § 4 zákona č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů se 

opuštěný odval nebo odkaliště považuje, pokud obsahuje nerosty, za ložisko. Což je, 

z hlediska posuzování toho co je těžební odpad, podstatné kritérium. 

Hlavním kritériem pro těžební odpady jsou jeho vlastnosti (fyzikální vlastnosti, 

geotechnické a geochemické chování těžebního odpadu apod.). Způsob hodnocení 

vlastností stanovil ČBÚ po dohodě s MŽP vyhláškou č. 429/2009 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. Kvalitou těžebního odpadu při hornické činnosti se zabývá již zmiňovaná 

vyhláška č. 429/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Výsledky hodnocení vlastností 

těžebního odpadu jsou pak součástí plánu pro nakládání s těžebním odpadem. 

Ve svých tezích [7] se také zabývám tím, co jsou to inertní těžební odpady a uvádím 

zde: „Příloha č. 2 Vyhlášky č. 429/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů taxativně 

stanoví ty těžební odpady, které se považují za inertní bez dalších zkoušek. Pokud určitý 

druh těžebního odpadu není uveden v tomto seznamu, je možno nechat posoudit jeho 

vlastnosti podle § 11 vyhlášky č. 429/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Mezi 

rozhodující činitele patří především obsah síry a potenciál tvořit kyselé výluhy, které by 

mohly negativně ovlivnit kvalitu vod. Pokud se týká obsahu kovů, jejich obsah nesmí 

překročit hodnoty stanovené ve vyhlášce č. 294/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Tato vyhláška definuje v § 2 inertní odpady, ale nestanovuje přímo další požadavky např. 

na obsahy kovů. Dále tato vyhláška stanovuje těžební odpady, které nejsou inertní,  

a zabývá se kategorizací úložných míst.“ (6) 

Podle [8] ty těžební odpady, které nejsou inertní, musí mít posouzeny vlastnosti 

podle § 2 vyhlášky č. 429/2009 Sb., přičemž slouží dále i pro kategorizaci úložných míst 

podle požadavků § 4 zákona č. 157/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Provozovatel 

úložného místa uvede tyto vlastnosti v žádosti o zařazení úložného místa, jehož součástí je 
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také hodnocení rizik podle § 4 odst. 3 vyhlášky č. 429/2009 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. Hodnocením se prokazuje, že úložné místo nespadá do kategorie I, tzn., že 

v žádném případě nemůže dojít k mimořádné události, která by ohrozila životní prostředí 

nebo zdraví či životy lidí. Hodnocení mohou provést i hodnotitelé uložišť pro potřeby 

vyhlášky č. 99/1992 Sb., o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání 

odpadů v podzemních prostorech, ve znění pozdějších předpisů. 

Inertnost těžebních odpadů je pro provozovatele důležitá, protože pro ně platí odlišné 

požadavky než na ostatní odpady. To nám stanovuje § 22 odst. 1 zákona č. 157/2009 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů. Nejdůležitější však je, že pro inertní těžební odpady se 

nezřizují úložná místa ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 157/2009 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. 

3.5.3 Nakládání s těžebními odpady [6] 

Zákon č. 157/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů nedefinuje pojem „nakládání“. 

Za nakládání s těžebními odpady lze považovat jejich ukládání do úložných míst, ale  

i mimo úložná místa. To znamená i do vytěžených prostor a za určitých podmínek i do 

vodního recipientu a to včetně jejich dopravy a skladování. Samotné nakládání s těžebními 

odpady nesmí nepříznivě ovlivňovat životní prostředí, poškozovat zdraví nebo ohrožovat 

životy. Důležitý je fakt, že nakládání je činnost jiná než hornická či ČPHZ a OBÚ pro její 

provádění schvaluje Plán pro nakládání s těžebním odpadem. Výjimku tvoří rašelina, jejíž 

nakládání s ní povoluje ministerstvo zemědělství.  

Jak je uvedeno výše, jednou z možností je uložit těžební odpad do vytěženého 

prostoru. Dle § 2 odst. 1 písmene c) zákona č. 157/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

se vytěžený prostor, který je postupně vyplňován v rámci sanace a rekultivace, za úložné 

místo nepovažuje. Do vytěženého prostoru se za podmínek daných tímto zákonem ukládá 

průvodní hornina. Tato činnost podléhá kromě zákona č. 157/2009 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů také požadavkům zákona č. 167/2008 Sb. a NV 295/2011 Sb., obojí ve znění 

pozdějších předpisů, ale není přímým předmětem mé disertační práce, proto se jimi nijak 

podrobněji zabývat nebudu. 

Podle zákona č. 157/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 16 odstavce 1, může 

provozovatel svůj těžební odpad uložit do vytěžených prostor za podmínek stanovených 

tímto zákonem. Mezi tyto podmínky patří např., že se musí jednat o vyplňování těžebním 

odpadem v rámci sanace a rekultivace nebo stavebních prací. Dále musí být zajištěno, že 

ukládání těžebního odpadu do vytěženého prostoru neohrozí bezpečnost činností, které 
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souběžně v lomu nebo v podzemí probíhají. Dále se řeší otázka ochrany vod, z hlediska 

stability odpadu je nutno uvažovat i nad sekundární prašností. Dalšími podrobnostmi se 

pak zabývají prováděcí vyhlášky č. 428/2009 Sb. a 429/2009 Sb., obojí ve znění 

pozdějších předpisů. 

Další možností je ukládat těžební odpad do úložných míst. Podle [7] jsou úložná 

místa v krajině nepřehlédnutelná, zejména pokud se jedná o odvaly. Určitým způsobem, 

často i nepříznivě, ovlivňují svoje okolí. Úroveň vlivů na okolí je předmětem hodnocení 

míry rizika, které úložná místa svojí stavbou a svým složením představují a to jak pro 

lidské zdraví, tak i pro okolní přírodu. Přičemž není rozhodující, zda se na nich stále 

ukládají hmoty nebo jsou již nečinná. Míra rizika musí být vyhodnocena jak pro 

provozovaná, tak pro opuštěná nebo uzavřená úložná místa. Za úložná místa se podle § 23 

odst. 1 zákona č. 157/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů považují odvaly a odkaliště 

vzniklé před 1. srpnem 2009. Podle § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 157/2009 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů je úložným místem důlní stavba vyhrazená pro ukládání těžebního 

odpadu v pevném nebo kapalném stavu nebo ve formě roztoku či suspenze, včetně 

odkališť, přičemž součástí této stavby je zpravidla hráz nebo jiný dílčí objekt sloužící 

k držení, zachycení, spoutání nebo k jiné podpůrné úloze pro úložné místo.  

Úložná místa mohou být: 

- uzavřená 

- neuzavřená, ale s ukončeným ukládáním 

- neuzavřená, ale s ukončeným provozem 

- provozovaná, bez ukončení ukládání (provozu) 

 

Podle této metodiky se postupovalo při hodnocení zátěže na 300 vybraných 

lokalitách na celém území ČR. Výstupem hodnotících prací podle této metodiky je výběr 

těch úložných míst, která představují nebo my mohla představovat pro životní prostředí 

nebo lidské zdraví vysokou míru rizika a budou uvedena v registru. Finální hodnocení 

mohou provést jak samotní provozovatelé těchto úložných míst, tak i držitelé hodnocení 

rizik ve smyslu § 2 odst. 1 písm. h) vyhlášky č. 298/2005 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů.  Při koncipování této metodiky bylo využito celé řady metodických pokynů 

MŽP, např. pro analýzu rizika kontaminovaného území, vzorkování odpadů, kritéria 

znečištění zemin, hodnocení vyluhovatelnosti odpadů apod. a také bylo využito tzv. 
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předvýběru dle připraveného dokumentu v pracovní skupině EK. Jak metodika, tak  

i protokol na předvýběr jsou dostupné na příslušných webových stránkách. 

Při vlastním hodnocení se zvažují všechny možné expoziční scénáře, zda půjde  

o ovlivnění kvality podzemních nebo povrchových vod nebo emise prachu a kdo bude 

příjemcem těchto znečištění. 

Jako základ pro hodnocení vlastností uloženého těžebního odpadu bylo navrženo 

vzorkování a to jak ručnímu vrty tak i strojními a odběry vod, zemin k laboratornímu 

zpracování, min však 3 vzorky. Celé práce probíhaly tak, aby každé úložné místo bylo 

hodnoceno z pohledu jak geobotanického, tak i inženýrsko – geologického, přičemž se 

provádí rozbory vod, chemické analýzy zemin a těžebních odpadů a chemické analýzy 

vodných výluhů ze zemin.  

Chemické analýzy zemin a těžebních odpadů jsou zaměřeny na celkovou síru  

a anorganický uhlík, dále na těžké kovy a toxické kovy, na ropné uhlovodíky, kyanidy, pH 

a vodivost výluhu, obdobně i chemické analýzy vodných výluhů zemin. U vod jde  

o základní chemický rozbor, dále o těžké a toxické kovy a také např. o hydrochemická data 

(teplota, konduktivita, redox potenciál, pH). 

Geobotanické hodnocení vychází z hodnocení aktuálního stavu vegetace, 

pokryvnosti vegetačních pater a výskytu dominantních druhů. Využívají se i historické 

podklady, protože se jedná o uměle vytvořená stanoviště. V podstatě se posuzují: 

- geomorfologické poměry, 

- klimatické a hydrologické poměry, 

- chráněná území, 

- obydlenost lokality, 

- historie, 

- geologická stavba lokality, 

- vlastní těleso ÚM, 

- propustnost horninového prostředí, 

- chemismus podzemních vod, 

- ovlivnění podzemních vod, 

- ovlivnění povrchových vod, 
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- geochemické poměry- stopové prvky, 

- analytické rozbory zemin, 

- podloží ÚM, 

- stabilita ÚM, 

- prašnost, 

- vlivy na okolí, 

- radiace 

Tyto požadavky se shodují s požadavky § 2 vyhlášky č. 429/2009 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, ale i s požadavky NV č. 295/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

Závěrem kapitoly 3 je nutno uvést, že podle mých zjištění, se uvedená legislativní 

opatření v organizaci KČR respektují. Přesto však při těžbě a následném zpracování  

a úpravě kameniva vzniká řada odpadů, jejichž skladování, manipulace a ukládání 

v kamenolomech je problematické.  
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4 Problematika zbytkových frakcí a kamenných odprašků 

vznikajících při těžbě a zpracování kamene 

4.1 Obecně o problematice 

Zbytkové frakce a kamenné odprašky (dále jen „odprašky“) vznikající při těžbě, 

zpracování a úpravě kamene jsou problémem, který trápí většinu lokalit, nejen ve 

společnosti KČR. Skladování odprašků přímo v provozovnách je spojeno s velkými 

provozními i ekonomickými obtížemi a z dlouhodobého hlediska je téměř nemožné. 

Obecně lze říci, že skládkování v prostorech kamenolomů (v rámci stanovených 

dobývacích prostorů) není možné z těchto hlavních důvodů   

 

1) Odprašky není možné skladovat volně, v období sucha zvyšují prašnost 

v celém areálu kamenolomu i jeho okolí. V případě, že volně skladovaný 

odprašek naopak zvlhne, je jeho další manipulace mnohem komplikovanější 

(stává se z něj tekoucí bahno) a jeho další využití a manipulace s ním jsou 

prakticky nemožné. 

 

2) Při dlouhodobém skladování odprašků v kamenolomech dochází časem k jeho 

akumulaci v takové míře, že blokuje vnitřní dopravu, provoz kamenolomu  

i samotnou těžbu suroviny (tzv. leží nám na zásobách) 

 

3) Případné skladování odprašků v zásobnících je omezené kapacitou 

zásobníku a také tím, že každé odběrné místo nemůže zajistit odvoz 

suchého odprašku v uzavřených cisternách, které by bylo vyhovující pro 

potenciální odběratele. Tato skutečnost také omezuje jeho komfortní 

uplatňování. 

 

4) Obrovské haldy odprašků mají negativní vliv na celkový estetický ráz 

krajiny. 

 

5) Jakákoliv manipulace s odpraškem je ekonomicky náročná.  
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Nejvýhodnějším způsobem skladování odprašků je přímo v zásobnících, přičemž 

kamenný odprašek jde z odprašovacího zařízení přímo do zásobníků, odkud je pak 

odvážen na korbách nákladních automobilů či v cisternách. Zde je nutno počítat s většími 

počátečními investicemi a omezenou kapacitou zásobníků. Avšak z dlouhodobého hlediska 

je tato varianta velmi ekonomická. V současné době se cena nakládky odprašku pohybuje 

min. 10 Kč/tunu. Jakákoliv další překládka, nakládka a manipulace nám tak rapidně 

zvyšuje likvidační náklady. Dalším problémem je prašnost a vliv klimatických podmínek. 

Jak už jsme uvedla výše, v případě deště se z kamenného odprašku stává tekoucí bahno, 

jehož likvidace je časově, technicky a tudíž i ekonomicky opět náročnější. 

Z důvodu velké prašnosti materiálů je jeho odvoz v nezakrytovaných automobilech 

naprosto nemožný. Kamenné odprašky lze odvážet pouze v zakrytovaných korbách či 

cisternách. Při zakrytování koreb dochází k časovým prostojům, kterými se opět navyšuje 

cena. Kromě zakrytování je nutné také započítat cenu nakládky a manipulace s odprašky. 

Cisterna je tak lepší variantou, kterou je však nutné kombinovat se zásobníky. 

Opravdu velkým nákladovým faktorem je pak dopravní vzdálenost. Průměrná cena 

dopravy spojená s likvidací i odvozem se pohybuje cca 30 - 40 Kč/tunu.     

4.2 Způsoby likvidace (využití) odprašků z kamenolomů 

V současné době se nám nabízí několik alternativ jak z odprašky naložit a to od 

využití odprašků v rámci sanace a rekultivace kamenolomů, přes možnost likvidace 

odprašků pomocí firmy oprávněné k likvidaci odprašků, ve smyslu zákona č. 157/2009 Sb., 

v platném znění, až po využití kamenných odprašků pro výrobu umělého kameniva.  

V rámci hodnocení možností jak s danými odprašky bez dalších úprav nakládat se 

mi ukázalo několik variant, kterými jsem se pak dále zabývala a hodnotila je především 

z ekonomického hlediska. Rozhodujícím faktorem pro volbu způsobu nakládaní s odprašky 

je tedy především ekonomika daného řešení.  

4.2.1 Likvidace oprávněnou firmou 

Nejjednodušším, ale zároveň ekonomicky nejméně výhodným způsobem likvidace 

kamenných odprašků je oslovení firmy s oprávněním k likvidaci ve smyslu zákona  

č. 157/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Firma oprávněná k nakládání s odpady 

přijede do kamenolomu a na vlastní náklady daný odprašek zlikviduje.  
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V úvahu je důležité brát dostupnou dopravní vzdálenost takovéto firmy. Dále pak 

navýšení dopravy v okolních obcích a městech. S tím pak související nárůst negativního 

vlivu na životní prostředí (prašnost, hlučnost). Automaticky tak vzrůstá i nevole občanů 

(zhoršení stavu komunikací, provoz atd.). 

Z praktického hlediska je pro menší kamenolomy tato varianta téměř vyloučena a to 

z důvodu ekonomiky. Průměrná cena za likvidaci odprašků oprávněnou firmou se v ČR 

pohybuje kolem 300 Kč/tunu. K tomu je pak nutno započítat dopravu, která se pohybuje  

v rozmezí 30 – 40 Kč/km. 

4.2.2 Uložení přímo v kamenolomu 

Druhou možností jak odprašek likvidovat, je uložit ho přímo v kamenolomu  

a využít při následné sanaci a rekultivaci. Otázkou je zda daný Plán sanace a rekultivace 

toto umožňuje. Např. při hydrické rekultivaci je uložení odprašků v kamenolomu nemožné.  

Nejlepším způsobem sanace a rekultivace s ohledem na problematiku odprašků je 

zavezení kamenolomu. Přesto i tento druh rekultivace není zpravidla zcela ideální. 

Problém spočívá v nemožnosti dlouhodobého skladování větších objemů odprašků 

z důvodu kapacity a prašnosti. Pokud v kamenolomu nemám prostor pro skladování 

většího množství odprašků, lze tuto variantu uplatnit až v případě ukončování hornické 

činnosti. V momentě kdy zásoby jsou již pouze zbytkové a ve vytěžených částech 

kamenolomu lze provádět rekultivační práce. 

Příkladem kamenolomu (mimo provozovny společnosti KČR), ve kterém probíhá 

ukládání těžebních odprašků přímo v prostorech kamenolomu je kamenolom Hrabůvka. 

Kamenolom se nachází nedaleko města Hranice na Moravě, v katastrálním území 

Hrabůvka u Hranic, těženou surovinou je moravská droba. 
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Obrázek 1: Pohled do kamenolomu Hrabůvka [10] 

 

Na ložisku se vyskytuje několik základních petrografických typů hornin (droby, 

prachovce, slepence, břidlice a flyš s různým poměrem drob, prachovců a břidlic). Pro 

ložisko je typické rychlé a nesouvislé střídání různých petrografických typů, přičemž 

každý typ obsahuje různě navětralé a tektonicky porušené polohy nevhodných hornin. Tyto 

polohy jsou v ložisku rozloženy nesouvisle a nepravidelně. Z těchto důvodů bylo při 

technologickém hodnocení ložiska upuštěno od stanovení podílu nevhodných hornin 

(procentuální zastoupení břidlic či slepenců v různém stupni zvětrání). Namísto toho byl na 

základě praxí získaných zkušeností proveden kvalifikovaný odhad technologického odpadu 

při výrobě. Pro ložisko byla stanovena průměrná hodnota technologického odpadu při 

výrobě ve výši 17 %. [10] 

Z celkového množství vytěžené suroviny, cca 300 000 m3
 drceného kameniva za 

rok, se vyrobí s ohledem na množství technologického odpadu cca 240 000 m3
 drceného 

kameniva. 

Odpad vznikající při výrobě kameniva (frakce 0/8 mm) je ukládán na deponii 

výpěrků ze sedimentačních nádrží. Těmito výpěrky je zavážena již vytěžená část lomu na 

kótu 314 m n. m. Jednostupňová deponie výpěrků ve tvaru valu je založena na skalním 

podloží a její výška je asi 20 m. Svah odpovídá sypnému úhlu materiálu (cca 33°). V tomto 

prostoru může být uloženo 15 000 m3 technologického odpadu. 
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Dále je technologický odpad ukládán na deponii v k. ú. Velká. Tato deponie je 

dvoustupňová. Celkový objem již uložených materiálů činí 100 000 m3. Předpokládá se, že 

deponie bude čtyřstupňová (výška jednoho stupně 7 m) a uloží se zde dalších cca 220 000 

m3
 materiálu. 

V budoucnu (po vytěžení zásob) budou k ukládání technologického opadu  

a výklizového materiálu dále využívány vytěžené prostory pracovní etáže na kótě 290 m n. 

m. Zahloubená část lomu, tedy zmiňovaná etáž 290 m n. m., se po odtěžení zásob stane 

vhodným místem pro ukládání technologického odpadu. Zpětný závoz těchto vytěžených 

prostor se bude provádět ve směru od JZ k SV ve 3 výškových stupních: 290 - 310, 310 - 

320, a 320 -330 m n. m. [10] 

Kamenolom Hrabůvka má tak problematiku ukládání technologického odpadu 

(odprašku) vyřešenou. 

Podobným způsobem řeší problematiku kamenolom Jakubčovice, kde ukládají 

kamenné odprašky do kalových polí, kde sedimentují a následně je odvážejí do již 

vytěžených prostor kamenolomu. 

Kamenolom Jakubčovice se nachází cca 30 km od města Odry, v bývalém okrese 

Nový Jičín, k.ú. Jakubčovice nad Odrou. Těženou surovina je droba. 

V kamenolomu Jakubčovice probíhá úprava nerostné suroviny jak suchou, tak 

mokrou cestou. Uvedu zde okrajově příklad, jak lze nakládat s odpadními kalami 

vznikajícími při úpravě nerostné suroviny. 

Odpadní kaly jsou kameninové výpěrky, které vznikající jako nežádoucí produkt 

mokrého procesu úpravy kameniva, kde je upravovaná surovina zbavována balastních 

hlinito – jílovitých příměsí. Takto vzniklé kaly jsou potrubím dopravovány do kalových 

polí, kde sedimentují. Výsledkem sedimentace jsou usazené kaly a vyčeřená voda. [11] 
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Obrázek 2: Sedimentované kaly, kamenolom Jakubčovice [11] 

 

Vyčeřená voda se z kalových polí čerpá odstředivým čerpadlem a je tlačena do 

nejvyššího bodu mokré úpravny, což je rozplavovací komora při vstupu na úpravnu. Voda 

se pak dále v daných poměrech rozděluje na jednotlivé třídiče, ze kterých samospádem 

stéká do kalové jímky. Cirkulace vody je uzavřená, úbytek se doplňuje z nedaleké řeky 

Odry. Zbylý sediment z kalových polí je nutno vybagrovat a odvést nákladními automobily 

na skládku kameninových výpěrků v zahloubení kamenolomu, kde zůstane trvale uložen. 

Pohled na bagrování usazených kalů v kamenolomu Jakubčovice je vidět na Obrázku 3. 

Obrázek 3: Bagrování usazených kalů, kamenolom Jakubčovice [11] 
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S trvalým uložením kalů v zahloubení kamenolomu schválený Plán sanace  

a rekultivace počítá. Z hlediska legislativy je tak uvedený způsob likvidace odprašků, 

v tomto případě kalů, v pořádku. Určitý problém vzniká těžební organizaci s ekonomikou 

daného provozu a to především s ohledem na zvolený způsob přepravy kalů. Náklady na 

přepravu dle [11] dosáhly v roce 2012 celkem 3 101 348 Kč na 125 362 tun kameninových 

výpěrků. 

Přičemž dopravu prodražuje především nevyhovující automobilová doprava a těžba 

drapákovým rypadlem. Další velkou položku v ceně na dopravovanou tunu hraje 

vzdálenost sedimentačních nádrží od místa trvalého uložení. 

Dalším problémem souvisejícím s přepravou kameninových výpěrků je 

problematika velkého znečišťování místních komunikací. V podzimním a jarním počasí se 

na komunikacích tvoří blátivé vrstvy, v létě pak kamenolom bojuje s vysokou prašností. 

Určité řešení se tak nabízí v alternativě potrubního transportu, ať už na či pod 

povrchem, která by byla doplněna vhodným čerpadlem o dostatečném výkonu. 

4.2.3 Uložení u cizích organizací 

Další možností je nabídnout surový kamenný odprašek (v různé formě) externí 

firmě. Např. pro zavezení starých důlních děl, zavezení roklin, výkopů apod. Ideální případ 

je, že daná firma má o odprašek zájem, odvez si ho a ještě je ochotná zaplatit. Horší 

variantou je odvoz výměnou za dopravu a ještě horší pak možnost, že firma si odprašek 

sice odveze, ale kamenolom zaplatí dopravu. V některých lokalitách společnosti KČR 

různé obdoby této varianty částečně fungují. V jiných se nám zatím nepodařilo daný 

odprašek uplatnit ani za dopravu. Avšak ani v případě možného odběru externí firmou, 

nelze počítat s nějakými většími objemy kamenných odprašků, které by tímto způsobem 

byly zlikvidovány. 

4.2.4 Uložení na neřízených skládkách 

Poměrně často dochází k situaci, kdy se různé druhy odpadů včetně odpadu 

z výroby a úpravy kameniva uloží na neřízených skládkách. V některých případech už ale 

také probíhá rekultivace takového území. Příklad sanace a rekultivace nádrží a území pod 

nádržemi Stachanov je uveden v [12]. V uvedené lokalitě se nacházely například odpady 

z těžby nerostných surovin, odpadní štěrk a kamenivo, beton, cihly, asfaltové směsi, 
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spalitelný odpad a mnoho jiného. Stav jaký existoval na území Stachanov v Ostravě 

Hrušově před a po asanaci je vidět na obrázcích 4 a 5. 

Obrázek 4:Stav území Stachanov před asanací [12] 

Obrázek 5: Stav území Stachanov po asanaci [12] 

 

Sanace a rekultivace území není levnou záležitostí. V daném příkladu se jednalo  

o rozlohu 9,97 ha. Při asanaci území Karolina v Ostravě, na ploše 30 ha, činily dle [12] 

celkové náklady 1 891 mil. Kč. 

4.2.5 Ověřené využití odprašků 

Výše uvedené způsoby likvidace (využití) odprašků jsou z hlediska vysokého 

produkovaného množství odprašků v kamenolomech pouze variantami doplňkovými. Ve 
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většině kamenolomů vzniká tak obrovské množství odprašků, že je potřeba najít další 

možnosti jak s odpraškem naložit.  

Z hlediska moderních trendů, vlivem legislativy a tlaku na přijatelné životní 

prostředí vzniká v oblasti výzkumu nakládání s odprašky naléhavý úkol, využít odpad pro 

druhotnou výrobu. V tezích jsem uvedla možnosti využití odprašku a solifikaci, které již 

jsou ve fázi blížící se praktickému využití. Ve své práci jsem se zaměřila především na 

možnost využití kamenných odprašků jako druhotné suroviny. Pro druhotné využití 

odprašků se provádí celá řada vědecky – výzkumných prací. Pro účely této disertační práce 

podrobněji rozeberu ty z nich, které již dosáhly takového stupně vývoje, že lze 

předpokládat jejich praktické využití. Přičemž uvedu příklady z ČR i ze zahraničí. 

V samostatné kapitole se pak budu zabývat kamenolomy společnosti KČR. 
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5 Využití odprašků jako druhotné suroviny 

5.1 Využití odprašků jako druhotné suroviny v rámci ČR 

Pro komplexní posouzení dané problematiky jsme se rozhodla zařadit do disertační 

práce některé příklady, jak různé organizace přistupují k využití odpadu vzniklého při 

těžbě a zpracování kameniva. Z dostupných materiálů jsme zjistila tyto zajímavé způsoby, 

jak lze využívat odpad jako druhotnou surovinu s požadovanými vlastnostmi. 

Jedná se o způsoby, u kterých se ověřily vlastnosti konečného produktu a prokázaly 

poměrně dobrou úroveň. 

- Využitelnost odprašků z výroby kameniva jako součást cementů pro zdění [13] 

- Využití průmyslových odpadů pro výrobu alkalicky aktivovaných materiálů [14] 

- Možnosti použití plněných tkaninových vaků při ochraně před povodněmi [15] 

- Vliv průmyslových odpadů na vlastnosti samozhutnitelných betonů [16] 

- Navrhování a realizace vápenopískového zdiva KS-QUADRO, strojní zdění [17] 

 

5.1.1 Využitelnost odprašků z výroby kameniva jako součást cementů pro zdění [13] 

Průmysl stavebních hmot je v poslední době, tak jako ostatní průmyslová odvětví, 

ovlivňován ekologií. Tyto ekologické trendy vedou ke snaze o využívání odpadů jako 

druhotných surovin pro výrobu stavebních hmot. Jednou z hlavních oblastí průmyslu 

stavebních hmot je cementářská výroba. K výrobě cementů se využívala především 

vysokopecní granulovaná struska a částečně také popílky.  

V roce 1996 byl zaveden nový druh cementu, a to cement pro zdění (ČSN P ENV 

413 – 12, „Cementy pro zdění – Část 1: Specifikace“). Cementy pro zdění jsou novým 

druhem pojiva s nižšími pevnostními třídami než klasické cementy, které jsou vyráběné dle 

ČSN P EN 197 – 1 „Složení, jakostní požadavky a kritéria pro stanovení shody - Část 1 

Cementy pro obecné použití“. Na rozdíl od směsných portlandských cementů (vyráběných 

dle výše uvedené normy), lze k výrobě nově zavedeného druhu cementu, kromě 

vysokopecní granulované strusky, využívat i jiných druhotných surovin – např. odprašků 

z výroby kameniva. Výhodou je, že do těchto cementů lze zakomponovat až 75 % 

odprašků.  
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Cement pro zdění ve smyslu normy ČSN P ENV 413 –1 je průmyslově vyráběné 

jemně mleté hydraulické pojivo. Musí obsahovat portlandský slinek, anorganické látky  

a v případě potřeby organické látky, viz Tabulka 1. 

Tabulka 1: Třídy a složení cementů pro zdění [13] 

Třída cementu Pevnostní třída 
Složení [%] 

Provzdušňovací látky 
Portlandský slínek Organická látka 

MC 5 5 ≥ 25 ≤ 1 Požadují se 

MC 12,5 12,5 ≥ 40 ≤ 1 Požadují se 

MC 12,5x 12,5 ≥ 40 ≤ 1 Nepovolují se 

MC 22,5x 22,5 ≥ 40 ≤ 1 Nepovolují se 

 

Výsledky výzkumu zaměřeného na využití odprašků pro tento účel prokázaly 

reálnost, vyrobit v závislosti na množství druhotné suroviny v pojivu cementy pevnostních 

tříd 5 až 22,5. 

Požadavky na pevnosti cementů (fyzikálně mechanické vlastnosti) pro zdění dle 

normy ČSN P ENV 413 – 12, jsou uvedeny v Tabulce 2.  

Tabulka 2: Požadavky na pevnosti cementů pro zdění [13] 

Počátek tuhnutí [min] 60 

Doba tuhnutí [hod] < 15 

Objemová stálost < 10 mm 

Třída cementu MC 5 MC 12,5 -12,5x MC 22,5x 

Pevnost 
v tlaku [MPa] 

7 dní - ≥ 7 ≥ 10 

28 dní min ≥ 5 ≥ 12,5 ≥ 22,5 

28 dní max. ≤ 15 ≤ 32,5 ≤ 42,5 

 

Ve zkušební směsi bylo různé poměrné zastoupení slinku a kamenných odprašků, 

neupravených a upravených pomletím. Sádrovec byl přidáván v množství 3 – 5 % 

z hmotnosti slinku v pojivu. Z předem umletých dílčích surovin byla pojiva připravována 

tak, že byla smísena v určitých poměrech a na laboratorním homogenizátoru byla 

homogenizována (doba homogenizace 5 hod).  

Zkoušení pevností bylo provedeno v souladu s příslušnými ustanoveními ČSN EN 

196-1. Podrobný popis zkoušek a zkoušených těles je uveden v [13]. 
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Výsledky zkoušek pro pevnost v tlaku jsou uvedeny v následujících grafech. 

 

Graf 1: Bezsádrovcový cement s neupravenými odprašky – pevnost v tlaku [13]   

 

Graf 2: Bezsádrovcový cement s odprašky upravenými mletím – pevnost v tlaku [13] 
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Výsledky provedených zkoušek dle [13] lze shrnout následovně. Cementy pro 

zdění s neupravenými odprašky z výroby kameniva v množství 50, 55, 60, 65 % splnily 

pevnostní požadavky ČSN P EN 413 -1 „Cementy pro zdění“ pro pevnostní značku MC5. 

Při přidání odprašků v množství 70, 75 % do cementu, byly dosaženy pevnosti 

v tlaku po 58 dnech tak nízké, že tyto cementy nevyhověly ani pro nejnižší pevnostní 

značku tj. MC5. 

Hodnoty pevnosti cementů pro zdění jsou tím vyšší, čím vyšší je obsah slinku, 

v pojivu. Všechny zkoušené cementy vyhověly požadavku na objemovou stálost i počátek 

a konec tuhnutí předepsaný pro cementy pro zdění. 

Ve stáří 90 dní, je nárůst pevnosti v tlaku těchto cementů v intervalu 0,3 až 29 %. 

Cementy pro zdění s odprašky upravenými mletím z výroby kameniva s obsahem 

65, 70, 75 % jemných odprašků splnily pevnostní požadavky ČSN P EN 413 -1 „Cementy 

pro zdění“ pro pevostní třídu MC5. 

Cementy s obsahem slinku 50, 55 a 60 % splnily pevnostní požadavky ČSN P EN 

413 – 1“Cementy pro zdění“ pro pevnostní třídu MC12,5. Všechny zkoušené cementy 

vyhověly požadavku na objemovou stálost i počátek a konec tuhnutí, předepsaný pro 

cementy pro zdění. 

Ve stáří 90 dní je nárůst pevnosti v tlaku u těchto cementů v intervalu od 0,1 až  

6,3 %. 

5.1.2 Využití průmyslových odpadů pro výrobu alkalicky aktivovaných materiálů 

[14] 

Pojiva na bázi alkalické aktivace patří mezi stabilní materiály s prokázanými 

fyzikálními a chemickými vlastnostmi. Ve spoustě případů překonávají svými vlastnostmi 

běžný portlandský cement a to zejména v pevnosti v tlaku, odolnosti vůči působení 

agresivních činitelů a v ohnivzdornosti.  

Hlavní výhodou těchto alkalicky aktivovaných materiálů je nízká energetická 

náročnost, vysoká odolnost vůči chemickým agresivním činitelům, vysoká pevnost  

a odolnost vůči vysokým teplotám (až 1000 °C). 
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Možnosti využití průmyslových odpadů pro výrobu alkalicky aktivovaných 

materiálů byl věnován poměrně rozsáhlý výzkumný zájem. V této kapitole jsou popsány 

zkušenosti, tak jak byly převzaty z [14]. 

Jako základní složky navrženého materiálu byly použity elektrárenský popílek, 

vysokopecní struska a metakaolin v kombinaci s granulárním plnivem v podobě kameniva 

frakce 0 – 4 mm, granulárním mikroplnivem v podobě vápenných odprašků a fibrilární 

složkou v podobě rozptýlené výztuže. Byly zkoušeny různé mísící poměry mezi 

jednotlivými složkami v závislosti na odpovídajících reologických vlastnostech 

jednotlivých směsí. Na vyrobených vzorcích byly zjišťovány základní fyzikálně-

mechanické vlastností a vybrané vzorky byly zatíženy vysokými teplotami a působením 

agresivního média.  

 

Použité materiály  

Metakaolín Baucis L 160 (dále označení „M“) se vyrábí pálením přírodního kaolinu 

při teplotách 600 – 800 °C a je vyroben na bázi kalcinovaného lupku těženého v lokalitě 

Nové Strašecí.  

Vysokopecní struska Štramberk (dále označení „S“) z třineckých železáren o měrné 

hmotnosti 2 810 [kg·m-3] a měrném povrchu 380 [m2·kg-1].  

Popílek elektrárny Dětmarovice (dále označení „P“), je produkt klasického 

vysokoteplotního spalování černého uhlí.  

Jako aktivátor sloužilo sodné vodní sklo Baucis L 160 (dále označení „A“). 

Silikátový modul použitého vodního skla je 1,474 a hustota 1,388 [g·cm-3].  

Vápenné odprašky-mikromletý vápenec (dále označení „VO“) z krystalického 

vápence (mramoru) o objemové hmotnosti 2 572 [kg·m-3] z provozovny Zblovice.  

Vzhledem ke směřování k reálné výrobě byl použit běžný těžený písek frakce 0 – 4 

mm pískovny Žabčice (dále označení „K“).  

Jako rozptýlená výztuž byla použita alkalirezistentní skleněná vlákna ANTI-CRAK 

HP 62/3 (dále označení „V“) o průměru 14 µm a bodu měknutí 860 °C. 

Experimentální část 

Byla odzkoušena řada kombinací poměrů vstupních surovin (metakaolín Baucis L 

160, struska Štramberk, popílek Dětmarovice, vápenné odprašky, kamenivo frakce 0 – 4 
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mm, aktivátor Baucis L 160). V první fázi bylo třeba najít vhodný poměr složek pro 

zajištění optimálních reologických vlastností. Po vyladění směsí jsme modifikovali 

základní matrici přídavkem granulárního plniva (kamenivo 0 – 4 mm), granulárního 

mikroplniva (vápenné odprašky) a fibrilární složkou. Po přidání granulárního plniva bylo 

ještě třeba upravit některé receptury pro zachování optimální zpracovatelnosti přídavkem 

vody. 

 

Směs na bázi strusky 

Hlavním problémem při přípravě směsi na bázi strusky bylo velmi rychlé tuhnutí 

směsi. Nejvhodnější složení bylo v hmotnostním poměru vstupních složek S : A = 2 : 1. 

Problémy nastaly při přimíchání granulárního plniva, když docházelo k segregaci 

kameniva vlivem příliš řídké matrice. Příliš hustá matrice naopak znemožnila dokonalou 

homogenizaci. Nejvhodnější složení s přídavkem granulárního plniva bylo v hmotnostním 

poměru vstupních složek S : A : K = 2 : 1 : 2, viz Tabulka 3. 

 

Směs na bázi popílku  

Při přípravě směsi na bázi popílku nastaly problémy s jeho aktivací. Popílek po 

smísení s aktivátorem nereagoval a k tuhnutí nedošlo ani v průběhu dalších 24 hodin. Bylo 

přistoupeno k aktivování popílku mletím v kulovém mlýně, ale ani u směsi s takto 

upraveným popílkem se nedostavily uspokojivé výsledky. Proto musela být směs na bázi 

popílku modifikována přídavkem strusky. Nejvhodnější složení této směsi bylo  

v hmotnostním poměru vstupních složek S : P : A = 3 : 3 : 4. S přídavkem granulárního 

plniva do základní směsi bylo nutné opět upravit poměr míšení jednotlivých složek, až 

bylo ověřeno nejvhodnější složení v hmotnostním poměru vstupních složek S : P : A : K = 

1,5 : 1,5 : 2 : 3, viz Tabulka 3.  

 

Směs na bázi metakaolinu  

Dle doporučení výrobce jsme zvolili hmotnostní poměr míchání M : A = 5 : 4. 

Následně bylo do této základní matrice přidáno granulární plnivo a po odzkoušení několika 

směsí se jako nejvhodnější projevil hmotnostní poměr vstupních složek M : A : K = 5 : 4 : 

5, viz Tabulka 3. 
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Směs na bázi metakaolinu a vápenných odprašků  

Alkalicky aktivované matrice na bázi metakaolínu s přídavkem mikroplniva  

z vápenných odprašků byla navržena v hmotnostním poměru míchání M : A : VO = 3 : 3 : 

4, viz Tabulka 3. Základní směs byla modifikována přídavkem granulárního plniva ve 

formě kameniva frakce 0 – 4 mm a přídavkem fibrilární složky ve formě rozptýlených 

vláken. Z důvodu optimální zpracovatelnosti směsi musela být do směsí s rozptýlenou 

výztuží přidána obyčejná voda z vodovodního řádu.  

U směsi, která byla modifikovaná přídavkem granulárního plniva, bylo 50 % 

hmotnostní dávky vápenných odprašků nahrazeno právě přídavkem kameniva frakce 0 – 4 

mm. Poměry míchání hmotnostně tedy byly M : A : VO : K = 3 : 3 : 2 : 2, viz Tabulka 3. 

Směs, která byla modifikovaná přídavkem fibrilární složky, měla stejné poměry míchání 

hmotnostně s tím rozdílem, že do směsi byly přidány 2 [kg·m-3] vláken.  

Použité značení směsí:  

S + K = struska + kamenivo, S : A : K = 2 : 1 : 2  

SP + K = struska a popílek + kamenivo, S : P : A : K = 1,5 : 1,5 : 2 : 3  

M = metakaolin + kamenivo, M : A : K = 5 : 4 : 5  

M + VO = metakaolin + vápenné odprašky, M : A : VO = 3 : 3 : 4  

M + VOK = metakaolin + vápenné odprašky + kamenivo,  

M : A : VO : K = 3 : 3 : 2 : 2  

M+VOV = metakaolin + vápenné odprašky + rozptýlená výztuž,  

M : A : VO = 3 : 3 : 4 + 2 kg vláken  

M+VOVK = metakaolin + vápenné odprašky + kamenivo + rozptýlená výztuž,  

M : A : VO : K = 3 : 3 : 2 : 2 + 2 kg vláken  

Tabulka 3: Navržené alkalicky aktivované směsi (dávky v [kg·m-3]) [14]  

složka – označení 
směsi S + K SSP + K M M + VO M + VOK M + VOV M + VOVK 

struska 880 412,5 - - - - - 

popílek - 412,5 - - - - - 

metakaolin - - 812,5 660 660 660 660 

vodní sklo 440 550 650 660 660 660 660 

vápenné odprašky - - - 880 440 880 440 

kamenivo 880 825 812,5 - 440 - 440 

vlákna - - - - - 2 2 

voda - - - 37,5 18,8 62,5 18,8 
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Výsledky  

Na vyrobených vzorcích jednotlivých směsí byly sledovány především základní 

fyzikálně-mechanické vlastnosti, viz Tabulka 4. Vybrané vzorky směsí byly podrobeny 

teplotnímu zatěžování na různé tepelné intenzity a s různou izotermickou výdrží, viz 

Tabulka 4 a 5. Vzorky směsí bez mikroplniva byly také podrobeny ověření trvanlivosti v 

agresivních médiích. Po teplotním zatížení a zatížení agresivními médii byly vizuálně 

sledovány změny povrchu vzorků a opět byly zjišťovány základní fyzikálně-mechanické 

vlastnosti, viz Tabulka 6. 

Tabulka 4: Výsledky fyzikálně – mechanických vlastností po 14 a 28 dnech [14] 

 
označení směsi 

po 14 dnech [N·mm-2] po 28 dnech [N·mm-2] 

pevnost v tlaku pevnost v tahu za 
ohybu 

pevnost v tlaku pevnost v tahu za ohybu 

S + K 64,0 5,7 78,0 8,3 

SP + K 33,0 5,1 35,5 5,5 

M 45,5 6,3 54,5 7,0 

M + VO 34,1 3,3 37,9 2,6 

M + VOK 50,1 6,5 57,8 6,0 

AM + VOV 49,4 2,4 58,7 4,6 

M + VOVK 48,5 6,6 56,3 3,7 

 

Tabulka 5: Vlastnosti směsí po teplotním a korozním zatěžování [N·mm
-2
] [14] 

zatěžovací 
prostředí/označení 

směsi 

pevnost v tlaku pevnost v tahu za ohybu 

S +K SP + K M S + K SP + K M 

0 °C 78,0 35,5 54,5 8,3 5,5 7,0 

200 °C 58,2 27,3 27,3 5,1 4,7 4,7 

400 °C 49,1 20,3 20,3 5,0 3,5 3,5 

600 °C 33,6 12,0 12,0 2,7 2,0 2,0 

roztok síranů 96,6 39,9 58,8 6,6 4,9 8,4 

roztok chloridů 95,5 39,8 60,2 7,1 5,1 8,8 
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Tabulka 6: Vlastnosti směsí po teplotním zatěžování [N·mm
-2

] [14] 

označení 
směsi 

105 °C 945 °C 

pevnost v talku 
pevnost v tahu za 

ohybu vlhkost vzorku [%] pevnost v tlaku 
pevnost v tahu 

za ohybu 

M +VO 53,0 8,0 7,8 21,6 5,6 

M + VOK 56,9 1,8 9,7 24,4 1,7 

AM + VOV 57,6 4,8 9,2 25,6 2,1 

M + VOVK 54,4 5,4 9,0 23,4 1,1 

 

 

Při návrhu a ověřování směsí byla významným limitujícím faktorem otázka 

zpracovatelnosti. Směsi pouze s popílky musely být modifikovány o přídavek strusky, 

protože u kombinací pouze popílku a aktivátoru nedošlo ani po 24 hodinách k zatuhnutí 

směsi. Výsledky z teplotního zatěžování ukazují, že jejich pevnost v závislosti na zvyšující 

se teplotě klesá. U nejvyšší teploty zatěžování 600 °C klesla pevnost u materiálu  

z metakaolinu a písku v tlaku na 22 %, v tahu za ohybu na 29 % původní pevnosti. Stejný 

pokles pevností po 600 °C vykazoval i materiál s popílkem a struskou. Materiál se struskou 

(bez přidaného popílku) vykazoval nejlepší vlastnosti, pevnosti tlaku i v tahu za ohybu 

byly vyšší, než u materiálu z výrazně dražšího metakaolinu a navíc došlo i k nejnižším 

poklesům pevností i při působení teploty 600 °C.  

Výsledky ukazují, viz Tabulka 5, že pevnost v tlaku se po uložení v síranech a 

chloridech výrazně neliší od referenčních pevností. Pevnost v tahu za ohybu materiálu ze 

strusky se snížila o 30 %. Při vizuálním hodnocení byla jasně znatelná povrchová koroze u 

materiálu ze strusky a ze strusky+popílku uložené v chloridovém prostředí. Celkově lze 

shrnout, že testované vzorky odolaly agresivním prostředím dobře.  

Experimentální práce prokázaly uspokojivé fyzikálně-mechanické vlastnosti 

materiálu na bázi metakaolinu s přídavkem mikroplniva z vápenných odprašků  

a s modifikacemi granulárním a fibrilárním plnivem. Co se týče vlivu přídavku plniv na 

reologické vlastnosti, musela být zpracovatelnost korigována přídavkem vody. Přídavkem 

fibrilární složky se zpracovatelnost výrazně zhoršila, naopak přídavkem granulárního 

plniva se zpracovatelnost zlepšila, z důvodu určité míry vlhkosti kameniva frakce 0 – 4 

mm.  

Po 14 dnech zrání dosahovaly nejvyšších pevností směsi s granulárním plnivem, 

směs M + VOK (pevnost v tahu za ohybu 6,5 [N·mm-2], pevnost v tlaku 50,1 [N·mm-2]), 

směs M + VOKV (pevnost v tahu za ohybu 6,6 [N·mm-2], pevnost v tlaku 48,5 [N·mm-2]). 
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Po 28 dnech zrání se pevnosti v tlaku u všech směsí zvýšily asi o 5-10 % oproti hodnotám 

po 14 dnech. Po teplotním zatěžování na hodnotu 105 °C se pevnost v tlaku u všech směsí 

mírně snížila, kromě směsi M + VO. Naopak u hodnot pevností v tahu za ohybu došlo  

k výraznějšímu nárůstu u všech směsí, mimo směs M + VOK, až o 300 % (u směsi  

M + VO). Krátkodobé teplotní zatížení na maximální hodnotu 945 °C přineslo očekávané 

snížení pevností jak v tahu za ohybu, tak v tlaku. U tlakových pevností došlo k poklesu na 

hodnotu okolo 40 % ve srovnání s hodnotami dosaženými po 28 dnech zrání, což jsou 

velmi pozitivní výsledky.  

Alkalicky aktivované materiály připravené z průmyslových odpadů a z metakaolinu 

vykazují dobré pevnostní charakteristiky, kterých dosahují již po 14 dnech zrání. Byla 

ověřena dobrá kompatibilita, při správném poměru, s granulárním plnivem, mikroplnivem 

a fibrilárním plnivem. Tyto materiály dobře odolávají zvýšeným a vysokým teplotám  

a agresivním kapalným prostředím. 

5.1.3 Možnosti použití plněných tkaninových vaků při ochraně před povodněmi [15] 

V rámci výzkumného úkolu TAČR TA01021374 - Nové technologie ochrany 

životního prostředí před negativními následky pohybujících se přírodních hmot 

podporovaného Technologickou Agenturou ČR jsou již třetím rokem vyvíjeny mimo jiné 

také vakové tkaninové prvky plněné směsmi na bázi kameniva, odprašků, písku, popílku, 

apod., vhodnými pro potrubní dopravu čerpadly. Jedná se především o prvky vyznačující 

se relativně jednoduchou instalací, prostorovou adaptabilitou a variabilitou danou 

kombinací jednotlivých prvků – válců, které se na místě plnění vhodnou směsí.  

Jedním z možných způsobů využití nových technologií je ochrana před povodněmi. 

Plněné tkaninové vaky jsou koncipované jako liniové prvky osazované podél vodních toků, 

jako odsazené hráze popř. jako prvky individuální protipovodňové ochrany. V řadě případů 

mohou být tyto konstrukce vhodnou alternativou tradičním ochranným hrázím, popř. 

protipovodňovým zdím, a to jejich přijatelnou cenou, rychlostí instalace, minimálním 

zásahem do stávajícího prostředí a tvarovou adaptabilitou.  

V této části disertační práce jsou uvedeny možnosti použití těchto prvků při 

budování nízkých liniových prvků protipovodňové ochrany ve stísněném a obtížně 

přístupném území, jejich konstrukční řešení a také cenové relace. Stručně je uvedeno 

konstrukční uspořádání, jsou zmíněny vybrané charakteristiky použitých plnicích směsí. 
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Současně jsou uvedeny praktické příklady použití vakových konstrukcí na pilotních 

lokalitách. Poznatky jsou převzaty z [15]. 

Vakové prvky sestávají ze dvou základních prvků – velkoobjemového tkaninového 

vaku a plnicí směsi. Konečný konstrukční prvek je tvořen vakovým obalem naplněným 

směsí na bázi kameniva, odprašků, písku, popílku, apod. Základním požadavkem je, aby 

bylo možné plnicí směs čerpat speciálním čerpadlem. To umožňuje plnění vaků na místě 

jeho budoucího osazení. Tak, s relativně nízkými náklady a malým počtem pracovníků, lze 

operativně budovat ochranné protipovodňové prvky přímo „na míru“ dané lokalitě. Volba 

typů vaků a směsí je odvislá od požadavku uživatele, charakteru terénu a cílového určení. 

V případě protipovodňové ochrany jde o stabilní konstrukce osazené na upravený terén  

v místě uložení.  

Protipovodňové opatření se v dané lokalitě dle místních podmínek a požadované 

výšky „skládá“ z jednotlivých vakových prvků. V současné době vývoj ukázal možnosti 

uplatnění následujících typických tvarů a uspořádání vakových prvků: 

Jednoduchý stabilní hadicový vak tvoří válec o různých průměrech až do 

rozměru 750 mm, který je určen jako jednoduchá a relativně nízká protipovodňová 

ochrana.  

Vak ledvina tvoří dva, tři či více jednoduchých hadicových vaků, vzájemně 

textilně propojených s možností vytvoření konstrukce dle kombinací až do výše 2 m. 

Stavebnicový vak ve tvaru hranolovitých prvků různých rozměrů. Jeho rozšířením 

V rámci výzkumného úkolu TAČR TA01021374 Nové technologie ochrany životního 

prostředí před negativními následky pohybujících se přírodních hmot podporovaného 

Technologickou Agenturou ČR jsou třetím rokem vyvíjeny mimo jiné také vakové 

tkaninové prvky plněné směsemi na bázi kameniva, odprašků, písku, popílku, atp., 

vhodnými pro potrubní dopravu čerpadly.  

Vak matrace s plošným rozměrem dle potřeby může sloužit pro ochranu, resp. 

zatěsnění prosakujících hrází, viz Obrázek 6, 7 a 8. [15] 
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Obrázek 6: Jednoduchý stabilní hadicový vak [15] 

Obrázek 7: Vak „dvojče“ (vlevo) a aplikace trojče v lokalitě Olešnice (vpravo) [15] 

Obrázek 8: Stavebnicový vak a jeho plnění [15] 
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Vaky jsou uzpůsobeny pro plnění pomocí „rukávcových“ plnících ventilů. 

Odvzdušňování vaků při plnění zajišťují odvzdušňovací ventily. 

 

 

Obrázek 9: Příklad napojení vaků na stávající betonovou zídku [15] 

 

Důležité je zodpovězení otázky, jak bude dočasná hrázka odstraněna. Nabízí se buď 

možnost rozřezání válce po jeho zatuhnutí, popř. vyčerpání nezatuhlé směsi. Známá je 

obava správců toku týkající se vypouštění popř. úkapů směsi do vodního toku. Dalším 

podmiňujícím předpokladem je rychlost tuhnutí směsi, popř. chování a odolnost vaku  

s dosud nezatuhlou směsí vůči podélnému proudu vody. Výhodou může být relativně 

rychlá instalace ochranného prvku, snížení pracnosti a zvýšení bezpečnosti pracovníků při 

jeho instalaci. Nevýhodu představuje následná likvidace provizorního navýšení. Důležité je 

rovněž zajištění těsného napojení na stávající těleso hráze.  

Nově vyvinuté vakové konstrukce najdou uplatnění především při budování 

nízkých ochranných protipovodňových hrází, popř. zvýšení terénu při lokální 

protipovodňové ochraně jednotlivých objektů v záplavovém území. Své uplatnění mohou 

najít také při opevnění přelivných ploch nouzových přelivů popř. přelivů v ochranných 

hrázích.  
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Výhodou vakových konstrukcí je relativně rychlá a snadná instalace i ve stísněných 

podmínkách kolem drobných vodních toků, nízká náročnost manuálních prací a relativně 

nízká pořizovací cena.  

Závěrečné etapy vývoje budou zaměřeny na prokázání návrhových parametrů  

a vlastností konstrukcí a jejich prvků. Pro plnicí směsi půjde o pevnost v tlaku, tahu  

a smyku, přetvárné vlastnosti (modul pružnosti, Poissonovo číslo), houževnatost, 

trvanlivost, mrazuvzdornost, nasákavost, vodotěsnost, odolnost vůči proudu vody, odolnost 

vůči otěru, obrusu a nárazům plovoucích či vznášených předmětů, odolnost vůči 

agresivním účinkům vody a odolnost vůči působení klimatických vlivů (střídání teploty, 

sluneční svit - UV záření, dešťové a sněhové srážky, mráz). U textilie půjde o pevnost  

v tahu, průtažnost, mrazuvzdornost, odolnost vůči proudu vody, odolnost vůči otěru, 

obrusu a nárazům plovoucích či vznášených předmětů, popř. jinému mechanickému 

poškození (úmyslné proříznutí, apod.), odolnost vůči agresivním účinkům vody a odolnost 

vůči působení klimatických vlivů. Celé prvky či jejich kombinace budou pro jednotlivé 

typy uložení podrobeny stabilitnímu řešení, a to z pohledu celkové stability (posunutí, 

překlopení, nadzvednutí), lokální pevnosti (lokální napětí, vznik trhlin), stanovení 

dosažitelné přesnosti tvaru (přelivné plochy, bočního vychýlení) a možnosti spojování 

vaků v celky, statické působení ve spoji. [15] 

5.1.4 Vliv průmyslových odpadů na vlastnosti samozhutnitelných betonů [16] 

V této podkapitole posuzuji vliv druhotných odpadních surovin, jako jsou popílky, 

jemně mletá struska a především kamenné odprašky, použitých ve formě příměsí do 

betonu na vlastnosti čerstvého i ztvrdlého samozhutnitelného betonu. Vyhodnocuji příměsi 

z hlediska reologie betonu, pevností, kvality povrchu a celkové ceny směsi. Poznatky jsou 

převzaty z [16]. 

Samozhutňující beton (dále jen SCC - self-compacting concrete) je nová kategorie 

vysokohodnotných betonů. Je to vícesložkový kompozitní silikátový systém s takovou 

mírou pohyblivosti a tekutosti v čerstvém stavu, že po uložení do formy svou vlastní tíhou 

a působením gravitačního zrychlení vyplní i hustě armované profily a dosáhne požadované 

hutnosti bez dodávání další vnější zhutňovací energie. 

Výsledkem je pak rychlejší a ekonomicky méně náročný výrobní proces. 
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Z ekonomického hlediska jsou vstupní suroviny pro SCC dražší než suroviny pro 

standardní beton. Požadavky na kamenivo a cement (především jeho množství) jsou vyšší 

a nutnost užití kvalitních superplastifikátorů v poměrně velkém množství cenu betonu 

zvyšuje. Cena vstupních surovin se dá částečně snížit použitím portlandských směsných 

cementů a především průmyslových odpadů jako jsou elektrárenský popílek, jemně mletá 

struska či kamenné odprašky ve formě příměsí. Vynaložené prostředky se však vrátí při 

betonáži, kdy není třeba užít vibrátorů a jejich případné obsluhy. Betonáž SCC je časově 

méně náročná a z hygienických důvodů také vhodnější než u běžných betonů, protože nám 

odpadá proces hutnění a díky tzv. „tiché“ betonáži můžeme v obydlených oblastech 

pracovat i v noci. 

Využití průmyslových odpadů ať již ve formě cementu či příměsi však nejenom 

snižuje cenu betonu. V případě použití popílků a strusky se dá očekávat zvýšení pevností 

betonu vlivem jejich pucolánových vlastností, navíc struskové minerály zvyšují odolnost 

silikátového kompozitu proti agresivním vodám. SCC navíc vyžaduje velké množství 

jemných podílů, a proto se použití těchto surovin přímo nabízí. 

V neposlední řadě je nutno brát v úvahu hledisko ekologické. 

 

Vlastnosti čerstvého SCC 

Čerstvý SCC má čtyři základní reologické vlastnosti:  

- pohyblivost,  

- odolnost proti blokaci,  

- odolnost proti sedimentaci a segregaci,  

- odlučování vody.  

 

Pohyblivost je schopnost betonu téct, tedy vyplnit všechny prostory uvnitř bednění 

vlivem své vlastní hmotnosti. Občas dělíme SCC na rychle tekoucí a pomalu tekoucí. 

Odolnost proti blokaci je schopnost betonu protékat vlivem své vlastní tíhy skrz 

těsné prostory jakými jsou např. mezery mezi výztuží, jednotlivé pruty výztuže obtéci  

a zase se plynule spojit. 
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Odolnost proti sedimentaci a segregaci znamená, že SCC musí vyhovět 

požadavkům na pohyblivost a odolnost proti blokaci a zároveň jeho skladba během 

dopravy a ukládání do konstrukce musí zůstat jednotná. Vzhledem k tomu, že je beton 

složen z několika různých druhů frakcí kameniv a přitom si zachovává vysokou tekutost, 

může nastat nežádoucí vliv sedání velkých frakcí na dno a vytlačování jemných podílů k 

povrchu. Toto riziko nastává velmi často při špatném složení křivky zrnitosti anebo při 

přidání velkého množství záměsové vody. 

Odlučování vody (Bleeding) je nežádoucí vlastnost, kdy vysoce tekuté betony mají 

sklony k vytlačování vody na povrch a její odtékání a vylučování z betonu.  

 

Zkouška rozlitím obráceného kužele 

Rozlití kužele se používá na posouzení horizontálního toku SCC bez překážek. 

Základní vybavení je stejné jako pro zkoušku sednutí kužele, kužel je však obráceně  

a beton se nezhutňuje pomocí tyče. Po odstranění kužele se vzorek rozlije - měří se 

celkový průměr rozlitého koláče a čas, za který se beton roztekl na průměr 50 cm. 

Tato metoda dává dobrou představu o tekutosti betonu. Nelze z ní usuzovat na 

odolnost proti blokování, ale lze z ní posoudit odolnost proti segregaci a krvácení. Volný 

tok betonu bez jakýchkoliv překážek sice neodpovídá plně tomu, co se děje během 

betonáže, ale přesto je rozlití kužele v praxi nejpoužívanější metodou. 

Obrázek 10: Upravená zkouška rozlitím kužele [16] 
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Čím vyšší je hodnota rozlití, tím vyšší je schopnost betonu vyplnit bednění pouze 

účinkem své vlastní tíhy. Pro SSC se požaduje hodnota nejméně 650 mm. 

Další známkou tekutosti je čas, za který se beton rozlije na průměr 50 cm (T50). 

Nižší čas značí vyšší tekutost. Vhodná hodnota T50 je 0 – 1,5 sekundy (Tento čas je však 

relativní, není totiž sjednocená doba zapnutí časoměru. Některé zdroje udávají počátek 

měření od nadzvednutí kužele, jiné od vytečení směsi z kužele, vždy se však měří do rozlití 

50 cm). 

Zkouška L-box 

Zkušební aparatura se skládá z vertikální a horizontální části, které jsou odděleny 

dvířky, před nimiž je umístěna výztuž. Vertikální část se naplní betonem a po otevření 

dvířek vtéká beton do horizontální části. Měří se čas, po který teče beton do vzdálenosti 

400 mm (T40) a na konec vodorovné části, tedy do vzdálenosti 600 mm (T60). Poté se 

změří výška betonu na konci vodorovné sekce a výška zbývajícího betonu ve svislé sekci. 

Porovnáním těchto výšek zjistíme stupeň odporu, který klade výztuž procházejícímu 

betonu. 

Zkouška Orimet s přidáním zkoušky J-Ring 

Orimet byl vyvinut na univerzitě v Paisley jako metoda měření vysoce tekutých 

čerstvých betonů na staveništi. Zkouška je založena na principu úsťového reometru. 

Orimet tvoří vertikální tubus s vyměnitelným ústím a uzavírací dvířka. Ústí má 

obvykle průměr 80 mm, ale lze jej vyměnit za průměry 70 – 90 mm. J-Ring je prstenec  

s výztuží, který leží pod Orimetem. Tyto dvě zkoušky se velmi vhodně doplňují. 

Samotná zkouška spočívá v naplnění Orimetu betonem a měření času výtoku. 

Za optimální se považuje čas do 6 sekund. Jakmile se beton přestane pohybovat, 

změří se výška betonu uvnitř a vně J-Ringu. 

Využití druhotných surovin jako příměsí do betonu 

Pro výrobu betonu lze využívat suroviny jak z prvotních, tak i z druhotných zdrojů. 

U druhotných surovin je důležité jejich zhodnocení jak z hlediska jejich vlivu na úspory 



Ing. Aneta Maleňáková: Výzkum nakládání s odpadem z hornické činnosti na 

vybraných lokalitách KAMENOLOMU ČR s.r.o. 

 

2014                                                                                                                                    44 

prvotních nerostných zdrojů, tak z hlediska vlivu na úspory energie, která je vkládána do 

úpravy prvotních surovin a jejich dalšího zpracování. 

 Velké rezervy ČR oproti EU představuje žádoucí využití druhotných surovin,  

v tomto případě zejména recyklace stavebních materiálu. Rozdíl je dán především nízkou 

cenou za uložení odpadu ve srovnání s náklady na recyklaci. Dosud nebyla provedena 

dostatečně účinná legislativní opatření pro nápravu tohoto stavu. 

Použitý materiál 

K přípravě SCC se využívá řada materiálu. Mezi základní materiály patří: 

- portlandský cement 

- kamenivo. 

 

Dále pak druhotné suroviny: 

- elektrárenský popílek 

- vysokopecní struska 

- kamenné odprašky. 

 

Z práce [16], jsem vybrala zejména takové směsi SCC, kde se uplatňuje kamenný 

odprašek. 

Kamenné odprašky 

Kamenné odprašky jsou jemné podíly kameniva, které vznikají v kamenolomech 

při drcení hornin. Jsou zachycovány v odlučovačích (většinou v suchých mechanických 

cyklonech) a hromadí se v lomech jako těžební odpad. Tyto jemné částice mají průměr 

0,0005 - 0,1 mm, čemuž odpovídá specifický povrch dle Blaina 200 - 350 [m-2·kg]. Mají 

proměnlivou zrnitost a ostrohranná zrna a velmi velký měrný povrch, zvyšují tedy nutnou 

dávku záměsové vody. Jejich vlastnosti jsou vesměs stejné jako výchozí kamenivo, ale 

například pevnost bývá u těchto jemných podílů nižší. 

Receptura s odpraškem Želešice (R4) 

Složení SCC je uvedeno v Tabulce 7. 
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Tabulka 7: Receptura s odpraškem Želešice (R4)[16] 

receptura R4 informace k receptuře 

složky SCC výrobce materiálu ρ [kg·m-3] množ. 
[kg·t-1]*[l] dávka poznámka 

Cem II A – S 42,5 N Českomoravský cement, 
Cementárna Mokrá 3 100 400   

Přírodní kamenivo těžené 0 - 4 Cemex, Kamenolom Spytihněv 2 600 890 0,550 z objemu 
plniva 

Přírodní kamenivo těžené 4 – 8 Cemex, Kamenolom Spytihněv 2 600 200 0,120 z objemu 
plniva 

Přírodní kamenivo drcené 8 – 16 Lomy s.r.o., Kamenolom Želešice 2 950 520 0,330 z objemu 
plniva 

Voda vodovod Brno 1 000 *200 0,500 vodní 
součinitel 

kamenný odprašek Lomy s.r.o., Kamenolom Želešice 2 950 140   

Dynamon SX Mapei 1 100 *5,6 0,014 z hmot. 
cementu 

Vzduch    0,020 z objemu 
betonu 

 

V následujících tabulkách 8 – 10 jsou uvedeny vlastnosti čerstvého betonu záměsi 

R4 (Želešice).  

Tabulka 8: Vlastnosti čerstvého betonu záměsi R4[16] 

 kužel L – box Orimet + J - ring 

čas měření rozlití T50 T40 T60 H1/H2 T blokace 

[min] [mm] [s] [s] [s] - [s] [mm] 

15 700x700 1 1,9 4,3 0,9 3,5 7 

90 670x680 1,3 3,3 7 0,85 6 15 

objemová hmotnost čerstvého betonu 100 min 2 370 

objemová hmotnost ztvrdlého betonu 28 dní 2 330 

 

Tabulka 9: Vlastnosti čerstvého betonu záměsi R4 [16] 

vlastnost 
doba měření 

7 dní 28 dní 

pevnost v tlaku  50,48 63,0 

pevnost v tahu za ohybu  7,4 
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Tabulka 10: E – modul ultrazvukovou rezonanční metodou záměsi R4 [16] 

Dynamický modul pružnosti 

doba m a b l t1 t2 t3 t vL ρ Ebu 

[dny] [kg] [mm] [mm] [mm] [µs] [µs] [µs] [µs] [m·s-1] [kg·m-3] [GPa] 

7,0 9 370,0 99,0 98,5 399,6 93,4 92,2 92,9 92,833 4,304 2 404,599 44,55 

14,0 9 372,0 99,0 98,5 399,6 89,4 89,6 89,9 89,633 4,458 2 405,112 47,80 

21,0 9 375,0 99,0 98,5 399,6 88,6 88,9 88,5 88,667 4,507 2 405,882 48,87 

28,0 9 376,0 99,0 98,5 399,6 88,1 88,1 88,1 88,200 4,531 2 406,139 49,39 

 

Receptura s odpraškem Předklášteří (R5) 

Složení SCC je uvedeno v Tabulce 11. 

Tabulka 11: Receptura s odpraškem Předklášteří (R5) [16] 

receptura R5 informace k receptuře 

složky SCC výrobce materiálu ρ [kg·m-3] množ. 
[kg·t-1]*[l] dávka poznámka 

Cem II A – S 42,5 N 
Českomoravský cement, 

Cementárna Mokrá 3 100 400   

Přírodní kamenivo těžené 0 - 4 Cemex, Kamenolom Spytihněv 2 600 890 0,550 z objemu 
plniva 

Přírodní kamenivo těžené 4 – 8 Cemex, Kamenolom Spytihněv 2 600 200 0,120 
z objemu 

plniva 

Přírodní kamenivo drcené 8 – 16 Lomy s.r.o., Kamenolom Želešice 2 950 520 0,330 z objemu 
plniva 

Voda vodovod Brno 1 000 *200 0,500 
vodní 

součinitel 

kamenný odprašek Lomy s.r.o., Kamenolom 
Předklášteří 2 630 140   

Dynamon SX Mapei 1 100 *5,6 0,014 
z hmot. 
cementu 

Vzduch    0,020 z objemu 
betonu 

 

V následujících tabulkách 12 – 14 jsou uvedeny vlastnosti čerstvého betonu záměsi 

R5 (Předklášteří). 
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Tabulka 12: Vlastnosti čerstvého betonu záměsi R5[16] 

 kužel L – box Orimet + J - ring 

čas měření rozlití T50 T40 T60 H1/H2 T blokace 

[min] [mm] [s] [s] [s] - [s] [mm] 

15 700x700 1,0 2,83 6,80 1,00 3,3 lok. 3 - 16 

90 670x670 1,4 4,10 8,80 0,87 5,9 15 

objemová hmotnost čerstvého betonu 100 min 2 420 

objemová hmotnost ztvrdlého betonu 28 dní 2 390 

 

Tabulka 13: Vlastnosti čerstvého betonu záměsi R5 [16] 

vlastnost 
doba měření 

7 dní 28 dní 

pevnost v tlaku  48,62 61,0 

pevnost v tahu za ohybu  7,4 

 

Tabulka 14: E – modul ultrazvukovou rezonanční metodou záměsi R5 [16] 

Dynamický modul pružnosti 

doba m a b l t1 t2 t3 t vL ρ Ebu 

[dny] [kg] [mm] [mm] [mm] [µs] [µs] [µs] [µs] [m·s-1] [kg·m-3] [GPa] 

7,0 9 533,0 100,1 98,5 400,0 91,1 90,1 90,5 90,567 4,417 2 417,126 47,15 

14,0 9 536,0 100,1 98,5 400,0 88,5 87,3 88,0 87,933 4,549 2 417,887 50,03 

21,0 9 537,0 100,1 98,5 400,0 87,5 86,3 86,6 86,800 4,608 2 418,140 51,35 

28,0 9 537,0 100,1 98,5 400,0 87,0 85,8 86,0 86,000 4,651 2 418,140 52,31 

 

Srovnání jednotlivých receptur 

V Tabulce 15 je uvedeno porovnání vlastností jednotlivých receptur. Receptury 

popílku Chvaletice a Dětmarovice a jemně mletá struska, jak jsou uvedeny v [16], jsem 

v mé disertační práci neuváděla, ale pro srovnání jsem zde použila celou tabulku. 
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Tabulka 15: Srovnání jednotlivých receptur [16] 

příměs voda Dynamon SX kužel Orimet + J - ring L - box ρ čerstvého 
betonu 

měřené hodnoty [l] [% na cem.] rozlití 
[mm] 

T [s] blokace 
[mm] 

T40 [s] T60 [s] H1/H2 
[mm] 

[kg·m-3] 

popílek Chvaletice 193,0 1,40 710x710 5,50 2,00 3,40 7,54 0,94 2 360 

popílek Dětmarovice 180,0 1,40 710x710 5,00 žádná 3,20 7,40 0,96 2 370 

jemně mletá struska 190,0 1,40 730x730 4,50 žádná 3,30 7,16 1,00 2 410 

kamenný odprašek 
Želešice 

200,0 1,40 700x700 3,50 7,00 1,90 4,30 0,90 2 370 

kamenný odprašek 
Předklášteří 196,0 1,40 700x700 3,30 lokální 8 

- 16 2,83 6,80 1,00 2 420 

 

Shrnutí výsledků receptur 

Všechny receptury byly navrženy tak, aby odpovídaly požadavkům na čerstvý 

SCC, tedy rozlití kužele minimálně 650 mm, čas průchodu Orimetem do 6s s minimální 

blokací při průchodu J – ringem koeficientem samonivelace u L – boxu, který by neměl být 

menší než 0,85. Aby bylo možno srovnávat požadavky na množství záměsové vody, bylo  

u všech receptur navrženo stejné množství superplastifikátoru Dynamon SX, a to 1,4 % na 

dávku cementu. Jak uvádí Tabulka 15, nejvíce vody vyžadovala receptura R4 s kamenným 

odpraškem Želešice a R5 s kamenným odpraškem Předklášteří. 

Toto způsobil především velký měrný povrch odprašků, který byl největší ze všech 

porovnávaných surovin. Také se zde projevila špatná kvalita povrchu zrn kamenných 

odprašků. 

Naopak nejmenší nároky na množství záměsové vody vyžadovala R2 s popílkem 

Dětmarovice, u kterého se projevil kulový tvar zrn a také jejich velikost. Popílky měly  

z použitých odpadů nejnižší měrný povrch. 

Ekonomické vyhodnocení receptur 

Ekonomické vyhodnocení jednotlivých receptur je pro přehlednost sestaveno do 

Tabulky 16. 
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Tabulka 16: Ekonomické hodnocení receptur[16] 

materiál ceny v [Kč·t-1]*[Kč·l-1]  
množství 

materiálu v [t] 
betonu 

cena 
materiálu v 
[t] betonu 

receptura 
cena 

materiálu 
receptur 

 cena bez DPH cena včetně DPH  [Kč·t-1] 

CEM II A-S 42,5 N 2 210 2 629,9 400 1 051,96   

Spytihněv 0 – 4 200 238,0 890 211,82   

Spytihněv 4 – 8 220 261,8 200 52,36   

Želšice 8 – 16 230 273,7 520 142,324   

Voda *0,02 0,025 200 5   

Dynamon SX *50 59,5 5,6 333,2   

Popílek Dětmarovice 15 17,9 140 2,506 R1 1 799,17 

Popílek Chvaletice 26 30,9 140 4,326 R2 1800,99 

Štramberk struska 
420 

1 210 1 439,9 140 201,586 R3 1998,25 

kamenný odprašek 
Želešice 30 35,9 140 5,026 R4 1801,69 

kamenný odprašek 
Předklášteří 

30 35,9 140 5,026 R5 1801,69 

 

 

Při porovnání ceny materiálu potřebného na jednu tunu betonu vyšly všechny 

receptury až na R3 velmi podobně. U R3 se projevilo dvousetkorunové navýšení 

způsobené poměrně vysokou cenou jemně mleté strusky. Cenu také snižuje použití CEM II 

oproti čistému portlandskému cementu. 

Skutečná cena výsledného betonu však bude ovlivněna mnoha vlivy. 

Například chvaletický popílek udává jinou cenu v letním období (uvedená)  

a levnější v období zimním. Dále se dá předpokládat, že u popílků a strusky stoupne cena 

za dopravu materiálu, zatímco kamenolomy jsou mnohem hustěji rozprostřeny po celé ČR 

a doprava nebude tak nákladná. Navíc odprašky po navlhnutí můžeme opět použít po 

důkladném vysušení, zatímco popílek, ale především struska po navlhnutí či nasátí vlhkosti 

ze vzduchu se stane nepoužitelná do betonu. Proto u R1 – R3 bude třeba počítat s výdaji na 

zajištění suchého materiálu, ať již formou pravidelné dodávky menšího množství materiálu 

nebo formou kvalitního uložení. 

5.1.5 Navrhování a realizace vápenopískového zdiva KS – QUADRO, strojní zdění 

[17] 

V disertační práci jsem si vytkla jako jeden z cílů najít způsob, jak efektivně využít 

odpad z těžby a zpracování kameniva. Důležitým se jeví námět vytvořit z odpadu nějakým 
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zpevňovacím procesem novou pevnou látku, která by prokázala kvalitní vlastnosti. Když 

jsem v dostupných zdrojích hledala obdobnou aplikaci, byly výsledky velmi omezené. 

Jedním ze záměru, který lze zahrnout do této skupiny je vápenopískové zdivo, které vzniká 

procesem mechanického a chemického působení. Protože by tento postup mohl najít 

uplatnění i při zpevňování jiných odpadních látek, uvádím zde základní informace. 

KS-QUADRO je moderní vápenopískový zdicí systém. Základní bloky pro zdění  

o rozměrech 0,5 x 0,5 m dosahují hmotnosti od 80 kg výše a je nutné je zdít pomocí 

osazovacího přístroje.  

Výrobní postup, při kterém je vápenopísková cihla vytvrzována pod tlakem pomocí 

vodní páry, byl v Německu patentován v roce 1880. První průmyslová výroba tohoto 

„bílého kamene“ pak začala v roce 1894. V Bavorsku je nejstarším a dosud největším 

výrobcem firma Zapf, která produkuje vápenopískové cihly a bloky dodnes. Tradičními 

zeměmi, kde se v současnosti velkou měrou výstavba z vápenopískových cihel realizuje, 

jsou Německo, Holandsko, Švýcarsko, ale také Rusko a Pobaltské státy. V Čechách se 

z tehdy nového materiálu velmi rozsáhle stavělo již na počátku 19. století (například kostel 

Nejsvětější Trojice v Mešně na Rokycansku byl vysvěcen v roce 1901). První 

vápenopískové cihelny na českém území vznikaly okolo roku 1910. Ve větší míře se tyto 

materiály uplatňovaly mezi světovými válkami. Po druhé světové válce se produkovaly 

pouze malé formáty cihel pro elektroskříňky, zahradní zídky, komíny apod. K rozvoji 

vápenopískových cihel jako hlavního konstrukčního systému v ČR dochází až v 21. století 

[17]. 

Technologie výroby vápenopískového zdiva 

Pro popis technologie výroby vápenopískového zdiva uvádím poznatky z Německa. 

Příslušná studie vychází z dat získaných od 74 průmyslových podniků, které se 

v Německu tímto způsobem výroby zabývají. Výsledky jsou průměrné hodnoty ze závodů 

pro výrobu 1000 t KS. (KS = Kalksandstein = vápencový pískovec). To odpovídá asi 

333.000 kusům zdiva standardní velikosti (24 cm x 11,5 cm x 7,1 cm). S tímto množství 

může být postaveno asi 17 bytů. Příklad výroby je zřejmý z následujícího obrázku a popisu 

pod obrázkem. 
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Obrázek 11: technologická linka výroby vápenopískového zdiva [18] 

 

Vápno a písek z produkce lomu jsou uloženy do sila. Pak jsou ve váhovém  poměru 

vápno: písek = 1:12 dávkovány, intenzivně pomíchány a dopraveny do reaktoru. 

V reaktoru se působením vody vápno rozloží na hydrát vápenatý. Z reaktoru se pak směs 

přivede k dodatečnému smísení a stlačení. Plně automatizovaným lisem se následně 

vytvoří polotovary a ty jsou naloženy na vůz. Následuje tvrzení polotovaru za nepatrného 

výdaje energie při teplotě asi 2000 C, pod tlakem vodní páry, které podle formátu kamene 

trvá 4 až 5 hodin. Proces je obdobný jako v přírodě. Při tvrzení v horké atmosféře vodní 

páry se vytvoří na povrchu křemičitých zrn kyselina křemičitá. Kyselina křemičitá tvoří 

s  krystaly vápenatého hydrátu tmelící fázi – fázi CSH, která vyroste na zrnech písku a ty 

vzájemně proloží. 

Tato struktura vzniklá během procesu, vápno - písek a voda pak vytvoří pevnou 

vápenopískovou skladbu (KS). Při tom nevzniknou žádné škodlivé látky. 

Po ztvrdnutí a ochlazení jsou vápenopískové kameny (zdivo) připraveny k použití  

a není nutný žádný mezi sklad. 

Současně také práce [18] udává spotřebu energie a materiálu na výrobu 

vápenopískového zdiva, viz Tabulka 17. 
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Tabulka 17: Spotřeba energie a materiálu na výrobu KS [18] 

Spotřeba energie a materiálu na 1 000 t vápencového pískovce 

Energie (MJ) celkem při vlastní výrobě 

celková spotřeba energie 845 032 403 856 

olej, plyn, uhlí 773 585 369 213 

proud 71 447 34 643 

Suroviny   

vápno  85,52 t 

písek (se zemní vlhkostí)  947,50 t 

přísady (např. kamenný prášek)  33,28 t 

voda  224,88 m3 

 

Práce [17, 18] shodně uvádějí ekologické, izolační a další přednosti 

vápenopískového materiálu. Z hlediska problematiky, kterou řeším v disertační práci je 

zajímavý podíl jemného kamenného prášku v receptuře. Pokud by se i u kamenného 

odprašku zjistily v některých lokalitách vlastnosti, jako má v Tabulce 17 uvedený písek, 

pak by to mohl být potenciální materiál k této aplikaci. 

5.2 Využití odprašků jako druhotné suroviny ve světě 

Již v rámci svých tezí jsem nastínila, že při studiu zahraničních materiálů týkajících 

se problematiky těžebních odpadů jsem zjistila, že v některých zemích je výzkum 

nakládání s odpadem z hornické činnosti na kamenolomech poněkud dále, než v ČR. 

Přestože zahraniční problematika těžebních odpadů není přímým cílem mé 

disertační práce, rozhodla jsme se alespoň okrajově několik příkladů uvést. A to hlavně 

z důvodu možnosti využití již zaběhlých a fungujících procesů v rámci provozoven v ČR. 

5.2.1 Příklad hodnocení odpadu při těžbě kamenoprůmyslu, jako druhotné suroviny 

v Turecku 

Na nátlak společnosti, vlivem legislativy a rostoucích ekonomických nákladů, 

přistoupilo Turecko k výzkumu, jak lze průmyslově využívat odpad z těžby kameniva na 

povrchových lomech. Současná situace, kdy se druhotná surovina nevyužívá, způsobuje 

zbytečně zvýšenou spotřebu přírodních zdrojů. Ve studii [19] se zkoumaly možnosti  

a proveditelnost pro využití odpadu vznikajících při těžbě čtyř typů mramoru, dvou typů 
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vápenců, dvou typů travertinů a dvou typů žuly, které se těží v Turecku, jako přísady do 

betonu. Pro ten účel bylo provedeno široké spektrum zkoušek fyzikálně mechanických 

vlastností těchto materiálů. Dále byla provedena jejich chemická a petrografická analýza.  

Při zkouškách se ověřovaly tyto vlastnosti: 

LAV  abrazivita podle metody Los Angeles 

MDV  hodnota mikro Deval 

MSS  stálost magnesium sulfát 

ASR  reaktivita alkali silicium 

ACR  reaktivita alkali karbonát 

SO4  ionty sulfátu 

Cl  ionty chloru 

Dále zkoušky na fyzikální a mechanické vlastnosti: 

ODUW objemová váha sušeného vzorku 

WAR  hodnota absorbce vody 

P  porosita 

UCS  pevnost v prostém jednoosém tlaku 

 

Na deseti lokalitách v Turecku byly odebrány vzorky pevného odpadu z těžby 

dekoračního kamene. Vzorky dostaly označení M1, M3, M4, L1, L2 a G1, M2, T1, T2  

a G2.  

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v Tabulce 18 a 19. 
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Tabulka 18: Fyzikální vlastnosti odebraných vzorků [19] 

Vzorek Specifická tíha ODUW [kN·m-3] WAR [%] P [%] 

M1 2,770 27,00 0,196 0,531 

M2 2,721 27,10 0,129 0,350 

M3 2,769 27,68 0,178 0,495 

M4 2,858 28,11 1,130 0,402 

L1 2,754 27,35 0,236 0,660 

L2 2,711 26,93 0,181 0,489 

T1 2,701 24,74 1,379 3,412 

T2 2,656 23,94 2,872 6,877 

G1 2,652 26,13 0,441 1,154 

G2 2,672 26,48 0,483 1,280 

 

Tabulka 19: Vlastnosti vzorků podle požadavků zkoušek [19] 

Vzorek 
UCS 

[Mpa] LAV [%] MDV [%] SDR [%] MSS [%] ASR [%] ACR [%] SO4
-- [%] Cl- [%] 

M1 52,74 23,719 25,181 99,253 1,198 0,006  - 0,0024 

M2 55,98 55,134 40,638 98,201 5,943   - 0,0048 

M3 120,26 30,288 19,639 99,335 4,738  0,006 - 0,0085 

M4 120,57 35,601 16,901 99,516 1,043  0,032 - 0,0049 

L1 145,90 15,015 12,366 99,484 2,392  0,043 - 0,0061 

L2 131,20 17,807 12,679 99,534 2,633   - 0,0060 

T1 38,67 22,512 23,915 99,153 3,219   - 0,0024 

T2 21,70 23,731 36,036 98,808 3,453   - 0,0012 

G1 111,77 23,095 6,707 99,465 2,252 0,018  - 0,0049 

G2 131,44 22,361 7,996 99,523 2,166 0,030  - 0,0334 

 

Zkoumáním pevného odpadu z lokalit v Turecku se ověřilo, že mohou být využity, 

jako přísady do betonu. Vzorky M1, M3, M4, L1, L2 a G1, mohou být využity pro beton 

přímo, vzorky M2, T1, T2 a G2 mohou být využity jako přísady do betonu. Z uvedených 

výsledků je taktéž zřejmé, že odpad z dolomitického mramoru a vápence, je výhodnější. 

5.2.2 Přiklad využití odprašku z kamenické výroby v Kanadě 

Odpad z této kamenické výroby, zejména odprašek byl využit jako náhrada za 

přírodní písek do cementových směsí. Ve studii provedené podle [20] se zkoumaly 

vlastnosti poklesu směsi, hustota směsi, pevnost v tlaku, dynamický modul elasticity, 
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rychlost ultrasonického pulsu a počáteční povrchová absorpce ztvrdlého betonu. Tato 

studie měla prokázat, jaké vlastnosti získala cementová směs, ve které byl místo přírodního 

písku použit odprašek z kamenické výroby na výše. 

Vlastnosti takovéto cementové směsi byly zjišťovány u 4 různých typů směsí, 

označených jako NPCC, CQWC, SFQW a FAQW. Každá směs byla vytvořena s poměrem 

vody 0,40. Ve všech směsích, kromě NPCC, bylo použito 20 % odprašků 

z kamenoprůmyslu, jako náhrada za přírodní písek. Detailní poměry směsi zde neuvádím, 

jsou uvedeny v [20]. 

Pro jednotlivé zkoušky byly použity postupy stanovené v příslušných normách. Pro 

pevnost v tlaku ASTM C 39/C 39M, pro dynamický modul elasticity BS 1881, část 209  

a pro počáteční povrchovou absorpci BS 1881.  

Podíl odprašku ve směsi a výsledky pevnosti v prostém tlaku pro jednotlivé směsi 

jsou uvedeny v následujících grafech. 

 

Graf 3: Podíl odprašků ve směsi pro různé druhy směsí [20] 
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Graf 4: Pevnost v tlaku pro jednotlivé druhy cementové směsi [20] 

 

 

5.2.3 Využití odpadu z betonové směsi, jako přísady k cementu (Francie) 

Pro využití odpadu z kameniva hledali uplatnění také ve Francii. Zjišťovali 

vlastnosti cementu, ke kterému se v určitém poměru přidávalo recyklované přírodní hrubé 

kamenivo (RCA, recycled coarse aggregates) a recyklované přírodní jemné kamenivo 

(RFA, recycled fine aggregates). Recyklované kamenivo se připravilo drcením  

a následným tříděním. Základem směsi byl Portlandský cement CEM II32.5 R.  

Zrnitost přísad byla u RFA 0,08 – 5 mm, u RCA 4 – 10 mm. 

V grafu 5 jsou uvedeny výsledky zkoušky na pevnost v tlaku po 28 dnech zrání 

betonové směsi. Z grafu 5, lze zjistit, že z hlediska pevnosti, je výhodnější kamenivo 

jemnější frakce a že současně pevnost v prostém jednoosém tlaku klesá úměrně 

s procentním podílem přísady. 
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Graf 5: Efekt velikosti zrna a procenta přísady na pevnost v tlaku po 28 dnech [21] 

 

Výše uvedené možnosti využití odprašku a přehled zkoušek provedených v ČR i ve 

světě jsme studovala a uvádím zde jako určitý návod, jak hodnotit vlastnosti odprašku  

a postupovat v rámci společnosti KČR. Některé uváděné příklady využití či zpracování 

odprašků jsou pro provozovny společnosti vyloučeny již od samého počátku. V jediném 

kamenolomu, ve kterém je těženou surovinou vápenec, kamenolom Řeporyje, je 

v současné době přerušena hornická činnost a je zpracováván Plán zajištění kamenolomu. 

Metody použité v zahraničí by bylo vhodné použít ve vápencových velkolomech jako je 

např. Mokrá u Brna či Kotouč u Štramberku. 
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6 Vlastní řešení nakládání s odpadem z hornické činnosti na 

vybraných lokalitách společnosti KČR 

6.1 Obecně o společnosti KČR 

Společnost KČR je nadnárodní dceřiná společnost stavebního koncernu STRABAG 

SE specializující se na těžbu, výrobu a prodej drceného kameniva pro betonárny, obalovny 

asfaltových směsí, silniční a inženýrské stavby, kamenivo pro kolejová lože a regulaci 

vodních toků. [22] V ČR patří mezi největší producenty kameniva, přes 65% produkce 

kameniva je pro zákazníky mimo koncern. 

Společnost se člení na 6 skupin a provozuje 28 kamenolomů a 5 pískoven. 

Hlavními provozovnami s roční těžbou nad 500 tis. tun jsou Bohučovice a Podhůra. 

Společnost je oprávněna užívat pro svoje výrobky označení shody CE a je držitelem 

certifikátů systémů řízení kvality ČSN EN ISO 9001: 2009, bezpečnosti práce ČSN 

OHSAS 18001: 2006 a životního prostředí ČSN EN ISO 14001: 2005. Vysoký důraz klade 

společnost na modernizaci technologického zařízení, průběžné provádění rekultivace 

vytěžených částí kamenolomů, a tím i na trvalé zlepšování životního prostředí v jejich 

okolí. 

 Příkladem je kamenolom Bohučovice, ve kterém byla v roce 2004 provedena 

modernizace technologické linky na úpravu kameniva v celkové hodnotě 130 mil. Kč. 

Úpravou technologické linky bylo dosaženo zlepšení kvality finálních frakcí, zejména 

z hlediska ostrosti a tvarové hodnoty zrna. Dále došlo v roce 2009 k přestavbě 

technologických linek např. v kamenolomu Nihošovice a Lašovice. 

Kamenolom Nihošovice – výměna primárního drtiče (původní VN 1000 x 800 za 

1100 x 800), viz Obrázek 12 se zabudováním nového velínu, včetně kompletního řízení 

celé linky z tohoto místa. Dále proběhlo zakrytování pásových dopravníků. 

Kamenolom Lašovice – došlo k výměně třídiče před III. stupněm drcení (TVA 1,5 

x 3,2 dvousítný byl osazen třídičem MASTER-FLO-CS 72 T 1,5 x 4,8 třísítný), viz 

Obrázek 13. 
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Obrázek 12: Výměna primárního drtiče, kamenolom Nihošovice (foto autorka) 

 

Obrázek 13: Třídič MASTER-FLO-CS 72T třísítný, kamenolom Lašovice (foto autorka) 
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Hlavním cílem společnosti je systematické zvyšování kvality vyráběného kameniva 

a zajištění růstu objemu výroby. Strategickým cílem je pak pokrýt pobočkami celé území 

ČR a dosáhnout tak zastoupení ve všech krajích. 

Rozmístění provozoven v rámci ČR je vidět na Obrázku 14. Členění společnosti na 

jednotlivé skupiny, včetně názvů provozoven je zřejmé z Tabulky 20. 

 

Obrázek 14: Rozmístění provozoven společnosti KČR v rámci ČR (všechny provozovny) zdroj: 
[http://www.mineral-cesko.com/cz/] 
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Tabulka 20:Členění společnosti KČR (aktivní provozovny) 

 

  

Skupina Dobývací prostor 
Kraj  

(kód kraje) 
Okres 

(kód okresu) 
Obec  

(kód obce) 

M
o

ra
va

 s
ev

er
 

Bohučovice Moravskoslezský (CZ 080) Opava (3806) Hradec nad Moravicí (04681 7) 

Bílčice Moravskoslezský (CZ 080) Bruntál (3801) Bílčice (00405 7) 

Krásné Loučky (Kobylí) Moravskoslezský (CZ 080) Bruntál (3801) Krnov (07455 1) 

Nejdek Olomoucký (CZ 071) Přerov (3808) Bělotín (00200 3) 
Střitež nad Ludinou (15796 1) 

Bukovice Olomoucký (CZ 071) Jeseník (3811) Jeseník (05872 6) 

Závada Moravskoslezský (CZ 080) Opava (3806) Bohuslavice (00652 1) 

Valšov I Moravskoslezský (CZ 080) Bruntál (3801) Valšov (17663 0) 

M
o

ra
va

 s
tř

ed
 

Lipník nad Bečvou 
(Podhůra) 

Olomoucký (CZ 071) Přerov (3808) Lipník nad Bečvou (08426 3) 
Hlinsko (03940 3) 

Kozí Vrch u Loštic Olomoucký (CZ 071) Šumperk (3809) Loštice (08688 6) 

Hanušovice Olomoucký (CZ 071) Šumperk (3809) Hanušovice (03720 6) 

Veselíčko Olomoucký (CZ 071) Přerov (3808) Veselíčko (180086 6) 

Březce (Štěpánov) Olomoucký (CZ 071) Olomouc (3805) Štěpánov (16343 1) 

M
o

ra
va

 ji
h

 

Lhota Rapotina Jihomoravský (CZ 062) Blansko (3701) 
Lhota Rapotina (08114 1) 

Újezd u Boskovic (17387 8) 
Doubravice n. Svitavou (03132 1) 

Ořechov Vysočina (CZ 061) Žďár nad 
Sázavou (3714) 

Ořechov (11129 5) 

Dačice Jihočeský (CZ 031) 
Jindřichův 

Hradec (3303) Dačice (02440 6) 

Deštná Jihočeský (CZ 031) Jindřichův 
Hradec (3303) 

Deštná (02574 7) 

Těchobuz Vysočina (CZ 061) Pelhřimov (3304) 
Těchobuz (16544 1) 

Pacov (11721 8) 

Č
ec

h
y 

zá
p

ad
 Mokrá I Karlovarský (CZ 041) 

Karlovy Vary 
(3403) Čichalov (02372 8) 

Číhaná Karlovarský (CZ 041) Karlovy Vary 
(3403) 

Dochov (00675 1) 

Kladruby u Stříbra Plzeňský (CZ 032) Tachov (3410) Kladruby (06535 8) 

Zaječov Středočeský (CZ 020) Beroun (0202) Zaječov (19038 1) 

Č
ec

h
y 

jih
 

Kaplice Jihočeský (CZ 031) 
Český Krumlov 

(3302) Kaplice (06306 1) 

Černá v Pošumaví 
(Bližná) 

Jihočeský (CZ 031) Český Krumlov 
(3302) 

Černá v Pošumaví (01986 1) 

Zahořany (Lašovice) Jihočeský (CZ 031) Písek (3305) Kovářov (07138 2) 

Nihošovice Jihočeský (CZ 031) Strakonice (3307) Nihošovice (10453 1) 

Těšovice Jihočeský (CZ 031) Prachatice (3306) Těšovice (16685 5) 

Kožlí u Čížové Jihočeský (CZ 031) Písek (3305) Předotice (19809 9) 

Č
ec

h
y 

st
ře

d
 

Zdechovice Pardubický (CZ 053) Pardubice (2532) Zdechovice (19225 2) 

Ouštice Středočeský (CZ 020) Benešov (0201) Neveklov (10428 1) 

Mrač Středočeský (CZ 020) Benešov (0201) Mrač (10000 5) 

Kolín Středočeský (CZ 020) Kolín (0204) 
Kolín (06815 2), 

Starý Kolín (15505 5) 

Tišice Středočeský (CZ 020) Mělník (2106) Tišice (16736 3) 

Hostín Středočeský (CZ 020) Mělník (2106) Hostín (01717 3) 
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6.2 Legislativní řešení problematiky v rámci společnosti KČR 

Obecná problematika, včetně definicí základních pojmů vztahujících se k těžebním 

odpadům byla rozebrána v kapitole 3. Jak již bylo uvedeno, ve smyslu požadavků § 1 odst. 

2 písm. f) zákona č. 157/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se za těžební odpady 

nepovažují hmoty, které byly získány při těžbě a úpravě nerostů, při vyhledávání nebo 

skladování nerostů a jsou podle POPD či PVL určeny pro sanační a rekultivační práce 

nebo pro zajištění či likvidaci důlních děl. V případě, že těžební organizace neměla v Plánu 

sanace a rekultivace takto vymezené hmoty zahrnuty, musela do 30. 4. 2012 provést 

aktualizaci Plánu sanace a rekultivace. Toto je zásadní krok, který učinila společnost KČR. 

A to z důvodu, aby v případě kontroly prokázala kontrolním orgánům, že hmoty dočasně 

uložené v kamenolomech jsou podle schválené dokumentace určeny pro zákonem 

definované použití. 

V případě, že by těžební organizace tento krok neudělala, byly by uvedené hmoty 

považovány za těžební odpad a dále by bylo nutné postupovat podle zákona č. 157/2009 

Sb., ve znění pozdějších předpisů. „V případě pochybností zda se jedná o těžební odpad 

podle tohoto zákona, rozhodne ČBÚ po projednání s dotčeným ústředním orgánem státní 

správy na návrh původce odpadu nebo z vlastního podnětu.“ (3) 

Provozovny společnosti KČR spadají celkově pod devět OBÚ z deseti (kromě OBÚ 

pro území kraje Ústeckého pod všechny OBÚ). Každý OBÚ se chová v otázkách 

legislativy trochu specificky. Přesto v tomto případě byly na jednotlivé OBÚ rozeslány 

stejné žádosti o změnu POPD. Tyto žádosti byly podány na základě § 8 odst. 4, vyhlášky  

č. 104/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jednalo se tedy o ohlášení změny v části 

dokumentace POPD. V tomto případě změny spočívaly v doplnění kapitoly č. 1.6. Plán 

sanace i rekultivace území dotčeného těžbou. Všechny Plány sanace a rekultivace území 

dotčeného těžbou byly v textu doplněny o následující odstavec: 

„Pro sanační a rekultivační práce budou taktéž použity hmot, které budou získány 

při těžbě a úpravě nerostu, ať už nevhodné svými fyzikálními a mechanickými vlastnostmi 

k výrobě drceného kameniva nebo omezeně využitelné vedlejší produkty vznikající při 

úpravě kameniva drcením a tříděním. Tyto hmoty – skrývky, výkliz, frakce 0 – 4 mm 

(prosívka), odprašky (filer), materiál z hrubotřidiče apod. budou buď přímo využity při 

sanačních a rekultivačních pracích, nebo budou dočasně uloženy na mezideponie, ze 

kterých budou následně přemístěny do prostoru provádění sanačních a rekultivačních 

prací.“ (7) 
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Důvodem ohlašované změny POPD v jednotlivých kamenolomech byla potřeba 

reagovat na přijetí legislativy v oblasti nakládání s těžebními odpady – zákon č. 157/2009 

Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákonů s ním souvisejících.  

Konkrétní příklad tohoto ohlášení pro kamenolom Kaplice, včetně reakce OBÚ pro 

území krajů Plzeňského a Jihočeského je uveden v nevázaných přílohách, viz Příloha 1. 

Tímto ohlášením (změna POPD) byl splněn požadavek § 1 odst. 2 písm. f) zákona 

č. 157/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a tudíž hmoty, které byly získány při těžbě  

a úpravě nerostů, při vyhledávání nebo skladování nerostů se za těžební odpad nepovažují. 

Organizace KČR má tak legislativní problematiku týkající se těžebních odpadů vyřešenou. 

Přestože z hlediska legislativy je problematika těžebních odpadů ve společnosti 

KČR vyřešena, není tím vyřešen skutečný problém hromadění se zbytkových frakcí  

a kamenných odprašků z těžby přímo v jednotlivých provozovnách. Problematiku 

zbytkových frakcí a kamenných odprašků a možnosti jak s těmito hmotami v rámci 

jednotlivých provozoven naložit rozeberu v následujících kapitolách. 

6.3 Obecná problematika odprašků ve společnosti KČR 

Problematika odprašků, spolu s konkrétními příklady provozoven mimo společnost 

KČR, byla podrobně rozebrána v kapitole 4. V kapitole 5 pak byly popsány možnosti 

využití odprašků z těžby jako druhotné suroviny a to jak v ČR, tak i v zahraničí. Hlavním 

cílem mé disertační práce je posoudit stav odprašků a možnosti jak s nimi naložit v rámci 

společnosti KČR.  

Na začátek jsem vycházela z obecné filozofie zpracování kamenného odprašku 

v kamenolomech, která by se měla opírat o zpracování základní a doplňkové, přičemž 

důležitá je kontinuita celého procesu. Obsah základního i doplňkového zpracování se může 

měnit v závislosti na klimatických podmínkách, změně objemu těžby, požadavcích 

zákazníků a dalších. 

Základní zpracování kamenného odprašku musí zajistit jeho zpracování 

v celkovém, nebo alespoň většinovém objemu produkce. Taková řešení se v současnosti 

opírají o jeho využití převážně jako fileru pro výrobu betonu (ČSN EN 12620)  

a betonových (stavebních) výrobků. Výrobci betonů dnes běžně pracují s filery, ale pro 

tento účel nakupují popílky a cíleně mleté vápence. Přesto mají producenti kamenných 

odprašků stále ještě možnost oslovit část tohoto trhu. Na rozdíl od popílků nabízí výhody, 

které jim popílky nemůžou nabídnout. Mezi hlavní patří stejná sezónnost prací. 
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V kamenolomech a u výrobců stavebních materiálů je hlavní objem výroby soustředěn do 

období jaro – podzim, ale v teplárnách a elektrárnách se pracuje převážně v zimě, kdy je  

o popílky minimální zájem. Naopak v letních měsících, kdy je o popílky zájem, je jich 

nedostatek. Další výhodou je chemická a mineralogická stálost, které popílky zejména 

z různých spaloven nedokáží konkurovat. 

Doplňkové zpracování kamenného odprašku musí mít schopnost zajistit 

zpracování zbývajícího množství odprašku. Moderní způsob tohoto řešení se opírá  

o výrobu umělého kameniva, které je možné realizovat přímo v místech produkce 

kamenných odprašků tzn. v kamenolomech. Výrobu umělého kameniva je tak možné 

nasadit kdykoliv, kdy se nedá realizovat jeho zpracování formou dodávky fileru do 

betonáren.  

Podmínkou takového řešení je mít k dispozici stejné skladové zásobníky jako pro 

distribuci fileru, další zásobník na pojiva, mísící zařízení, které je schopné připravit 

kamenné odprašky ve formě suché nebo vlhké směsi pro další využití a mobilní jednotku 

pro operativní nasazení výroby umělého kameniva. Dalším využitím se rozumí výroba 

stabilizačních směsí (řešení, které se velmi málo využívá), případně směs pro výrobu 

kameniva. [9] 

Abych mohla posoudit stav odprašků a možnosti jeho využití ve společnosti KČR, 

v návaznosti na již zmiňované kapitoly 4 a 5 a výše uvedené, provedla jsem rychlý 

průzkum stavu odprašků v rámci všech provozoven společnosti. Průzkum byl proveden 

formou dotazníků. Jednoduchý dotazník, jehož nevyplněný vzor je uveden v textových 

přílohách („Dotazník odprašky“), byl elektronicky zaslán na všechny provozovny. Mimo 

provozovny u kterých byl vznik odprašků předem vyloučen např. pískovny. V dotazníku 

byl kromě těžené suroviny a množství vznikajících odprašků sledován také způsob 

skladování odprašků, možnost jejich využití a další. Zajímala mě také skutečnost, zda jsou 

k dispozici rozbory odprašků. A to z důvodu možnosti dalšího využití odprašků jako 

druhotné suroviny pro výrobu umělého kameniva. Závodní lomů uvedené dotazníky 

vyplnili. 

Cílem dotazníků bylo určit provozovny, které problematika hromadících se 

odprašků v lomech trápí nejvíce. A naopak vyloučit provozovny, ve kterých odprašky 

nevznikají vůbec nebo v tak malém množství, že je závodní lomu schopen uplatnit na trhu 

např. přimícháváním do jiných frakcí.  

Tímto primárním průzkumem bylo zjištěno, že z 26 činných kamenolomů (stav 

činnosti kamenolomů brán k září 2013) odprašek vůbec nevzniká v 8 kamenolomech, 

ve 12 provozovnách je vznik odprašku bezvýznamný. O větším množství vznikajícího 



Ing. Aneta Maleňáková: Výzkum nakládání s odpadem z hornické činnosti na 

vybraných lokalitách KAMENOLOMU ČR s.r.o. 

 

2014                                                                                                                                    65 

odprašku lze hovořit v případě 5 kamenolomů a v kamenolomu Bohučovice je situace 

vznikajících a již vzniklých odprašků extrémní, dá se říci krizová. 

Výsledky jsem pro přehlednost sestavila do následující tabulky.  

Tabulka 21: Výsledky dotazníkového průzkumu Odprašky 

Provozovna Název provozovny Denní produkce odprašku 
[t·den-1] 

Objem starší skládky v lomu [t] 

s větším objemem 
odprašků 

Lašovice 5 cca 1 000 

Těšovice 5 cca 800 

Kozí vrch 8 není, ukládáno na skládku 
vedlejších produktů 

Lhota Rapotina 15 cca 6 000 

Mokrá 15 cca 10 000 

s extrémním objemem 
odprašků Bohučovice 130 – 150 cca 61 400 

 

V obrázku 15 jsou znázorněny kamenolomy, kterými se v práci dále podrobněji 

zabývám.  

Obrázek 15: Rozmístění krizových provozoven v rámci ČR 

 

Na základě výsledků uvedených v tabulce 21 jsem se rozhodla dále věnovat pouze 

kamenolomům s větším objemem odprašků a provozovně Bohučovice, ve které je stav 

odprašků alarmující a je potřeba ho řešit co nejdříve. Vyplněné dotazníky kamenolomů 

Bohučovice, Kozí Vrch a Lhota Rapotína jsou součástí nevázaných příloh, Příloha 2. 
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6.4 Způsob využití odprašků z kamenolomů s velkým objemem 

odprašků 

Při studiu podkladů ať už v rámci ČR či zahraničí jsme zjistila, že na problematiku 

nelze nahlížet všeobecně (komplexně), ale naopak je potřeba přistupovat ke kamenolomům 

jednotlivě. A to především z důvodu rozlišnosti těžené suroviny a jejich fyzikálně-

mechanických vlastností. Dalším faktorem ovlivňujícím způsob nakládání s odprašky je 

jejich množství, ať už nově vznikající či uložené v kamenolomu již dříve. V neposlední 

řadě nám nakládání s odprašky ovlivňuje poloha kamenolomu a způsob samotné těžby, 

dopravy a zušlechťování včetně následné rekultivace. Podstatným faktorem je také způsob 

skladování odprašků. Z tohoto důvodu dále rozeberu zmiňované kamenolomy jednotlivě  

a podrobněji. 

Již v roce 2008 jsem v rámci doktorského studia a sběru informací pro disertační 

práci navázala spolupráci s Ing. Václavem Vachuškou a firmou EKOGEN, o. s., později 

firmou EKOSAT a.s. 

Ing. Václav Vachuška se již několik let zabývá problematikou potenciálního využití 

odprašků nejen z těžby přírodního kameniva, ale také např. využitím popílků z tepelných 

elektráren. Problematika je výborně popsána v [23]. V roce 2008 jsme se společně zabývali 

jemnými anorganickými materiály (JAOM), jejich uplatněním ve stavebnictví a přímo 

uplatněním kamenných odprašků z kamenolomu Lašovice pro výrobu umělého kameniva.  

6.4.1 Kamenolom Lašovice [24] 

Kamenolom Lašovice se nachází v Jižních Čechách v bývalém okrese Písek. Leží 

v blízkosti silnice č. 102 mezi obcí Kovářov a přehradní hrází Orlík. Těženou horninou je 

kvarcitický rohovec, který se dále zpracovává na drcené kamenivo. 

Ložisko Lašovice – Zahořany je součástí sedlčansko-krásnohorského 

metamorfovaného ostrova tvořeného horninami svrchního proterozoika a spodního 

paleozoika. Ložisko se nachází v jihozápadním výběžku metamorfovaného ostrova 

poměrně blízko jeho kontaktu se středočeským plutonem. 



Ing. Aneta Maleňáková: Výzkum nakládání s odpadem z hornické činnosti na 

vybraných lokalitách KAMENOLOMU ČR s.r.o. 

 

2014                                                                                                                                    67 

Lokalita náleží do povodí Vltavy. Hydrogeologické poměry ložiska jsou 

jednoduché. 

Obrázek 16: Letecký snímek kamenolomu Lašovice (foto archiv společnosti KČR) 

 

Samotná těžba probíhá v současné době ve třech etážích. Ložisko je těženo 

stěnovým způsobem s použitím TPVR – clonové odstřely. Rubanina je do prostoru 

technologické linky přepravována nákladními automobily po lomových komunikacích. 

Úprava a zušlechťování těžené suroviny je prováděna ve stabilní úpravárenské lince. 

Výsledným produktem jsou drtě různých frakcí splňující některou z norem ČSN EN- ČSN 

EN 12620 (Kamenivo do betonu), ČSN EN 13242 (Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi 

stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace) nebo ČSN EN 

13043 (Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních 

a jiných dopravních ploch). 

Většinová část kamenolomu bude rekultivována na vodní plochu – zatopení plata 

lomu. Okolní lomové stěny budou rekultivovány přirozeným náletem. S uložením odprašků 

v kamenolomu nelze podle současné platného POPD a Plánu sanace a rekultivace počítat. 

 

Uplatnění odprašků – JAOM 
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Výše uvedené JAOM jsou součástí odpadů, které mají při svém celkovém objemu 

velmi malé efektivní využití. Jedná se o širokou skupinu odpadů, kterou zastupují 

především popílky ze spalování uhlí (nejvýraznější uplatnění do stavebních materiálů), 

kaly z broušení přírodního kamene a betonu a pro nás důležité odprašky vznikající při 

těžbě a zpracování kamene.  

Pro ukázku možného uplatnění kamenných odprašků byly v roce 2008 vyrobeny 

čtyři různé druhy umělého kameniva s JAOM různých původců (Teplárna Strakonice, 

Teplárna Strakonice + Teraso Horažďovice, Teplárna Strakonice + Jihokámen Písek  

a Kamenolom Lašovice) s předpokládanou sypnou objemovou hmotností kameniva od 400 

do 500 [kg·m-3]. Srovnávacím kritériem pro zhodnocení byla dosažená odolnost proti 

drcení. 

V tabulce 22 uvádím skladby JAOM – příměsí pro výrobu umělého kameniva. 

V tabulce 23 pak dosažené parametry odolnosti proti drcení při zjištěné sypné nesetřesené 

objemové hmotnosti umělého kameniva. 

Tabulka 22: Skladba příměsí pro výrobu umělého kameniva [24] 

Označení Skladba příměsí Původce 

2_17_5_7 Popílek – hnědé uhlí 100% Teplárna Strakonice 

3_17_5_7 Popílek 77,5% + kaly z broušení betonových 
dlaždic 12,5 % 

Teplárna Strakonice + Teraso Horažďovice 

2_8_6_7 Popílek 77,5% + kaly z broušení přírodního 
kamene 12,5 Teplárna Strakonice + Jihokámen Písek 

3_5_7_7 Odprašek z těžby kameniva 100% Lašovice 

Tabulka 23: Základní zjištěné mechanicko-fyzikální parametry sledovaných granulátů [24] 

 

V následujícím grafu jsou znázorněny výsledky dosažených objemových hmotností 

a odolnosti proti drcení u sledovaných záměsí. 

Označení Příměs / název Příměs II / název 
Objemová hmotnost 
kameniva [kg·m-3] 
(ČSN EN 1097 C) 

Odolnost proti drcení CA 
[N·mm-2] 

(ČSN EN 13055-1 A) 

2_17_5_7 
Popílek Teplárna 

Strakonice  509 0,99 

3_17_5_7 Popílek Teplárna 
Strakonice 

Vysušené kaly z výroby terasových 
dlaždic TERASO Horažďovice, s.r.o. 436 0,6 

2_8_6_7 
Popílek Teplárna 

Strakonice 
Vysušený kal ze zpracování kamene 

– Jihokámen Písek, v.d. 491 0,57 

3_5_7_7 Odprašek 
Lašovice  400 0,33 
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Graf 6: Výsledky dosažených objemových hmotností a odolností proti drcení u sledovaných záměsí [24] 

 

Pro hodnocení daných materiálů byly vybrány pouze dva parametry mechanicko-
fyzikálních vlastností hodnocených umělých kameniv a to s ohledem na demonstraci 
možného technologického uplatnění (zjištění odpovídající pevnosti – odolnosti proti drcení 
a dosažitelnost zadané sypné nesetřesené objemové hmotnosti).  

Z dosažených výsledků vyplývá jasný závěr, že JAOM ve formě odprašků, 

získaných konkrétně v kamenolomu Lašovice, jsou efektivně uplatnitelné při výrobě 

umělého kameniva a to s dosažením velmi nízké sypné nesetřesené objemové hmotnosti. 

Výsledná odolnost proti drcení 0,33 MPa je dostatečná pro další použití umělého kameniva 

ve stavebnictví, zejména pak pro výrobu prefabrikátů a lehkých betonů. 

6.4.2 Kamenolom Těšovice 

Kamenolom Těšovice se nachází v obci Těšovice, která leží cca 5 km od bývalého 

okresního města Prachatice na bývalé Zlaté stezce. Patří do Jihočeského kraje.  

Zájmové území náleží z regionálně geologického hlediska k JZ části krystalických 

břidlic moldanubika, které patří k jádru Českého masívu. Převládajícími horninami jsou 
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biotitické pararuly, výrazně břidličnaté a více či méně migmatizované, většinou středně 

zrnité s drobnozrnnými polohami pararul.  

 

Obrázek 17: Letecký snímek kamenolomu Těšovice (foto archiv společnosti KČR) 

 

Hydrograficky přísluší zkoumané území k povodí řeky Blanice, která protéká 

v těsné blízkosti kamenolomu a odvodňuje zájmové území. Hydrogeologické poměry 

lokality jsou jednoduché. 

Těženou surovinou je biotitická pararula, která odpovídá kvalitativním požadavkům 

některé z norem ČSN EN- ČSN EN 12620 (Kamenivo do betonu), ČSN EN 13242 

(Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské 

stavby a pozemní komunikace) nebo ČSN EN 13043 (Kamenivo pro asfaltové směsi  

a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch). 

V současné době probíhá těžba v pěti těžebních etážích. Rozpojování horniny je 

prováděno pomocí clonových odstřelů – TPVR. Doprava těžené suroviny je zajišťována 

pomocí nákladních automobilů. Úprava a zušlechťování nerostu je prováděno ve stabilní 

úpravárenské lince. 

Pro kamenolom Těšovice je schválena rekultivace hydrická. Čtvrtá a pátá těžební 

etáž budou zatopeny důlními vodami. Okolní stěny budou rekultivovány přirozeným 
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náletem. V severozápadní části DP bude provedena lesnická rekultivace. S ukládáním 

odprašků v lomu neleze počítat z důvodu velkých přítoků důlních vody do kamenolomu.  

 

Uplatnění odprašků – lehké umělé kamenivo RUGEN RU 

Princip uplatnění odprašků z kamenolomu Těšovice je v zásadě stejný jako  

u kamenolomu Lašovice. Odprašek byl využit pro výrobu lehkého umělého kameniva 

RUGEN RU. Toto lehké kamenivo se vyrábí taktéž z jemných anorganických odpadních 

matriálů (JAOM), speciálních pojiv, příměsí a přísad. Využívá se především ve stavebnictví 

a dosahuje pevností od 1 – 20 MPa. Technologie jeho výroby umožňuje řídit nejenom jeho 

pevnost, ale také objemovou hmotnost a další parametry. Jedná se o přirozeně nehořlavý 

materiál a jeho výroba je energeticky nenáročná. 

Vyrábí se převážně v kulovité formě nebo alternativně ve formě nepravidelné, viz 

Obrázek 18. 

Obrázek 18: Umělé kamenivo RUGEN RU kulovité a nepravidelné formy (foto Ing. Václav Vachuška) 

 

Výhodou je kromě nízké ceny vysoká pevnost, nízká a regulovatelná objemová 

hmotnost a rychlá nasákavost, což umožňuje výrobek v případě použití do betonů a malt 

okamžitě aplikovat a to beze změny konzistence. 

Lehké umělé kamenivo RUGEN RU s kamennými odprašky je možné vyrábět 

podle druhu odprašku v sypných objemových hmotnostech od 500 do 1000 [kg·m-3]. 

Nejrozšířenější je dle zkušeností společnosti EKOSTAT a. s., sypná objemová hmotnost 

700 – 1000 [kg·m-3]. Hodnoty odolností proti drcení CA základní produkované řady jsou 

v případě použití kamenných odprašků z kamenolomu Těšovice několikanásobně 

překračovány, což je patrné z tabulky 24 a 25. [25] 
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Tabulka 24: Základní parametry umělého kameniva RUGEN RU [25] 

Druh výrobku Objemová hmotnost sypná, 
volná [kg·m-3] 

Odolnost proti drcení [Mpa] Frakce [mm] 

RU 500 500 ± 50 1 0/2; 2/4; 4/8; 8/16 

RU 600 600 ± 50 1,5 0/2; 2/4; 4/8; 8/16 

RU 700 700 ± 50 2 0/2; 2/4; 4/8; 8/16 

RU 800 800 ± 50 2,5 0/2; 2/4; 4/8; 8/16 

RU 900 900 ± 50 3 0/2; 2/4; 4/8; 8/16 

RU 1000 1000 ± 50 3,5 0/2; 2/4; 4/8; 8/16 

 

Tabulka 25: Srovnání dosažených parametrů umělého kameniva RUGEN RU s příměsí kamenného odprašku 

Těšovice a popílku [25] 

Označení Příměs 
Odolnost proti drcení po  Odolnost proti drcení 

po 

Sypná objemová 
hmotnost nesetřesená 

po vysušení 
28 dnech [Mpa] 3 měsících [Mpa] 28 den [kg·m-3] 

2 19_6_2008 odprašek Těšovice 12,6 15 1005 

1 25_6_2008 odprašek Těšovice 5,1 19,2 881 

1 5_11_2007 popílek 8 7,9 718 

2 22_8_2007 popílek 8,8 12 711 

1 19_12_2007 popílek 5,8 8,2 711 

 

Graf 7: Grafické srovnání dosažených parametrů umělého kameniva RUGEN RU s příměsí kamenného 

odprašku a popílku [25] 

 



Ing. Aneta Maleňáková: Výzkum nakládání s odpadem z hornické činnosti na 

vybraných lokalitách KAMENOLOMU ČR s.r.o. 

 

2014                                                                                                                                    73 

S pomocí lehkého umělého kameniva RUGEN RU je možné vyrábět lehké hutné 

betony s objemovou hmotností do 1 500 [kg·m-3] pro odlehčení konstrukcí a betonových 

výrobků. Výroba je stejná jako u výroby klasických betonů. Struktura lehkého hutného 

betonu s umělým RUGEN RU je znázorněna na následujícím obrázku. 

Obrázek 19: Lehký hutný beton s umělým kamenivem RUGEN RU kulovité formy (foto Ing. Václav Vachuška) 

 

V tabulce 26 jsou v příkladu uvedeny dosažené hodnoty pevností a objemových 

hmotností lehkých hutných betonů s umělým kamenivem RUGEN RU. 

Tabulka 26: Dosažené hodnoty lehkých hutných betonů s umělým kamenivem RUGEN RU [25] 

číslo vzorku 
 
 

Zkušební tělesa 
150 x 150 x 150 mm 

Trámečky 40 x 40 x 
160 mm 

7 dnů 28 dnů 28 dnů 

R7 [MPa] objemová 
hmotnost [kg·m-3] R28 [MPa] objemová 

hmotnost [kg·m-3] RC [MPa] Ri [MPa] 

1_4_6_8 1 20,5 1823 29,5 1830 33,5 4,7 

2_12_2_9  17,5 1832 25,8 1781   

2_2_6_8 3 24,5 1778 26 1776 26,6 4,4 

1_30_1_9  16 1620 21,5 1548   

 

Dalším způsobem využití jsou lehké malty a mezerovitý beton. Mezerovitý beton 

je výhodná alternativa lehkých betonů, při které lze dosáhnout výrobků požadovaných 

vlastností s minimální spotřebou pojiva. Tyto betony se používají zejména pro výrobu 

zdících prvků, viz Obrázek 20, kdy je díky jeho typické struktuře zachován přirozený 
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způsob difúze při výborných tepelně-izolačních vlastnostech. Uvedené výhody se dají 

využít i pro jiné výhodné použití (hlukově izolační materiály). 

 

Obrázek 20: Příklady výrobků zdících prvků z betonu mezerovitou strukturou s použitím lehkého umělého 
kameniva RUGEN RU (foto Ing. Václav Vachuška) 

 

Mezerovité betony s použitím umělého kameniva RUGEN RU je možné vyrábět 

podle druhu v širokém rozsahu objemových hmotností bez použití jiných druhů kameniva. 

To dává výrobcům široké možnosti v oblasti jejich použití – zdící prvky, deskové prvky, 

segmenty protihlukových stěn, hlukově izolační materiály a další. Vybrané hodnoty 
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dosažených parametrů mezerovitých betonů s použitím umělého kameniva RUGEN RU 

tak jak jsou uvedeny v [25] uvádím v  Tabulce 27. 

Tabulka 27: Dosažené hodnoty mezerovitých betonů a tvarovek pro zdění TSZ s umělým kamenivem RUGEN 

RU [25] 

číslo vzorku 
 
 
 

zkušební tělesa Tvarovka pro zdění TSZ 

150 x 150 x 150 mm 28 dnů v přirozené vlhkosti 

28 dnů v přirozené vlhkosti  

objemová hmotnost [kg·m-3] R28 [MPa] objemová hmotnost [kg·m-3] 

3_3_7_8 1157 4 929 

1_13_6_8 1218 2,9 978 

5_22_8_8 975 1,7 782 

3_13_6_8 1081 3 867 

 

Tyto uvedené příklady konkrétního použití kameniva RUGEN RU s využitím 

odprašků ukazují jeho mnohostranné využití a smysl jeho výroby. Kamenivo RUGEN RU 

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. [26] 

6.4.3 Kamenolom Mokrá 

Kamenolom Mokrá se nachází v Karlovarském kraji, po pravé straně silnice I/6 ve 

směru Karlovy Vary – Praha, v katastrálním území Mokrá, cca 200 m od silnice Štoutov – 

Mokrá. Územně spadá pod obec Čichalov. 
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Obrázek 21: Letecký snímek kamenolomu Mokrá (foto archiv společnosti KČR) 

 

„Z geologického hlediska se daná lokalita nachází v tzv. žlutické zóně tepelského 

krystalinika. Krystalinické podloží ložiska je tvořeno proterozoickými svory, na nichž jsou 

vyvinuta terciérní vulkanoklastika. Vlastní ložisko je vyvinuto v denudačním zbytku 

lávového příkrovu, o mocnosti do 50 m, geneticky spjatého s doupovským stratovulkánem. 

Charakteristický čedič je tmavě šedý, řídce porfyrický.“ (8) 

Hydrogeologické poměry ložiska jsou jednoduché. Ložisko se nachází vysoko nad 

místní erozní bází, kterou je potok Velká Trasovka. 

Těženou surovinou je čedič, který odpovídá kvalitativním požadavkům některé  

z norem ČSN EN - ČSN EN 12620 (Kamenivo do betonu), ČSN EN 13242 (Kamenivo pro 

nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní 

komunikace) nebo ČSN EN 13043 (Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy 

pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch). 

Rozpojování horniny je prováděno pomocí TPVR -  clonové odstřely. Rubanina je 

nakládána na automobily a odvážena na úpravnu v areálu lomu. Výsledným produktem je 

drcené kamenivo různých zrnitostních a kvalitativních tříd. Současná těžba probíhá ve 

dvou těžebních etážích. 

V kamenolomu Mokrá je schválen plán sanace a rekultivace, který počítá 

s rekultivací lesnickou, doplněnou o skupinovou výsadbu, rekultivaci zemědělskou  

a přirozenou sukcesi. Přičemž rekultivace lesnická zcela jasně převládá. Na ploše lesnické 

rekultivace se počítá pouze s návozem vrstvy cca 0,75 m nadložních zemin uložených 

v předpolí kamenolomu. Ty zde byly uloženy již v době skrývkových prací. Plocha 
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zemědělské rekultivace a rekultivace formou výsadby skupinové zeleně počítá pouze 

s navážkou humózních vrstev a vrstev ornice. S dalším možným uložením jiných materiálů 

schválený Plán sanace a rekultivace nepočítá. 

Na základě Ročního výkazu o pohybu a stavu zásob výhradních ložisek nerostných 

surovin (Geo MŽP V -3-01) za rok 2013 se k 31. 12. 2013 na ložisku Mokrá nacházelo 

2 217 220 m3 vytěžitelných zásob. Při průměrné roční těžbě pohybující se kolem 130 000 

m3 za rok, je životnost daného kamenolomu cca 17 let. Perspektiva těžby v kamenolomu je 

odvislá na rozvoji dané oblasti. Vzhledem k vysokému rozvoji dané oblasti a budování 

nových komunikačních sítí i obnově sítí starých se dá očekávat minimálně současný objem 

těžby. 

V roce 2007 byla v kamenolomu Mokrá provedena modernizace technologické 

linky. Vzhledem k této modernizaci se s dalšími zásahy do technologické linky v dohledné 

době nepočítá a lze tak očekávat, že objem produkce včetně objemu odprašků zůstane také 

nezměněn. 

Produkce kamenných odprašků z kamenolomu Mokrá je průměrně 15 t denně. 

Zároveň se v kamenolomu nachází skládka o objemu cca 10 tis. tun. Pohled na skládku 

odprašku v kamenolomu Mokrá je vidět z následujícího obrázku. 

Obrázek 22: Skládka odprašků v kamenolomu Mokrá (foto autorka) 
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Denní množství odprašků je potřebné průběžně likvidovat, protože jeho 

skládkování je v prostoru kamenolomu dále nemožné a to z důvodů, které podrobněji 

rozebírám již v kapitole 4.1 (např. zvýšení prašnosti, blokace dopravy i těžby, zablokování 

zásob, estetický ráz krajiny a další). Využít odprašky při rekultivaci je vzhledem 

k navrženému způsobu rekultivace taktéž nemožné. I kdyby došlo ke změně Plánu sanace  

a rekultivace a byl navržen např. způsob rekultivace zavezením a vytvoření mírně 

zvlněného terénu, s čímž však z důvodu ochrany životního prostředí nelze počítat, není 

tento způsob uplatnění kamenných odprašků ve velkém množství možný. Problém tohoto 

řešení spočívá v nemožnosti skladování větších objemů daného odprašku přímo 

v kamenolomu, především z důvodu kapacity. Zavážení by šlo provést až v případě 

ukončování hornické činnosti, v momentě, kdy zásoby v dané lokalitě budou pouze 

zbytkové. A bude možno v již vytěžených prostorech skladovat větší množství odprašků, 

které pak mohou být využity částečné k sanaci a rekultivaci. Lze předpokládat, že tímto 

způsobem by kamenolom mohl fungovat max. posledních 5 let těžby. 

V rámci disertační práce jsem zjišťovala možnosti, jak by kamenolom Mokrá mohl 

problematiku odprašků řešit. Provozovatel nemá uzavřené žádné dlouhodobé smlouvy na 

odběr kamenných odprašků. V rámci regionu o odprašek není žádný zájem. Především 

z důvodu špatného skladování odprašků. V lomu nejsou vhodné zásobníky a tak následná 

přeprava materiálu cisternami je nemožná. Přeprava v zakrytovaných automobilech už 

sebou nese další komplikace, především již zmiňovaná prašnost a náročná manipulace 

spojena s vyššími ekonomickými náklady [9]. 

Z výše uvedených důvodů se pro kamenolom Mokrá jeví jako nejvýhodnější 

varianta nalézt řešení, jak kamenný odprašek zpracovat jako druhotnou surovinu a nejlépe 

v co největší míře přímo v místě jeho vzniku tzn. v kamenolomu. Ne každá výrobní 

technologie umožňuje zpracování odprašku přímo v místě jeho vzniku a to ještě takovým 

způsobem, který by nebyl pro stávající provoz zatěžující. 

Byly odebrány vzorky odprašků a v současné době probíhají zkoušky, tak aby byla 

zjištěna možnost využití těchto odprašků podobným způsobem jako u předchozích 

kamenolomů. Vzhledem k dosavadním zkušenostem v dané oblasti, lze předpokládat, že 

využití daného odprašku jako druhotné suroviny je možné. 

 

  



Ing. Aneta Maleňáková: Výzkum nakládání s odpadem z hornické činnosti na 

vybraných lokalitách KAMENOLOMU ČR s.r.o. 

 

2014                                                                                                                                    79 

6.4.4 Kamenolom Lhota Rapotina 

Kamenolom Lhota Rapotina leží v Jihomoravském kraji v bývalém okrese Blansko, 

na katastrálním území obcí Lhota Rapotína, Újezdec u Boskovic a Doubravice nad 

Svitavou. 

Obrázek 23: Letecký snímek kamenolomu Lhota Rapotina ((foto archiv společnosti KČR) 

 

Ložisko se nachází v  severním cípu Brněnského vyvřelého masivu, který tvoří 

spolu se žulou svrateckou a masivem dyjským krystalinické jádro brněnské jednotky. Toto 

jádro bylo formováno patrně v období předdevonových nebo i předkambrických 

horotvorných metamorfních i magmatických pochodů a konsolidovalo se v pevnou kru 

před sedimentací devonu. Předmětem těžby je biotitický křemenný diorit s přechody do 

granodioritu. 

Hydrogeologické poměry ložiska jsou jednoduché. Na lokalitě se nenacházejí žádné 

povrchové vodoteče ani akumulační nádrže, východně od ložiska protéká bezejmenný 

přítok Svitavy. 

Hlavním vyráběným produktem je drcené kamenivo ve smyslu ČSN EN 12620 

(Kamenivo do Betonu), ČSN EN 13242 (Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi 

stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace) nebo ČSN 

EN 13043 (Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, 

letištních a jiných dopravních ploch). 
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Současná těžba probíhá ve čtyřech těžebních etážích, schválený POPD počítá se 

zahloubení ještě o jednu těžební etáž. Jako dobývací metoda jsou používané TPVR – 

clonové odstřely, rubanina je do stacionární úpravny dovážena pomocí automobilů. 

V kamenolomu jsou taktéž využívány mobilní drtící a třídíc zařízení. 

Rekultivace kamenolomu Lhota Rapotina je navržena velmi pestře. Je to 

kombinace rekultivace hydrické spolu s mokřady, rekultivace lesnické, částečného 

zatravnění a přirozené sukcese. 

Průměrná roční těžba se pohybuje kolem 150 000 m3. Na konci loňského roku se 

v DP Lhota Rapotina nacházelo 8 734 040 m3 vytěžitelných zásob.  

Denní produkce odprašků je kolem 15 t. Následující obrázek zobrazuje skládku 

odprašků na okraji DP o objemu cca 6 000 t. 

Obrázek 24: Pohled na skládku odprašků kamenolom Lhota Rapotina (foto autorka) 

 

Možnost využití odprašků v rámci rekultivace kamenolomu je jen částečná, zbytek 

je nutné průběžně likvidovat, prostory pro ukládání přímo v lomu jsou značně omezené. 

V  okolí kamenolomu je poptávka po odprašcích minimální. 

Jednou z hlavních možností jak využít odprašek z kamenolomu Lhota Rapotína je 

výroba materiálů typu RUGEN®. Umělé kamenivo RUGEN® jako takové uvedla na trh 

Teplárna Strakonice a.s. Z odprašků kamenolomu Lhota Rapotína byl vyroben posypový 
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materiál RUGEN POSYP® pro použití v zimních měsících. RUGEN POSYP® - je 

syntetický posypový materiál, vyrobený ze zbytkových frakcí kamenolomů Bohučovice  

a Lhota Rapotina. Posypový materiál 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.  

6.4.5 Kamenolom Kozí Vrch 

Kamenolom Kozí Vrch se nachází v Olomouckém kraji, nedaleko města Loštice, 

cca 4 km od exitu Mohelnice rychlostní komunikace z Olomouce do Hradce Králové. 

Těženou surovinou je moravská droba. 

Obrázek 25: Letecký snímek kamenolomu Kozí Vrch (foto archiv společnosti KČR) 

 

„Ložisko Loštice - Kozí Vrch je součástí moravskoslezského paleozoika - kulmu 

Drahanské vysočiny. Stratigraficky je řazeno do myslejovického souvrství a je 

spodnokarbonského stáří. Vlastní ložisko je tvořeno drobami. V menší míře se na složení 

suroviny podílejí slepence, prachovce a břidlice.“ (9) 

Ložisko Loštice - Kozí Vrch je ložiskem stavebního kamene. Hlavním vyráběným 

produktem je drcené kamenivo ve smyslu ČSN EN 12620 (Kamenivo do betonu), ČSN EN 

13242 (Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro 
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inženýrské stavby a pozemní komunikace) nebo ČSN EN 13043 (Kamenivo pro asfaltové 

směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch), 

které vymezují rozsah využití těženého nerostu. 

Těžba v kamenolomu probíhala již v minulosti ve dvou částech tzv. starý lom, část 

západní a nový lom, část východní. Těžba suroviny probíhá již několik let pouze v novém 

lomu a to ve třech těžebních etážích. V roce 2012 byla provedena změna hornické činnosti, 

kterou byla obnovena těžba i v západní části kamenolomu, starý lom. V současné době zde 

již probíhají skrývkové práce. Součástí změny POPD je také nový Plán sanace  

a rekultivace, který počítá se zavezením staré části lomu s následnou lesnickou rekultivací. 

Nová část kamenolomu bude rekultivována na vodní plochu. 

Denní produkce odprašků v kamenolomu se pohybuje kolem 7,5 tun. Část odprašků 

je kamenolom schopen, na přání odběratelů, přimíchávat do různých prodejních frakcí. 

Zbytek odprašků je ukládán na skládku vedlejších produktů, která se nachází 

v severovýchodní části DP (viz Obrázek 26 a 27), avšak mimo stanovené bloky zásob. 

Plocha skládky je cca 29 tis. m2. Na uvedené skládce je možné skladovat vedlejší 

produkty, tudíž i odprašky, jak vlastní, tak cizích organizací. Odprašky ukládané na této 

skládce budou následně využity při rekultivaci západní části kamenolomu.  

Obrázek 26: Mapa povrchové situace se skládkami vedlejších produktů, kamenolom Kozí Vrch 
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Obrázek 27: Pohled na západní část kamenolomu a skládku vedlejších produktů, kamenolom Kozí Vrch (foto 
autorka) 

 

Kamenolom Kozí Vrch má tak problematiku odprašků díky navrženému  

a schválenému způsobu rekultivace, spolu s dostatečně velkým prostorem k ukládání 

odprašků, vyřešen. 

 

6.5 Způsob využití odprašků z kamenolomu s extrémním objemem 

odprašků 

6.5.1 Kamenolom Bohučovice 

Kamenolom Bohučovice se nachází v kraji Moravskoslezském, bývalém okrese 

Opava, cca 3 km od města Hradec nad Moravicí.  

Ložisko je situováno v kulmu Nízkého Jeseníku mezi obcemi Bohučovice  

a Jakubčovice. Geologické podloží lokality je vytvářeno horninami paleozoického stáří 

(kulm), které jsou představovány hradeckými vrstvami – drobami, prachovci a břidlicemi. 

Těženou surovinou je moravská droba. 



Ing. Aneta Maleňáková: Výzkum nakládání s odpadem z hornické činnosti na 

vybraných lokalitách KAMENOLOMU ČR s.r.o. 

 

2014                                                                                                                                    84 

Hydrogeologické poměry lokality jsou jednoduché, přípovrchová zóna je však 

dotována poměrně bohatými srážkami. Dle hydrogeologické rajonizace se jedná o rajón  

č. 661 – kulm Nízkého Jeseníku s převahou kulmských hornin a převážně puklinovou 

propustností. 

Obrázek 28: Letecký snímek kamenolomu Bohučovice (foto archiv společnosti KČR) 

 

Surovina odpovídá kvalitativním požadavků některé z norem ČSN EN – tak jako je 

uvedeno u předchozích kamenolomů. 

Ložisko je rozfáráno stěnovým lomem o šesti těžebních etážích. Surovina je těžena 

pomocí TPVR, clonové odstřely. Pro dopravu suroviny je používaná automobilová 

doprava. Úprava těžené suroviny je prováděna ve stabilní úpravně přímo v kamenolomu. 

V případě velkého odbytu je do lomu nepravidelně nasazována mobilní úpravárenská 

linka. 

Roční těžba v kamenolomu v loňském roce byla cca 350 000 m3, stav vytěžitelných 

zásob k 31. 12. 2013 byl 6 116 930 m3 (dle Ročního výkazu o pohybu a stavu zásob 

výhradních ložisek nerostných surovin (Geo MŽP V -3-01)). Při průměrné roční těžbě 

350 000 m3 je životnost kamenolomu cca 17 let, přičemž v současné době je již povolena 

ČPHZ mimo DP. Čímž se životnost kamenolomu opět prodlouží. 

Denní produkce odprašků v kamenolomu se pohybují mezi 130 – 150 tuny. 

Doposud jsou odprašky v kamenolomu ukládány na V. těžební etáži. Současný stav 
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skládky je cca 61 500 tun. Přičemž se jedná o odprašek čerstvý i starý několik let. Starý 

odprašek představuje velký problém. Vlivem dešťových srážek se materiál po určitém čase 

promění v pastovitou až kašovitou hmotu, která je neustále překrývána čerstvými 

odprašky. Kamenolom Bohučovice představuje z hlediska problematiky odprašků pro 

společnost KČR největší problém, což je patrné i z následujícího obrázku. 

 

Obrázek 29: Skládky odprašků kamenolom Bohučovice (foto autorka) 

 

Pro kamenolom byl v roce 2003 schválen Plán sanace a rekultivace, který počítá 

převážně z rekultivací hydrickou. Plato poslední těžební etáže bude samovolně zatopeno 

důlními vodami. Okolní skalní stěny budou rekultivovány přirozeným náletem. Část 

plochy při vjezdu do kamenolomu bude zalesněna a zatravněna. Na základě toho Plánu 

sanace a rekultivace nelze ani po ukončení těžby v kamenolomu počítat s trvalým 

uložením odprašků.  

Další ukládání odprašků přímo v kamenolomu je kritické a proto jsem se touto 

lokalitou zabývala podrobněji. Již v roce 2010 byly provedeny zkoušky odprašků a byly 

posuzovány jeho vlastnosti z hlediska možného využití pro výrobu umělého kameniva 

(především z hlediska vlivu na zdraví člověka např. stanovení akutní toxicity vodného 

výluhu apod.) Výsledky potvrdily mou domněnku o možnosti druhotného využití odprašku 
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pro stavební účely. Obnovila jsem proto spolupráci s Ing. Václavem Vachuškou. Podařilo 

se nám zpracovat určitou analýzu a program jak s odprašky nakládat, kterou uvedu 

v následující samostatné kapitole. 

6.6 Analýza masivního zpracování zbytkových frakcí vznikajících při 

těžbě a zpracování přírodního kamene v kamenolomu Bohučovice 

V případě kamenolomu Bohučovice jsme celou problematiku postavili na faktu, že 

kromě odprašků v kamenolomech vznikají také zbytkové frakce, převážně frakce 0-4 mm. 

Většinou jsou kamenolomy schopné tyto zbytkové frakce uplatnit, ať už pro betonárny 

nebo přimícháváním k různým frakcím dle požadavků odběratelů. V Bohučovicích však 

vzniká kromě obrovského množství odprašků, také velké množství zbytkových frakcí. 

Proto jsme hledali variantu, která by nabízela možnost zpracování jak odprašků, tak 

zbytkových frakcí.  

V lednu 2013 vypracovala firma EKOSTAT, a.s. „Strategii spolupráce“ mezi 

uvedenou firmou a firmou KČR. Tato spolupráce zatím nebyla bohužel navázána. Strategie 

spočívala v masivním zpracovávání zbytkových frakcí přímo v prostorech kamenolomu 

Bohučovice a ve vybudování provozovny na výrobu umělého kameniva v bývalé štěrkovně 

Dolní Benešov. Celá koncepce návrhu je patrná z následujícího obrázku. 
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Obrázek 30: Obecné schéma masivního využití zbytkových frakcí, KČR  

 

6.6.1 Zpracování odprašků přímo v kamenolomu Bohučovice 

Přestože spolupráce mezi firmami nebyla navázána, byly provedeny experimentální 

práce s cílem prokázat efektivitu navržených způsobů uplatnění odprašků vznikajících při 

těžbě a úpravě přírodního kameniva. Část výstupů už byla prezentována v rovině 

výzkumných prací na IV. ročníku Mezinárodní konference o Využívání zdrojů nerostných 

surovin v Mostě, v dubnu loňského roku. [27] 

V rámci analýzy bylo navrženo, aby zpracování částí odprašků bylo zajištěno 

pomocí mobilní technologie přímo v kamenolomu Bohučovice.  

Tato mobilní technologie zajišťuje zpracování přibližně 4 tun odprašků za hodinu  

a tudíž výrobu 4 m3 umělého kameniva RUGEN POSYP® za hodinu. Sypná objemová 

hmotnost ve vysušeném stavu se pohybuje kolem 1000 [kg·m-3]. Předpoklad zpracování 

odprašků je 64 tun denně, 13 tis. tun ročně.  
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Výhodou tohoto řešení je snížení nákladů na převoz odprašků k dalšímu 

zpracování, případné využití a skladování velkého množství výstupů. Jinak řečeno již 

nemusím skladovat odprašek, ale hotový produkt.  

Nevýhodou řešení je, že i když plocha záboru je relativně malá (cca 1000 m2), 

jedná se o těžební prostor. Další nevýhodou je práce s dvěma různými kamenivy – dva 

různé způsoby zpracování, náročné na oddělené plochy skladování aby se zamezilo 

smíchání. Celkově je potřeba počítat s vynaložením určitých financí jak na pořízení 

mobilní technologie (či její pronajmutí) tak na rozšíření vozového parku o další 

manipulační prostředky.  

Kromě uvedeného posypového materiálů lze dále vyrobit umělé kamenivo 

kulovité formy LWA RUGEN frakce 0/16 pro použití v lehkých betonech o objemové 

hmotnosti cca 1800 [kg·m-3] a výše. Dále pak samonivelační podlahoviny. 

Z výsledků prezentovaných na [27] a podle protokolů vzorků umělých kameniv 

vyrobených z odprašků a zbytkových frakcí kamenolomu Bohučovice je patrné, že 

nejvýhodnější je umělé kamenivo LWA se sypnou objemovou hmotností zrn kameniva cca 

1450 [kg·m-3] a nasákavostí od 7 – 16%. Odolnost proti drcení CA LWA RUGEN 

Bohučovice se v experimentálních záměsích pohybovala od 8 – 10 MPa. 

Cíleným přimícháváním vyrobené frakce LWA převážně kulovité formy, do směsí 

pro výrobu stavebních materiálů, konstrukcí a hmot dojde k ovlivnění křivky zrnitosti  

a dalších vlastností směsí. Ovlivňování křivky zrnitosti kameniva může mít za následek 

zlepšení celé řady vlastností: 

- zpracování odprašků v masivním měřítku 

- doplnění kameniva konkrétních rozměrů 

- využití kulovité formy kameniva pro lepší zpracovatelnost směsí 

- využití nižší objemové hmotnosti umělého kameniva LWA k dosažení nižší hmotnosti 

finálních výrobků 

- využití vyšší nasákavosti umělého kameniva k využití principu vnitřního ošetřování 

(Internal curing – IC) – zcela nový pohled na jednoduchý způsob využití akumulace 

vlhkosti uvnitř stavebních výrobků [28] 

 

Příklad ovlivnění křivky zrnitosti přimícháním 40% frakce 2-4 mm LWA RUGEN 

je zřejmý z následujících grafů. 
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Graf 8: Původní křivka zrnitosti těženého kameniva (0-16 mm) [27] 

 

Graf 9: Křivka zrnitosti s doplněním 40% LWA 2/4 (0-16 mm) [27] 

 

Dále zde podrobněji rozeberu výhody přimíchávání vyrobené frakce LWA tak jak 

byly prezentovány v [27]. 
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Snížení zásob odprašků – kvalitním a cíleným zlepšením zbytkových frakcí – 

jejich doplněním o LWA z odprašků z Bohučovic dojde ke zvýšenému zájmu u výrobců 

stavebních materiálů a hmot o doposud skládkované materiály tzv. komplexní 

technologický servis odběratelům. 

Lehčí konstrukce – v recepturách směsí s vyšší dávkou lehkého umělého 

kameniva dochází ke snížení objemové hmotnosti. Při náhradě přibližně 10% hmotnosti 

drobného kameniva ve standardní skladbě betonu umělým kamenivem LWA s objemovou 

hmotností 2000 [kg·m-3] může dojít ke snížení objemové hmotnosti stavebních materiálů  

o 4 -10%. Při zachování dalších mechanicko-fyzikálních parametrů může dojít použitím 

LWA u výrobců stavebních materiálů ke snížení nákladů na přepravu, případně oslovení 

zákazníků ve větších vzdálenostech. 

Vyšší kvalita stavebních materiálů – náhradou části přírodního kameniva lehkým 

umělým kamenivem (LWA) do struktury betonu, které je schopné absorpce značného 

množství vody zajistíme během vnějšího vysychání nebo samo vysychání postupné 

vyprazdňováním vody z pórovité struktury LWA do cementového tmelu. Jedná se o vnitřní 

ošetřování (Internal curing – IC) betonu. IC pomocí nasyceného LWA je účinné a efektivní 

zejména pro betony s velmi nízkým a nízkým vodním součinitelem. Optimální dávky, 

s ohledem na hutnost betonu a související užitkové vlastnosti se doporučují do max. 10% 

z hmotnosti jemnějších frakcí kameniva. Typem a druhem LWA je možné regulovat 

časový horizont působení IC. Využitím principů IC může dojít ke zvýšení pevností betonu, 

při kvalitní kombinaci různých opatření může dojít i ke snížení dávky pojiv [27]. 

Obrázek 31: Vyprazdňování vyplněných pórů v betonu bez/s vnějším vysycháním [27]. 
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Pro ověření laboratorně zjištěných parametrů týkajících se ZF 0-4 mm, LWA  

a směsi obou druhů kameniv bylo přistoupeno k průmyslovému zpracování obou směsí 

s tím, že k ZF 0-4 mm bylo přimícháno 10% LWA RUGEN Bohučovice. Betonová směs 

byla připravena společně s vodou a dávkou CEM I 42,5 R v množství 190 [kg·m-3]  

a dávkována do vibrolisu ADLER ke zpracování na výrobu příčkovek 75 x 500 x 200 mm, 

viz Obrázek 32. 

Obrázek 32: Vibrolisované vzorky příčkovek 75 x 500 x 200 mm (foto Ing. Václav Vachuška) 

 

Jak je z obrázku patrno, připravená betonová směs nevykazovala žádné změny proti 

původní skladbě komponentů a po vytvrdnutí ve stáří 28 dnů byly zjištěny ve srovnání 

s původním výrobkem parametry uvedené v následující tabulce. 
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Tabulka 28: Srovnání původního výrobku s vibrolisovými vzorky příčkovek (po vytvrdnutí ve stáří 28 dnů) 

[27] 

 Původní skladba 90% ZF 0-4 + 10 LWA Bohučovice 

CEM I 42,5 [kg] 190 190 

Těžené kamenivo 0/8 [kg] 2061 1840 

LWA RUGEN Bohučovice 0 185 

Pevnost [MPa] 6,5 6,2 

Objemová hmotnost betonu 
[kg·m-3] 2336 2221 

 

Z tabulky 28 jasně vyplývá, že použití LWA v dávce 10% z podílu ZF 0-4 mm 

vede ke snížení objemové hmotnosti betonu o 5%. Pokles pevnosti výrobku je 

zanedbatelný a to i s ohledem na druh použitých vstupních komponentů a dávce pojiva. 

 

6.6.2 Zpracování odprašků v provozovně Dolní Benešov 

Areál bývalé štěrkovny Dolní Benešov se nachází v bývalém okrese Opava, kraji 

Moravskoslezském. Kamenolom Bohučovice je od areálu vzdálen necelých 30 km. 

V současné době je bývalá štěrkovna využívána jako prodejní terminál společnosti. 

KČR dispozici je zde velký manipulační prostor jak pro umístění mobilních technologií na 

zpracování umělého kameniva, tak na skládky meziproduktů i hotových výrobků.  
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Obrázek 33: Situace umístění mobilní technologie v areálu Dolní Benešov 

 

Záměrem je využít haly bývalé výroby zámkové dlažby, budova č. p. 584, na 

pozemku p. č. 1868/4 v k. ú. Dolní Benešov a část pozemku p. č. 1867/3, ostatní plocha – 

manipulační plocha, k. ú. Dolní Benešov. 

Celý záměr je koncipován tak, že do areálu Dolní Benešov bude v cisternách 

dovážen odprašek či zbytkové frakce 0-4 mm z kamenolomu Bohučovice. Kamenolom 

Bohučovice je na alternativu přepravy odprašků připraven. Zajistit cisterny na převoz 

odprašků je spíše otázkou ekonomiky daného řešení. 

Zpracování odprašků a zbytkových frakcí bude zajištěno opět pomocí mobilní 

technologie, viz Obrázek 34, avšak jiného, složitějšího typu, než je navrhováno umístit 

v kamenolomu Bohučovice. Ta zajišťuje přímo zpracování přibližně 3 – 6 tun odprašků za 

hodinu, což je 3 – 6 m3 kameniva RUGEN® za hodinu o objemové sypné hmotnosti ve 

vysušeném stavu cca 1000 – 1200 [kg·m-3]. Tzn. 48 – 96 tun denně, 10 – 20 tis. tun ročně.  

Celá technologie je umístěna do soustavy mobilních kontejnerů a sil, viz Obrázek 

34. Vlastní zařízení se skládá ze dvou částí – mísící a zpracovatelské. Mísící část je 

koncipována jako standartní míchárna suchých směsí, komponenty jsou do ní dopravovány 

ze sil. Zpracovatelská část se skládá z atypických zařízení, která slouží ke zpracování 



Ing. Aneta Maleňáková: Výzkum nakládání s odpadem z hornické činnosti na 

vybraných lokalitách KAMENOLOMU ČR s.r.o. 

 

2014                                                                                                                                    94 

připravených směsí na umělé kamenivo. Celá technologie je vybavena odsáváním prachu. 

Vlastní výroba a zrání vyrobeného umělého kameniva bude probíhat v uzavřené hale, ve 

které budou umístěny kontejnery s jednotlivými částmi technologie. Výroba umělého 

kameniva i jeho zrání probíhá za běžných teplot. 

Kromě odprašků z kamenolomu Bohučovice, případně časem i z jiných 

provozoven, jsou dalšími vstupními komponenty vzdušná a hydraulická pojiva (vápenný 

hydrát podle ČSN EN 459-1, cementy podle ČSN EN 197-1) a přísady do betonu podle 

ČSN EN 934-2. 

Výhodou tohoto řešení je přenesení jiné produktové řady na specializované kryté 

pracoviště, které může pracovat bez ohledu na klimatické podmínky. Velkou výhodou je 

také možnost zpracování prašných odpadních materiálů i z jiných zdrojů.  

 Obrázek 34: Příklad mobilní technologie pro výrobu umělého kameniva (foto Ing. Václav Vachuška) 

 

Na uvedené zpracování odprašků by přímo v provozovně Dolní Benešov plynule 

navázala výroba betonových stavebních materiálů. Pro jejich výrobu by byly uplatňovány 

především zbytkové frakce 0/4 mm. V první fázi by se jednalo o výrobu zdících prvků 

(cihel, příčkovek, šalovacích tvárnic apod.). Toto řešení by bylo bezkonkurenčně 

nejvýhodnější. V současné době je však toto řešení pro společnost KČR z ekonomického 

hlediska naprosto nereálné. 
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7 Závěr 

Hlavním cílem mé disertační práce bylo nalézt možnosti uplatnění těžebních 

odpadů z hornické činnosti ve vybraných provozovnách společnosti KČR. To vše 

v souladu s platnými právními předpisy, ochrannou životního prostředí a ekonomikou 

společnosti KČR. 

Pro dodržení tohoto cíle, bylo potřeba postupovat pomocí cílů dílčích. Nejdříve 

jsem se tedy zabývala legislativní stránkou problematiky, především zákonem č. 157/2009 

Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákonů s ním souvisejících. Rozebrán je také jeho 

vztah k evropským normám. V rámci prvního dílčího cíle mohu konstatovat, že z mého 

pohledu je legislativní problematika těžebních odpadů stále dosti komplikovaná a do 

budoucna by bylo vhodné zjednodušit a sjednotit související zákony v rámci celé EU. 

Dílčí cíl 2 rozebírám v kapitole 4, ve které vymezuji způsoby likvidace (využití) 

odprašků z kamenolomů. Závěr plynoucí z dílčího cíle 2 je takový, že ve většině 

kamenolomů vzniká tak obrovské množství odprašků, že je potřeba nalézt možnost jeho 

uplatnění v rámci druhotné výroby. 

Příklady využití odprašků jako druhotné suroviny v rámci ČR (mimo společnost 

KČR) i zahraničí uvádím v kapitole 5. Tyto poznatky (dílčí cíl 3) poskytují komplexnější 

pohled na celou problematiku. 

Splněním dílčího cíle 4 bylo potvrzeno, že legislativní opatření uvedená v kapitole 

2 společnost KČR respektuje. 

Pro splnění pátého dílčího cíle jsem ve společnosti KČR provedla dotazníkový 

průzkum. Tímto průzkumem bylo zjištěno, že z 26 činných kamenolomů odprašek vůbec 

nevzniká v 8 kamenolomech a ve 12 kamenolomech je bezvýznamný. Větší množství 

odprašků vzniká v 5 provozovnách, v kamenolomu Bohučovice je situace vznikajících 

odprašku kritická. Možnosti využití odprašků v rámci těchto provozoven popisuji 

v kapitole 6.4 a 6.5.  

Z mnou představených způsobů využití odprašků považuji za hlavní přínos 

možnost využití odprašků jako druhotné suroviny pro výrobu umělého kameniva. V práci 

uvádím konkrétní příklady využití, včetně hotových výrobků, jejich vlastností a související 

ekonomiky, čímž byla naplněna podstata hlavního cíle mé disertační práce. 

Pro kamenolom Bohučovice, který představuje pro společnost KČR největší riziko 

vznikajících odprašků, byla zpracována celková analýza masivního zpracování zbytkových 

frakcí vznikajících při těžbě a zpracování přírodního kamene. Celá analýza je zdárným 
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příkladem toho, že odprašky lze jako druhotnou surovinu využívat. Ukazuje nám, že 

zpracování kamenného odprašku na umělé kamenivo přímo v prostorech kamenolomů je 

výhodné z několika důvodů. Charakter zpracování, úpravy a využití přírodního a umělého 

kameniva je téměř totožný. Z obchodního hlediska je skladování a distribuce umělých 

kameniv z kamenolomů taktéž výhodná, odběratelé obou druhů kameniv jsou většinou 

stejní. 

Je však důležité si uvědomit, že celé navrhované řešení je závislé na spolupráci 

těžaře a stavebníka. Navržená analýza a strategie spolupráce s firmou EKOSTAT, a.s. 

nebyla prozatím navázána. Společnost KČR nemá připravenou obchodní politiku pro 

výrobu tohoto druhu materiálu ani pro jeho distribuci. Vše souvisí se současnou 

ekonomickou krizí ve stavebním průmyslu a nemožností nových investic ze strany 

společnosti KČR, s kterými je navrhovaná strategie úzce spjata. Do budoucna se však 

s realizací uvedené analýzy a strategie spolupráce počítá. 
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