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ABSTRAKT 

Obsahem této diplomové práce je návrh plánu využití nevyhrazeného ložiska 

stavebního kamene Bílčice. V úvodu práce nalezneme popis ložiska, geologické a 

hydrogeologické poměry lokality a charakteristiku kamenolomu. V hlavní části práce se 

zabývám postupem těžby, popisuji dobývací metody, způsoby rozpojování horniny, 

mechanizaci a dopravu těžené suroviny. Součástí mého návrhu plánu využití ložiska je 

také plán sanace a rekultivace, na který jsem se zaměřil v závěru této diplomové práce. 

 

Klíčová slova: Bílčice, PVL, nevyhrazené ložisko stavebního kamene 

 

 

 

ABSTRACT 

The content of this thesis is to design a plan using non - reserved deposits of 

building stone Bílčice. In the first part of the work contains descriptions bearing geological 

and hydrogeological conditions and characteristics of the quarry. In the main part of the 

thesis deals with the mining process, describing mining methods, rock disintegration, 

machinery and transport of raw material. Part of my plan of the use of deposits is also a 

plan of remediation and reclamation, on which I focused at the end of this thesis. 

 

Keywords: Bílčice, non – reserved deposit of building stone 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ 

ČBÚ  Český báňský úřad 

ČPHZ  Činnost prováděná hornickým způsobem 

DP  Dobývací prostor 

GPTPVR  Generální projekt trhacích prací velkého rozsahu 

CHLÚ  Chráněné ložiskové území 

JV  Jihovýchod 

OBÚ  Obvodní báňský úřad 

POPD  Plán otvírky, přípravy a dobývání 

PVL  Plán využívání ložiska 

SPZ  Státní poznávací značka 

SZ  Severozápad 

TPMR  Trhací práce malého rozsahu 

TPVR  Trhací práce velkého rozsahu 

VD  Vodní dílo 
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1 ÚVOD 

Česká republika patří mezi země s obrovským potenciálem v těžbě nerostných 

surovin a to díky velkému množství ložisek nerostných surovin rozprostřených v podstatě 

po celém území našeho státu. S postupem času jsou některé společnosti nuceny řešit 

uzavření a rekultivaci těžených prostorů. Vede je k tomu neekonomická těžba suroviny, 

nebo již plně vydobytý prostor, kde již není možno nalézt další nerostnou surovinu. Proto 

dnes probíhá velké množství projektů geologických prací, které slouží k nalezení dalších 

těžebních území. Nově nalezená těžební území nám zajišťují předpoklad pro budoucí těžbu 

ložisek. Ve své diplomové práci se zabývám především otvírkou nového ložiska, kde na 

základě již v minulosti provedených průzkumů, byl zjištěn výskyt ložiska stavebního 

kamene. Pokračováním těžby z hranici současně stanoveného dobývacího prostoru dojde 

k plynulému navázání ČPHZ na současnou hornickou činnost. 
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2 CÍLE PRÁCE 

Cílem této předložené diplomové práce bylo navržení nového plánu PVL na ložisku 

stavebního kamene Bílčice. V práci je dále obsažen také plán sanace a rekultivace pro 

novou plochu určenou k těžbě, který byl součástí mého zadání. 
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3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA DANÉHO ÚZEMÍ 

3.1 Identifikační údaje 

Lokalita:  kamenolom Bílčice 

Ložisko:  Bílčice 

Nerost:   stavební kámen (nevyhrazený nerost) 

Druh suroviny: Čedič 

Dobývací prostor: DP Bílčice  

CHLÚ:  Nebylo stanoveno 

Katastrální území: Bílčice (604054) 

Obec:   Bílčice (597198) 

Okres:   Bruntál (CZ0201) 

Kraj:   Moravskoslezský (CZ0810) 

Těžební organizace: KAMENOLOMY ČR, s.r.o. 

   Polanecká 849 

   721 08 Ostrava – Svinov 

 

Ložisko Bílčice se nachází v Moravskoslezském kraji, v okrese Bruntál. V blízkosti 

je pak hranice s vedlejším krajem, a to Olomouckým. Dobývací prostor leží ve vzdálenosti 

od okresního města přibližně 21 km jižním směrem. V četné blízkosti je vodní nádrž 

Slezská Harta, která se využívá jak pro pitnou vodu zásobující krajské město Ostravu, ale 

také jako místo pro výrobu elektrické energie. Obcí prochází komunikace silnice I. třídy, 

ze které pak vede silnice II. třídy ve směru na Bruntál a ta kříží DP Bílčice od mého 

zájmového území. Polohu kamenolomu jsem zobrazil v následnujícím obrázku (viz 

Obrázek 1.)  

 

 



Kovalčík Filip: Studie využití nevyhrazeného stavebního kamene navazující na DP Bílčice  

2015  13 

 

Zkoumané zájmové území se nachází na plochém návrší v prostoru mezi obcemi 

Bílčice, Slezská Harta, Roudno a Leskovec nad Moravicí. Severovýchodně od území 

protéká v údolí řeka Moravice, na které je vybudována vodní nádrž Slezská Harta. 

Jihozápadně pak protéká potok Lesná, který je přítokem Moravice. Území je zaznačené 

v následujícím obrázku (viz Obrázek 2.) spolu s dobývacím prostorem.  

Jihovýchodně od zájmového území se nachází výhradní ložisko stavebního kamene 

Bílčice. 

Z usnesení, které bylo stanoveno komisí pro klasifikaci zásob nerostných surovin o 

výměře zásob čediče, ze dne 14.12. 1959, je jasně patrné, že se jedná o nevýhradní ložisko, 

které je vhodné na výrobu silničního kameniva, ne však na další průmyslové využití jako je 

tavení apod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 Přehledná mapa s vyznačením zájmového území [zdroj:www.mapy.cz] 
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Obrázek 2 červeně označené zájmové území 
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3.2 Klimatické poměry 

 

Přírodní i klimatické podmínky jsou dosti různorodé. Území se nachází v mírném 

podnebném pásmu, okres se rozkládá v severovýchodní části Moravskoslezského kraje. 

Celý okres je vyplněný pahorkatinou Nízkého Jeseníku s nejvyšším vrchem Slunečná. Na 

severozápadě zasahuje do území okresu Hlavní hřeben Hrubého Jeseníku. 

Na území okresu pramení dva významné toky a to Moravice a Opava. Území je tak 

významným a důležitým vodohospodářským významem díky řece Moravici a dvou 

vodním nádržím Kružberk a Slezská Harta, které zásobují níže položené oblasti kraje 

pitnou vodou. [2] 

Terén okresu je hodně členitý díky pahorkatinám na severozápadě a pak také díky 

níže položeným oblastem na východě okresu. 

Zájmové území leží v mírně teplé klimatické oblasti  MT2 podle Quitta. 

Dlouhodobí roční průměrný úhrn srážek v oblasti se pohybuje mezi 600 – 800 mm (Bílčice 

1901 – 1950 → 726 mm při průměrné teplotě 6,2°C. území pak dále náleží do povodí 

Odry. 

3.3 Ovzduší 

Výměra lesních porostů v okrese Bruntál dosahuje přes 70 tis. ha, to dosahuje přes 

45% celkové plochy regionu. Produkce emisí se v posledním desetiletí zásadně snížila, a 

proto dnes můžeme tvrdit, že oblast je dnes patří k měně znečistěným regionům jak 

v rámci Moravskoslezského kraje, tak i v rámci celé České republiky. [2] 
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4 GEOLOGIE A HYDROGEOLOGIE LOŽISKA  

 

Lokalita je součástí lávového proudu Chřibského lesa, při jeho JZ hranici. Čedičové 

výskyty Nízkého Jeseníku jsou součástí středoevropské vulkanistické provincie. Největší 

sopečný výskyt je Velký Roudný. Lávový proud, který je dlouhý téměř 5 km a místy 

široký i 900 m má mocnost něco okolo 50 m, se skládá ze dvou na sobě dílčích efuzí. 

Spodní efuze se skládá z nefelinického bazinitu a svrchní efuzi tvoří alkalický olivinický 

bazalt.  

Těleso stratovulkánu Velký Roudný je budováno periklinálně uloženými produkty 

explozivní a efuzivní činnosti. Výběžek SZ směrem je s největší pravděpodobností 

denudovaný parazitický kužel. Na západním a severním svahu jsou zachovány počáteční 

úseky terminálních lávových proudů, které pronikaly hornobenešovským souvrstvím. 

Výplň celého tělesa je převážně lávová, což je důvodem poměrně dobrého zachování 

morfologie stratovulkánu. Zjištěno bylo několik lávových proudů, z nichž největší je proud 

právě Chřibského lesa. Báze proudů leží na pleistocenních štěrcích Moravice, které 

obsahují ve svrchní části vložky tufitů. Lze tedy předpokládat, že výlevům částečně 

předcházela explozivní činnost. Z měření pak tedy vyplývá, že lávový proud Chřibského 

lesa se skládá ze dvou samostatných lávových proudů a jejich hranice odpovídá rozhraní 

celistvých a bodově odlučných bazaltů. [8] 

Lávový proud přehradil řečiště řeky Moravice a díky tomu se vytvořilo jezero, 

které umožnilo vznik razovského pyroklastického komplexu. Tvořený subakvatickými 

tufy, tufity, tufitickými slepenci a pak jen slepenci. Jeho viditelné relikty jsou zachovány u 

Razové a Karlovy pláně.  

Razovský reliéf je tvaru podkovy a jeho rozloha zaujímá zhruba plochu o 700 x 

1000m . Pro lepší orientaci přikládám geologickou mapu (viz Obrázek 3.) 
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Tabulka 1 sjednocená legenda 

 

 
     kenozoikum 

          kvartér 

 holocén 

 

nivní sediment (fluviální nečlenené 

+ sedimenty vodních nádrží) 

 

kamenitý až hlinito-kamenitý 

sediment (deluviální) (složení 

pestré) 

 

hlinito-kamenitý, balvanitý až 
blokový sediment (deluviální) 

(složení oligomiktní) 

 
    
    
 

 

 

 

 

 

ČESKÝ MASIV - POKRYVNÉ ÚTVARY A 

POSTVARISKÉ POSTMAGMATITY 

          terciér (paleogén - neogén), kvartér 

 eocén, oligocén, miocén, pliocén, 

pleistocén 

 

olivinický bazaltoid nerozlišený 

 

alkalický olivinický bazalt (složení plagioklas,  
olivín, pyroxen, sklo) 

 

nefelinický bazanit (složení (plagioklas, nefelín),  

olivín, (pyroxen )) 

 

olivinický nefelinit (složení nefelín, pyroxen,  

(olivín), magnetit, analcim) 

 

pyroklastika bazaltoidních 

 (príp. trachybazaltických) hornin 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 Podrobná geologická mapa 
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4.1 Geologie vlastního ložiska 

 

Podloží ložiska je tvořeno karbonskými (kulmskými) flyšovskými sedimenty, 

reprezentovanými slepenci, prachovci, drobami nebo břidlicemi. Na nich jsou obvykle 

vyvinuty kvartérní říční terasy tvořené štěrkem nebo fosilní hlíny, místy byla zjištěna 

vulkanoklastika 

Vlastní ložisko je součástí dvou na sebe nasedajících lávových proudů, tvořených 

širokou škálou hornin od alkalického olivinického bazaltu, přes nefelinický bazanit a 

olivinický nefelinit až po limburgit. Jednoduché petrografické typy jsou však 

makroskopicky neodlišitelné a jsou rovnocennou surovinou. Proto je tedy v souladu 

s technickou praxí nazýváme čedičem 

Lávový proud vyplnil fosilní koryto řeky Moravice. Báze proudu je v prostoru 

obnaženém lomem ukloněna asi 5° k SV. 

V sousedním lomu a na lokalitě bylo dokumentováno několik typů čediče. 

Nejčastěji vyskytovaný je tmavě šedý čedič, kompaktní nevýrazně porfyrický čedič. 

V jemnozrnné základní hmotě jsou řídké vyrostlice zeleného olivínu velikosti prvních 

milimetrů, a maximálně do 1 centimetru (někdy idiomorfně omezené).   

 

 

ČESKÝ MASIV - KRYSTALINIKUM 

A PREVARISKÉ PALEOZOIKUM 

     paleozoikum 

          karbon 

 karbon spodní 

 

droby (turbidity) 

 

droby (turbidity) 

 

jílovité břidlice, prachovce, droby 

(turbidity) 

   
 

 

 

 

          devon, karbon 

 devon svrchní, karbon spodní 

 

kremité břidlice se silicity (složení křemen) 

 

slepenece, brekcie,křemenné pískovce  

(složení křemen,vpn,fos) 

          devon 

 devon spodní, devon střední 

 

jílovité břidlice, vápence 

 

dolerity, metadolerity a jejich tufy 
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Ojediněle byly zjištěny suboválné xenolity, tvořené převážně bílým krystalickým 

křemenem a šedavě zeleným chloritem. V některých partiích jsou poměrně četně prázdné 

dutinky nepravidelného tvaru o velikosti max. prvních milimetrů. Hornina je velmi pevná, 

většinou sloupcovitě odlučná. Sloupce o tloušťce prvních desítek cm jsou poměrně 

nepravidelné, často příčně rozpukané, charakteristicky je jejich miskovitý povrch. Méně 

často jeví čedič deskovitou nebo nepravidelnou odlučnost. 

Druhým nejvýznamnějším typem je tmavě šedý, až černý, často světleji 

mramorovaný nevýrazně porfyrický čedič s kuličkovitým (bobovitým) rozpadem. Mnohem 

světlejší hornina obklopuje tmavší kulovitá jádra. Vyrostlice, xenolity a dutinky jsou stejné 

jako u předchozího typu. Taktéž Odlučnost horniny je stejná jako u předchozího typu tedy 

sloupcovitá, deskovitá a nepravidelná. Čedič s kuličkovitým rozpadem je zpravidla 

nepevný, rozpadavý na jednotlivé kuličky milimetrových někdy centimetrových rozměrů. 

Oba tyto základní typy čediče přecházejí do sebe bez viditelného ostrého rozhraní. 

V generelu je možné zpozorovat pruhy jednotlivých, od sebe se lišících typů, o mocnosti 

prvních metrů částečně s paralelní bází lávového proudu. V prostoru sousedního lomu 

přibývá směrem k jihovýchodu kuličkovitého čediče na úkor kompaktního. 

Ve svrchní části, na bázi lávového proudu a na styku čedičového tělesa s tufovými 

vložkami při jeho okraji se vyskytuje silně pórovitý až hnědavě tmavě šedý čedič 

struskovitého vzhledu. Na zkoumaném území vytváří pórovitý čedič na povrchu lávového 

proudu polohu o mocnosti několika metrů, lokálně jde téměř o 20 metrů). Na bázi 

lávového proudu a na styku čedičového tělesa s tufovými vložkami při jeho okraji vytváří 

pórovitý čedič kontaktní lem o mocnosti desítek cm až m. Póry o velikosti milimetrů až 

prvních cm jsou většinou prázdné, vzácně jsou někdy vyplněny bílým alterovaným 

minerálem, jako jsou opál, karbonit a fluorapatit. 

V partiích blízko povrchu a v porušených partiích byl objeven hnědý až hnědošedý 

čedič v různém stupni alternace, místy se stává až zcela jílovitě rozložený. Alteraci, neboli 

změně, ve větší míře (do větších hloubek) podléhají čediče pórovité a čediče 

s kuličkovitým rozpadem. Alterovaná (zvětralá, navětralá) zóna při povrchu ložiska 

zpravidla nepřesahuje 15 m, ojediněle se blíží ku 20 m. 
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Detailní stavba ložiskového tělesa je poměrně složitá. Lávový proud je 

pravděpodobně tvořen několika (byly dosud prokázány dva) dílčími lávovými proudy. 

Výše popsané horniny se v něm vyskytují poměrně nahodile, v generelním pohledu je 

svrchní část našeho proudu tvořena pórovitými a alterovanými typy čediče. V centrální 

části pak je tvořena masivním čedičem , který má ale ovšem místy kuličkovitou strukturu a 

spodní část je pak zase tvořena pórovitými a alterovanými typy čediče. Při vzdálenosti 

průzkumných vrtů větší než 500 m není možno seriózně podrobnější rozmístění 

jednotlivých typů horniny v ložisku znázornit. 

 

Strukturně technickou charakteristiku ložiska nelze prakticky na základě výsledků 

vrtného průzkumu vyhodnotit. Porušení regionální tektonikou nebylo zjištěno. Vzhledem 

k malému stáří ložiska je porušení poměrně nepravděpodobné. Jelikož je zájmové území 

z geologického hlediska přímým a následným pokračováním ložiska Bílčice, předpokládá 

se tedy, že strukturní poměry budou stejné jako ve stávajícím sousedním lomu, které jsem 

dále pospal v následujícím odstavci. 

Ze strukturních prvků je absolutně nejvýznamnější sloupcovitá odlučnost horniny. 

Sloupce jsou subvertikální a jejich povrch je zpravidla hodně nerovný – miskovitý. 

Odlučné plochy jsou všesměrné. Sloupce jsou rozpukány příčnými, méně často pak 

šikmými puklinami. Na odlučných plochách jsou okrové až rezavé povlaky. 

Pukliny jsou většinou strmé nerovné a neprůběžné. Na puklinách a v drobných 

dutinkách byly objeveny drobné jehličkovité krystalky bílého fluorapatitu. Vzácně byly 

v dutinkách nalezeny práškovité agregáty bílých minerálů (opál, karbonit a nebo také 

zeolit).  

Bílé minerály podobného charakteru tvoří také výplně vzácných nepravidelných 

žilek. 

Ojediněle můžeme v lomu nalézt nerovné poruchové zóny o mocnosti prvních 

desítek centimetrů. Výplň těchto poruch tvoří rozpukaná až podrcená hornina bez 

výraznějších projevů alterace. 
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Kvartérní nadloží ložiska je tvořeno převážně svahovými a aluviálnímu jílovitými 

hlínami většinou světle hnědé barvy s četnými úlomky čediče v různých stupních zvětrání 

(od čerstvých po zcela rozložené), které plynule přecházejí do kamenitých sutí. Mocnost 

kvartérních sedimentů nad lávovým proudem nepřesahuje přitom první metry. [8] 

4.2 Hydrogeologie vlastního ložiska a zájmového území 

Hydrogeologické poměry širšího okolí lokality jsou poměrně dobře prozkoumané. 

Hlubší podloží ložiska je tvořeno karbonskými flyšovými sedimenty (břidlice, droby, 

slepence). Jedná se o puklinový kolektor s malou propustností, lokálně zvýšenou pouze 

v zóně zvětrávání, v přípovrchové zóně s otevřenými puklinami a v povrchových pásmech. 

Vlastní ložisko tvořené různými typy čediče je pak puklinovým kolektorem, jeho 

propustnost je velmi nízká uvádí se  kf v řádu 10
-6

 m/s, případně pak i ještě nižší. Za 

prakticky nejpropustnější je možné považovat střední část lávového proudu budovanou 

čerstvým pevným rozpukaným čedičem. Ve svrchní a spodní části proudu jsou horniny 

alterované. Alterace se jinak projevuje také jako jílovitý rozklad horniny, který je spojený 

se zajílováním puklin v hornině. Díky těmto projevům je kolektor ve střední části lávového 

proudu obklopen méně propustnými horninami a jeho hydraulická komunikace s okolím je 

velmi omezená, prakticky žádná. 

Hladiny podzemní vody v ložisku, které byly změřeny na nových průzkumných 

vrtech nejméně 48 hod po odvrtání. Přítoky podzemní vody z puklin a porušených partií 

zjištěné v průzkumných vrtech byly poměrně intenzivní, takže hladiny vody, změřené po 

více než 48 hodinách je možné považovat za hodně ustálené.  

Z výsledků měření můžeme vyčíst, že se v kolektoru udržuje převážně volná 

hladina podzemní vody, která se nachází až několik desítek m pod úrovní zemského 

povrchu. Slabě napjatá hladina je uváděna pouze ve vrtech v údolí Lesné. Hladina vody 

zjevně nevytváří spojitý horizont. Její úroveň se pohybuje v rozpětí od 530 do 507 m n.m.. 

Zájmové území je dotováno srážkovou vodou na jedné straně, a na straně druhé 

není možné vyloučit omezenou dotaci z okolních toků. 

Srážková voda se tedy může dostávat do kolektoru průsakem přes jílové kvartérní 

sedimenty (vzhledem k vysokému obsahu jílovité složky mají nízkou propustnost) a 

jílovitě zvětralou svrchní část lávového proudu.  
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O velmi malém a hodně omezeném vsaku svědčí četné močály vyskytující se 

v zalesněné části lokality. Tyto močály jsou částečně odvodňované povrchovým drenážním 

systémem. Díky dlouhodobé stagnaci vody v močálech může i při velmi nízké propustnosti 

hornin docházet k pomalému zasakování srážkové vody 

Hladiny blízkého potoka Lesná se jižně od lokality nachází ve výškách od 530 – 

500 m. n. m., to znamená asi 50 – 20 m nad úrovní báze ložiska, které je asi 480 m. m. m. 

Severozápadně od lokality se nachází údolní nádrž Slezská Harta na řece Moravici. 

Rozhodnutími RŽP OÚ Bruntál byla pro tento vodní zdroj stanovena ochranná pásma I. a 

II. stupně. Pásmo I. stupně je definováno přibližně čtvercem o stranách vzdálených od 

středu, kterým je odběrná věž nádrže, 100 m. Pásmo II. stupně je vymezeno vodní hladinou 

nádrže do vzdálenosti 1 km od hráze a souvislým pásmem širokým 2,5 m nad hladinou po 

přilehlých pozemcích. 

Hladina vody v nádrži se pohybuje přibližně na úrovni 495 m. n. m., nejnižší místo 

nádrže je v úrovni pak 435 m. n. m. Nejmenší vzdálenost mezi okrajem ochranného pásma 

II. stupně a okrajem ložiska činí více než 300m. Na základě již zmiňovaných vlastnostech 

kolektoru je, s přihlédnutím ke geologické stavbě lokality, komunikace mezi ním a vodní 

nádrží prakticky vyloučená. 

Místní erozní bázi pak vytváří aluvium potoka Lesná s nejnižším bodem, který je 

přibližně 499 m. n. m. v místě propustku potoka pod silnicí Bílčice – Leskovec. [8] 

4.3 Jakostní a technologická charakteristika ložiska 

Ve zkoumaném území bylo vymezeno ložisko stavebního kamene. Technologické 

rozbory byly provedeny na dvou vzorcích o hmotnosti asi 80 kg odebraných 

z povrchových výchozů ložiska 

Vzorky byly analyzovány v akreditované zkušebně kamene a kameniva, s.r.o. 

v Hořicích. Oba vzorkové typy suroviny vyhovují požadavkům norem: 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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Tabulka 2 technologické parametry výrobku [8] 

 
vlastnost   1976 2014 kompaktní 2014 pórovitý 

objemová hmotnost g.cm
-3

 2,63-2,98 2,91 2,65 

nasákavost váhová (fr.8/16) % hm. 0,6-4,0 1,2 2,2 

otlukovost LA (fr.8/16) % 13-31 14,7 23,6 

pevnost v rázu °drcení 1,0-1,2   

trvanlivost síranem sodným % 0-50 0,4 0,9 

mrazuvzdornost (10 cyklů) % 0-5 0,4 0,9 

obsah tvarově nevhodných zrn (fr.8/16) % 0-58 8,0 2,3 

jemné částice (fr.0/4) %  9,7 8,6 

- kvalita jem,ných částic Meth. modří g.kg
-1 

 1,7 2,0 

přilnavost k živicím  % dobrá   

obsah SO3 % 0,01-0,03   

 

Srovnání potvrzuje předpoklad, že u navětralých, resp. alterovaných typů lze 

očekávat zhoršené jakostně technologické vlastnosti v závislosti na stupni alterace. 

Na základě výše provedeného vyhodnocení technologických vlastností suroviny je 

možno konstatovat, že surovina na vyhledaném ložisku bude dosahovat podobných 

jakostních parametrů jako na sousedním těženém ložisku. Nejkvalitnější části ložiska 

budou využity pro výrobu kvalitativně náročných výrobků, partie s výskytem alterovaného 

čediče, pórovitého čediče a čediče s kuličkovitým rozpadem budou zpracovány na 

kvalitativně nenáročné výrobky. [8] 
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5 STAVY ZÁSOB NEVÝHRADNÍHO LOŽISKA 

5.1 Shrnutí provedených geologických průzkumů 

Na dané lokalitě dosud nebyl prováděn žádný geologický průzkum. V Jihovýchodní 

části zájmového území se nachází dokumentované průzkumné vrty hydrogeologického a 

inženýrsko-geologického průzkumu, spojené s výstavbou vodního díla Slezská Harta. Na 

druhé straně, tentokrát severovýchodně byl zase realizován průzkumný vrt pro zdroj vody, 

jehož dokumentace je zpracována v dalších zprávách. 

5.2 Rozdělení ložiska a kategorie zásob 

Vertikální členění ložiska, které bylo stanoveno pro potřeby modelování bylo tedy 

ložisko rozčleněno do vrstev viz tabulka 3.  

 

Tabulka 3 členění ložiska 

 
Vrstva materiál 

skrývka hlína, suť  

skrývka čedič v různém stupni zvětrání, většinou pórovitý 

ložisko čedič pórovitý navětralý  

ložisko čedič pórovitý čerstvý 

ložisko čedič kompaktní alterovaný 

ložisko čedič kompaktní čerstvý 

ložisko čedič v různém stupni alterace 

podloží hlíny, tufy, štěrkopísek 

 báze  modelu  

 

Základem pro tuto konstrukci se staly již dosavadní průzkumné vrty. Z nichž byl 

vygenerován zásadní primární model, který byl následně doplněn o údaje z ostatních 

průzkumných děl a dokumentačních bodů. 

 

Horizontální členění ložiska, zde byly použity hranice pro vymezení nových 

bloků zásob. V zásadě se jedná o hranice prozkoumaní ložiska, hranice 15 m mocnosti 
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ložiska, hranice ochranného pásma linky el. vedení, hranice ochranného pásma plánované 

přeložky silnice Bílčice – Leskovec nad Moravicí dle územního plánu 

5.2.1 Charakteristika bloků nových zásob 

Tyto dva bloky zásob se nacházejí na nově prozkoumaném území nevýhradního 

ložiska, a tedy se budu těmito bloky dále zabývat v průběhu této práce 

Blok 1 VB 

Vyhledané bilanční volné zásoby. Hranice bloku je spojnicí pozitivních 

průzkumných děl, tedy interpolací mezi nimi. Na východě je hranice vedena podél hranice 

ochranného pásma linky elektrického vedení. Blok reprezentuje část ložiska s příznivějším 

skrývkovým poměrem, tedy z hlediska ekonomického je navrhnut jako první k otevření. 

Blok 2 VN 

Vyhledané a nebilanční volné zásoby. Blok je v zásadě nebilanční z důvodu 

nevyhovujícího skrývkového poměru. Jeho severní a jižní hranice jsou dány okrajovou 

mocností ložiska 15 m, sestrojenou programem „geologický model“ interpolací mezi 

průzkumnými vrty a dokumentačními body. Západní hranice je spojnicí pozitivních vrtů a 

je zároveň hranicí prozkoumání ložiska. Na východě blok sousedí s blokem 1 VB, 

s výjimkou nejjižnější části, kde je hranicí ochranné pásmo linky el. vedení a hranice 

ochranného pásma plánované přeložky silnice Bílčice – Leskovec nad Moravicí dle 

územního plánu. 

Tabulka 4 výsledky výpočtu zásob [8] 

 

blok 
plocha kubatura průměrná mocnost skr. 

poměr bloku skrývky kamene skrývky kamene skrývky 

 [m
2
] [m

2
] [m

3
] [m

3
] [m] [m]  

1VB  186 879 186 879 8 863 590 927 647 47,4 5,0 0,10 

2VN  238 069 238 069 8 702 473 1 550 764 36,6 6,5 0,18 

 skr.poměr   

vyhledané bilanční volné 186 879 186 879 8 863 590 927 647 0,10   

vyhledané nebilanční volné 238 069 238 069 8 702 473 1 550 764 0,18   

             

geologické zásoby 424 948 424 948 17 566 063 2 478 411 0,14   

             

vytěžitelné bez vnitřních ztrát     6 462 874 864 539     

vnitřní těžební ztráty       15%       

vytěžitelné zásoby (odhad)     5 493 443 864 539     
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Vytěžené zásoby byly stanoveny odborným odhadem pro předpokládaný generální 

závěrný svah 45°. Od jejich vypočítané kubatury byly odečteny předpokládané těžební 

(vnitřní) ztráty ve výši 15 %. [8] 

 

5.3 Množství zásob na ložisku 

Na nevýhradním ložisku stavebního kamene v katastrálním území Bílčice bylo 

vyčísleno 17 566 tis. m
3
 geologických zásob stavebního kamene, z toho je 8 864 tis. m

3
 

vyhledaných bilančních volných a 8 702 tis. m
3
 vyhledaných nebilančních volných, 

z důvodu nevyhovujícího skrývkového poměru. Z bilančního bloku by bylo tedy možno 

vytěžit nejméně 5 493 tis. m
3
 kamene.  

5.4 Možné střety zájmů a jejich řešení 

Střety s právem chráněnými zájmy, mezi které nejčastěji patří ochrana okolních 

obcí, obyvatel, nebo podzemních vod, ochrana přírody a krajiny, před negativními vlivy 

těžby, úpravy a dopravy suroviny, nebo výrobků budou řešeny v rámci „oznámení záměru“ 

dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů, které budou jedním z podkladů pro vypracování plánu 

využití ložiska. 

V území se nenacházejí žádná ochranná pásma inženýrských sítí, ochranné pásmo 

el. vedení a silnice tvoří jeho východní hranici. 

V prostoru vyhledávání nevýhradního ložiska ani jeho okolí se nenacházejí žádná 

chráněná území ve smyslu zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, území ÚSES 

ani jiný chráněná území z hlediska ochrany životního prostředí. Zájmové území se nachází 

v blízkosti VD Slezská Harta – a to mimo jeho ochranná pásma, neprotéká jim žádný vodní 

tok a nenachází se v něm žádná vodní plocha. Do zájmového území nezasahuje žádné jiné 

výhradní ani nevýhradní ložisko, nebo dobývací prostor. 

V ploše území se nacházejí pozemky ve vlastnictví obce Bílčice, Lesy ČR a 

fyzických osob. Majetkoprávní vztahy k pozemkům budou vyřešeny odkoupením nebo 

pronájmem pozemků. Před záborem pozemků bude provedeno odnětí lesních pozemků 

určených k plnění funkcí lesa. 
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6 SOUČASNÁ TECHNOLOGIE DOBÝVÁNÍ  

Těžební organizace se tehdy zavázala zásadně dodržovat ochranné pásma přilehlé 

cesty II. třídy a elektrického vedení, dále pak v důsledku velké blízkosti vodního díla 

Slezská Harta, také používání omezených hmotností náloží při provádění trhacích prací, 

v důsledku seismických účinků, které by mohly mít negativní vliv, na vodní dílo. 

6.1 Plánování dalších průzkumů 

Žádný další geologický průzkum není v dobývacím prostoru Bílčice plánován. 

Těžba ložiska probíhá v určeném dobývacím prostoru, v hranici výhradního ložiska 

nevyhrazeného nerostu, která nebude dále plošně ani hloubkově rozšiřována. Geologická 

dokumentace hornické činnosti bude prováděna podle ustanovené § 4, odst. 3, písmene b) a 

§ 10, odst. 2 vyhlášky MŽP č. 368/2004 Sb. K provedení dalšího geologického průzkumu 

by došlo pouze za podmínek neočekávaných komplikací, jako jsou změny ložiska, které 

nebudou popsány v dosud provedených průzkumech. 

6.2 Současný způsob otvírky, přípravy a dobývání 

V současnosti je ložisko otevřeno dvěmi těžebními etážemi v úrovni 505m n.m., 

s výškou etáže do 25 m a v úrovni 485 m n.m., s výškou etáže 20m. Zahloubení 

výhradního ložiska pod úroveň 485 m n.m. není možné z důvodu blízkosti VD Slezská 

Harta. Mezi těžebními řezy jsou ve směrech těžebních postupů ponechány pracovní 

plošiny v šíři min. 15 m, aby byl zachován dostatečný prostor pro manipulaci při dopravě a 

nakládce suroviny. 

Skrývkové práce jsou prováděny s dostatečným předstihem, pro zajištění 

dostatečného postupu na všech těžebních etážích. Převážná většina plochy ložiska byla již 

v minulosti odkryta a materiál skrývek byl ukládán na výsypky v okolí lomu. Primární 

rozpojování nerostné suroviny se provádí pomocí trhacích prací velkého rozsahu, a to 

řadovými, clonovými a plošnými odstřely. Sekundární rozpojování je pak prováděno, 

pokud je nutnost pomocí bouracího kladiva, výjimečně pak trhacími pracemi malého 

rozsahu. Po rozpojení je surovina nakládána na vozidla a je převezena k  úpravě na 

technologickou linku. 



Kovalčík Filip: Studie využití nevyhrazeného stavebního kamene navazující na DP Bílčice  

2015  28 

 

Trhací práce velkého rozsahu jsou prováděny způsobem a v rozsahu uvedeném v 

„Generálním technickém projektu odstřelů v DP Bílčice“, povolené rozhodnutím OBÚ 

v Brně v roce 2002. Trhací práce malého rozsahu byly povoleny rozhodnutím OBÚ v Brně 

v roce 1989. Zavádění nových dobývacích metod se v současnosti na lomu neplánuje. 

Vrtací a trhací práce jsou na dané lokalitě prováděny firmou CEMDEST s.r.o. 

Ostatní práce, které jsou spojené s dopravou suroviny provádí firma POMP s.r.o., tato 

firma také zajišťuje expediční i technologickou dopravu v lomu. 

Při provádění TP musí být plněny podmínky uvedené v rozhodnutí o povolení 

TPVR. Pro objekty vodního díla Slezská Harta jsou provozovatelem VD stanoveny 

podmínky maximální hodnoty intenzity rychlosti na 1 mm/s a maximální hodnoty náloží.  

 

NÁVRH MAXIMÁLNÍCH DÍLČÍCH NÁLOŽÍ [1] 

Pro vzdálenost větší jak 500 m od referenčního bodu VD Slezská Harta 

- Maximální nálož v jednom časovém stupni …………370 kg 

- Celková nálož při iniciaci INDETSHOCK………….8000 kg 

 

Pro vzdálenost menší jak 500 m od referenčního bodu VD Slezská Harta 

- Maximální nálož v jednom časovém stupni .…………285 kg 

- Celková nálož při iniciaci INDETSHOCK ………….6500 kg  

 

6.3 Generální svahy skrývky, lomu a parametry 

skrývkových řezů 

Mocnosti skrývek na kamenolomu se pohybují podle provedených geologických 

průzkumů a dosud realizovaných skrývkových prací maximálně do 4,5 m. Minimální 

předstih paty skrývkového řezu od hrany těžebního řezu je dle POPD určen na min 5 m.  

Skrývkové práce jsou prováděny v souladu s provozní dokumentací, jako jsou 

technologický postup pro provádění skrývkových prací,  
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doprava skrývkových hmot v souladu s dopravním řádem, ukládání skrývkových 

hmot na odval podle technologického postupu pro provoz výsypek, odvalů a skládek. 

Generální svah lomu je stanoven, pro ukončení hornické činnosti na ložisku do 50°. 

Odvalové hospodářství bude prováděno po celou dobu provádění hornické činnosti. Sklony 

svahů odvalů jsou stanoveny v rozmezí od 18° do 26°. 

6.4 Současná mechanizace, elektrizace a doprava 

V současnosti je lom vybaven jedním kolovým nakladačem značky VOLVO L 

150e, s lžící o objemu 3,1 m
3
. Dále je v lomu hydraulické pásové rýpadlo značky 

LIEBHERR 914, s lomovou lžící o objemu 1,8 m
3
. Odvoz rubaniny je zajišťován 

nákladními auty značky Tatra, dnes ale povětšinou již více výkonnějšími auty typu 

BELAZ 540 A. 

Elektrizace je vedena do lomu přes sekční volné vedení o napětí 22 kV. 

V kamenolomu se nachází také zděná stanice, ve které jsou umístěny 2 transformátory. 

Napájení je prováděno pozemními kabely do jednotlivých zařízení.  Samotná 

technologická linka je napojena na 3x380/220 V.  

Doprava pomocí rýpadel nebo nakladačů je prováděna při přemísťování suroviny 

na minimální vzdálenost v rámci dobývání mezi lomovou stěnou a násypkou mobilní 

úpravny. V případě expedice bez úpravy nebo při dovozu rubaniny na stabilní úpravnu je 

pomocí rýpadel nebo nakladačů prováděna nakládka rubaniny na nákladní auta. Dále je 

pomocí nakladačů prováděna také nakládka při expedici. 

Doprava pomocí nákladních aut je prováděna při dovozu suroviny do stabilní 

úpravny, nebo při expedici. Pro dopravu v lomu slouží lomové komunikace. Doprava 

pomocí dopravních pásů je prováděna pouze jako součást úpravy, jedná se o vynášecí nebo 

expediční pásy, popřípadě o pásy spojující jednotlivé stroje v rámci úpravny. Expediční 

doprava ze zásobníků a skládek je prováděna převážně dodavatelsky. Pro veškerou 

dopravu v lomu je vypracován dopravní řád ve smyslu platné legislativy. [3] 

Opatření proti prašnosti, je součástí dnešní technologické linky, kde je 

nainstalováno odsávací zařízení, které je pravidelně podrobováno zkouškám ze strany 

krajské hygienické stanice. Jedná se zde o suchý způsob odprašování. 
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 Prašnost v lomu se zejména v období sucha zvyšuje při trhacích pracích za účelem 

primárního rozpojování horniny, při úpravě a zušlechťování suroviny na úpravárenské 

lince, při důlní dopravě a při nakládce a expedici kameniva. 

Při primárním rozpojování horniny se zvýšená prašnost projeví pouze po dobu 

několika minut. Vzhledem k bezpečnosti práce při provádění trhacích prací bude vždy 

přerušena ostatní činnost v lomu, při které dochází ke zvýšení prašnosti. K ochraně před 

nadměrnou prašností způsobenou technologickou dopravou v lomu a při nakládce a 

expedici kameniva bude v období sucha prováděno kropení lomových cest a 

manipulačních ploch, nebo i odvalů. 

6.5 Úprava a zušlechťování 

Současná technologická linka je určena pro výrobu drceného kameniva frakce 0/4, 

4/8, 8/11, 11/22 nebo 8/16, 16/32. 

Výroba probíhá ve dvou stupních. Stávající technologická linka se skládá z těchto 

částí. U prvotního rozvalu horniny, ke kterému dochází po provedení trhacích prací, je 

nachystáno hydraulické pásové rýpadlo značky LIEBHERR a to nasypává rozpojenou 

zeminu na přichystané nákladní auto BELAZ, které pak následně dopraví rozpojenou 

horninu po místních komunikacích, až k násypce s kapacitou 20m
3
.  

Z ní je kamenivo mechanickým posuvným podavačem přesunuto do ulamy 

primárního čelisťového drtiče V8 – 2N umístěného v blízkosti technologické linky, který 

při rozsahu stavění výstupní štěrbiny 30-150 mm má hodinový výkon 25-180 t/h. Pomletá 

surovina je soustavou pásových dopravníků, celkové délky 45 m, dopravena do 

vyrovnávacího zásobníku umístěného nad sekundárním kuželovým drtičem GP100S. 

materiál ze zásobníku je dávkován do kuželového drtiče pomocí vibračního podavače. 

Množství podávaného materiálu ze zásobníku do kuželového drtiče řídí hladinová sonda 

umístěna v na kuželovém drtiči. Podrcený materiál z drtiče je tříděn na čtyřmístném 

vibračním třídiči CVB2060IV. Vytříděný materiál mimo nadsítné je pomocí pásových 

dopravníků transportován do jednotlivých zásobníků. [4] 

Nadsítné z čtyřsítného třídiče odchází pásovým dopravníkem do vyrovnávacího 

zásobníku tercierního kuželového drtiče značky CUBRIA. Podrcený materiál ze třetího 

stupně jde zpět na vibrační třídič a dále do zásobníků koncových frakcí. Expedice 
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kameniva je prováděna samospádem ze zásobníků na ložný prostor vozidel, nebo ze 

skládky hotových výrobků pomocí kolového nakladače. Doprava tříděného kameniva za 

hranice dobývacího prostoru je zajištěna externími dopravci. Výjezd vozidel 

z kamenolomu je naveden přímo na komunikaci II. třídy č. 459, která se napojuje ve 

vesnici Bílčice na přilehlou komunikaci I. třídy směr Olomouc-Opava.  

Obsluha stacionární linky je tvořena 2 pracovníky. Jeden pracovník obsluhuje 

primární drtič a druhý, směnový technik, má stanoviště na velíně stacionární technologické 

linky, kde se nachází kompletní systém řízení linky, ten je plně automatizován a 

vizualizován. 

Pro lepší orientaci, přikládám technologické schéma linky do příloh této práce (viz 

příloha č. 6) Do budoucna je zde plánována modernizace celé technologické linky, avšak 

zásadní úprava zůstane zachována. 
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Obrázek 4 pohled na technologickou linku 

 Obrázek 5 odvoz surovinu od rozvalu k technologické lince 
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7 NÁVRH OTEVŘENÍ NOVÉHO LOŽISKA 

7.1 Stav zásob ložiska na nové lokalitě 

Stavem zásob ložiska, které je v budoucnu připraveno pro otevření, jsem podrobně 

rozebral v kapitole 5.2 Množství zásob na ložisku. Podle posledního geologického 

průzkumu je na ložisku vyčísleno na 8 864 tis m
3
 vyhledaných bilančních zásob. Jedná se o 

blok 1VB, který je znázorněný v příloze č 3 a obrázku 6. Tento blok je vzhledem k lepšímu 

prozkoumání vhodný pro prvotní otvírku ložiska, hlavně z ekonomických důvodů. Při 

postupném přibližování těžby k dalšímu bloku zásob, bloku 2 VN, je možné provést 

později další průzkum a nelze tedy vyloučit v budoucnu pokračování těžby i v tomto 

bloku. 

V ploše ložiska se nenacházejí žádné ochranné pilíře, které by nám mohli omezit 

nebo znepříjemnit těžbu ložiska. Báze ložiska (lávového proudu) se pohybuje v rozmezí od 

480 m n.m. do 487 m n.m. 

7.2 Návrh přípravných prací 

Obrázek 6 mapa bloků zásob prozkoumanosti 
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Ložisko je pokryto pozemky ZPF nižších bonitních tříd a pozemky PUPFL, které 

bude nutno před těžbou dočasně (v případě rekultivace zatravněním nebo zalesněním) nebo 

trvale (v případě hydrické rekultivace) „odejmout“ ve smyslu platné legislativy. 

Plocha pro těžbu nevýhradního ložiska musí být v souladu s územně plánovací 

dokumentací. V první fázi tedy bude nutné zažádat o změnu územního plánu obce Bílčice. 

A jelikož se vně dobývacího prostoru nejedná o výhradní ložisko a o hornickou činnost, ale 

o ložisko nevýhradní a tedy o činnost prováděnou hornickým způsobem, bude pro tuto 

plochu zajištěno vydání územního rozhodnutí o využití území pro dobývání kamene. Po 

vyřešení všech střetů zájmů vydá OBÚ pro území kraje Moravskoslezského a 

Olomouckého na základě předloženého Plánu využívání ložiska Bílčice zpracovaného 

v souladu s vyhláškou ČBÚ 175/1992 SB., o podmínkách využívání ložisek 

nevyhrazených nerostů povolení k dobývání. Ve smyslu platné legislativy je nevýhradní 

ložisko součástí pozemku. 

Z obrázku 6 je patrné zájmové území, určené k těžbě suroviny. 

 Před samotným zahájením dobývání, bude muset být odtěženo nadloží ložiska, 

která se nachází nad námi v budoucnu dobývanou surovinou. Skrývka se skládá většinou 

z hlíny, a pak postupně přechází v čedič, který je v různých stupních zvětrání a je již od 

pohledu většinou silně pórovitý. Mocnost skrývky se pohybuje kolem 5 m. 

Díky blízkosti současného lomu, bude možné využít plochy odvalů skrývkového 

materiálu v DP Bílčice pro dočasné uskladnění svrchní části skrývky z nevýhradního 

ložiska, který bude potřebná pro budoucí sanaci a rekultivaci dotčeného území. 

Objemy skrývek jsem určil, na základě výpočtu společnosti KAMENOLOMY ČR 

s.r.o. s oddělením zajištění surovin. Objem skrývek zde tedy činí cca 186 879 m
3
. Po 

provedení skrývkových prací, bude možno zahájit otvírku ložiska. 

7.3 Navržení těžebních prací 

Konfigurace terénu a mocnost ložiska podmiňují těžbu v etážovém lomu. Jelikož se 

jedná o otvírku nového ložiska, navrhuji na základě provedených průzkumných vrtů 

zohledňující jednotlivé vrstvy ložiska a zvolené dobývací metody rozetážování lomu do 

čtyř těžebních řezů. Lom bude otevřen jámovým způsobem v úrovních 520m n.m., 508 m 

n.m., 496 m n.m., 480 – 487 m n.m. Plánovaný těžební postup je patrný z přílohy č. 3. 
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Těžba ve čtyřech etážích umožní odtěžit větší množství vytěžitelných zásob, které 

by jinak z důvodu rozdílné výškové úrovně báze ložiska a případného rozetážování dle 

současného lomu, zůstaly vázané v závěrném svahu lomu. 

Otvírka bude situována v jižní části ložiska a rozsah lomu bude přibližně 560 x 645 

metrů. 

Přístupové komunikace do spodních těžebních řezů budou provedeny postupným 

zahlubováním tak, aby jejich maximální sklon nebyl větší než 8°, tj 14 % a jejich šířka 

byla min. 5 m. Umístění komunikace je z důvodu blokování co nejmenšího objemu zásob 

plánováno v okrajové východní části ložiska. 

Při postupu těžby na III. a IV. Etáž je nutné respektovat bázi ložiska kompaktního 

čediče, aby nedošlo k zářezu do podloží. Vrstva alterovaného čediče na bázi může v tomto 

případě fungovat jako ochranná vrstva jílu v podloží. 

7.4 Dobývací práce na ložisku 

 Po provedení skrývkových prací bude možné zahájit otvírku ložiska. Generální 

směr postupu těžby bude probíhat od jihu severozápadním směrem až k samotným 

hranicím prozkoumaného ložiska.  

Těžební práce budou prováděny pomocí trhacích prací velkého rozsahu. Podle 

dosavadních zkušeností zajišťuje tato metoda dostatečnou bezpečnost a racionální vydobytí 

ložiska. Hodnoty maximálních náloží budou určeny v novém GPTPVR. Nové ložisko se 

nachází ve větší vzdálenosti od hráze než činný současný kamenolom – ovlivnění by 

logicky mělo být menší. 

Po vytvoření prvotního zářezu do ložiska, dojde k otevření a postupnému vytváření 

první pracovní etáže s maximální výškou 12 m.  

I. etáž 520 m n.m. X m

II. etáž 508 12 m

III. etáž 496 12 m

IV. Etáž 480 - 487 9 - 16 m

 

Tabulka 5 rozetážování lomu 
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Otvírka nižšího řezu může být provedena až po vytvoření dostatečné plochy ve 

vyšším řezu. 

Mezi jednotlivými těžebními řezy budou ve směru těžebních postupů ponechány 

pracovní plošiny v šíři min. 15 m (jedná se o minimální vzdálenost mezi patou vyššího 

řezu a hranou nižšího řezu). 

Se zahloubením pod úroveň II. etáže je potřeba počítat s přítoky podzemní vody, 

které se udržují na hranici kolem 495 – 500 m n.m. Proto bude nutné provést pro zachycení 

a odvedení přítoků srážkových a podzemních vod gravitační odvodnění do akumulační 

jímky, ze které bude možno čerpat vodu přes potrubí do blízkého potoka Lesná, která je 

v blízkosti. 

Při dotěžování těžebních řezů k okrajům ložiska do závěrných svahů bude pracovní 

plošina postupem nižšího řezu odtěžena tak, aby po ukončení dobývání byla mezi 

jednotlivými řezy z bezpečnostních důvodů ponechána plošina v minimální šíři 5 m. 

 

7.5 Návrh generálního svahu skrývky, parametry 

skrývkových a těžebních řezů 

Skrývka je převážně tvořena jílovitými hlínami, které plynule přecházejí do 

kamenitých sutí. Generální svah skrývky není stanoven. Skrývky budou odtěženy pomocí 

techniky, která je popsána v kapitole 6.4 Mechanizace. Konečný svah skrývkového řezu 

bude cca 30°. Z bezpečnostních důvodů je stanovena ochranná lávka mezi dolní hranou 

skrývkového řezu a horní hranou I. těžebního řezu o šířce 2 m. 

Tento postup odpovídá a průběh těžby odpovídá dnešnímu a zároveň současnému 

stupni báňské techniky. Nevylučuje se ovšem v budoucnu, že dojde vlivem modernizace a 

vývoje techniky k určitým změnám a modifikacím, týkajících se způsobům dobývání 

ložisek, jako je nasazení kvalitnějších a modernějších strojů. 

7.5.1 Generální svah lomu 

Generální svah lomu konečných závěrných svahů je navržen v místě největšího 

převýšení a činí cca 45°. Ve výpočtu je uvažováno se sklonem lomové stěny 60°a šířkou 
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bezpečnostních plošin mezi jednotlivými řezy 5m. Sklony těžebních řezů byly navrženy 

podle řešení stability svahů, aby bylo eliminováno nebezpečí sesuvů. 

7.6 Způsob rozpojování hornin  

Primární rozpojování hornin bude prováděno pomocí trhacích prací velkého 

rozsahu – clonovými, řadovými a plošnými odstřely. K trhacím pracím budou používány 

běžně trhaviny a rozněcovadla. Parametry a plánované způsoby provádění trhacích prací 

budou podrobně uvedeny v generálním projektu trhacích prací velkého rozsahu. Trhací 

práce budou prováděny dodavatelsky. 

Vrtné práce budou prováděny taktéž dodavatelskou firmou. Navrhuji vrtání pomocí 

vrtných souprav s možností úklonných vrtů, dle potřeby. Dále je plánováno používat 

v případě potřeby při sekundárním rozpojování nadměrných kusů horniny i hydraulické 

kladivo vhodného typu umístěné na rýpadle, nakladači, nebo jiném vhodném zařízení. Ve 

výjimečném případě může být použito příložných náloží nebo náloží ve vrtech v rámci 

trhacích prací malého rozsahu. Po trhacích pracích malého rozsahu bude vypracován 

technologický postup, který podrobně stanovuje postup při sekundárním rozpojování 

hornin. 

7.7 Způsob dopravy a mechanizace 

Studie předpokládá využití stávající technologické linky (samozřejmě 

v modernizované podobě) ale s vyloučením stacionárního primárního drtiče. Ten bude 

nahrazen mobilním čelisťovým drtičem na housenicovém podvozku s kombinovaným 

pohonem – pro pohyb drtiče po ložisku je použit dieselový motor, po ustavení mobilního 

primárního drtiče u rozvalu je mobilní drtič již napájen elektrickou energií.  

Ta bude přivedena elektrickým kabelem z místní trafostanice, umístěné 

v současném lomu. Důvodem je vyloučená přepravy suroviny od rozvalu do násypky 

stacionárního čelisťového drtiče, který se dnes nachází za komunikací II. třídy č. 459. 

Taková přeprava by znamenala výjezd technologické přepravy z etáže přes tuto 

komunikaci, expediční vozidla by musela být vybavena SPZ, procházet příslušnými 

předepsanými kontrolami a řidiči vozidel by museli splňovat další legislativní náležitosti.  
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Lze předpokládat i další technická opatření spojená s výjezdem (přejezdem) 

komunikace jako jsou dopravní a světelná značení apod. možnost umístění stacionárního 

primárního drtiče do nově otevřeného ložiska jsem vyloučil z důvodu předpokládaných 

komplikací se získáním stavebního povolení pro tuto stavbu. Navíc již dnes provedená 

srovnání prokázala ekonomickou výhodnost nasazení mobilních primárních drtičů (v 

případě jejich pohonu na elektrický proud – viz níže) proti jejich stacionární variantě. 

Samozřejmě, že použití mobilního čelisťového drtiče, je provázeno celkovou změnou 

koncepce manipulace se surovinou z rozvalu. Tato je společná pro obě navržené varianty. 

K rozvalu je přistaveno hydraulické pásové rýpadlo v provedení podkop, které rozpojenou 

surovinu nakládá přímo do násypky primárního čelisťového drtiče. Tato násypka je 

opatřena vibračním podavačem, který surovinu přes odhliňovací vibrační třídič nebo 

odhliňovací diskový podavač dávkuje do tlamy primárního čelisťového drtiče. Podrcený 

materiál z drtiče je vynášecím dopravníkem dopravován buď na korbu – ložnou plochu 

přistaveného nákladního vozidla – viz model I. nebo na soustavu pásových dopravníků – 

viz model II. v obou případech podrcená surovina končí v semimobilní násypce. Tato 

násypka je napojena na soustavu dopravníkových pásů, které překonávají komunikaci II. 

třídy č. 459 a dopravují materiál přímo do stacionární technologické linky k dalšímu 

zpracování. 

 

I. Přeprava podrcené suroviny od primárního drtiče nákladními auty 

Pro realizaci tohoto modelu je nutné mít k dispozici semimobilní násypku 

s dostatečným objemem, tak by pojala celý obsah nákladního auta, které bude provádět 

přepravu podrceného materiálu. Dále musí být vybudován nájezd na tuto násypku. S 

ohledem na předpokládanou výšku maximálně 3 m, nebude pro jeho vybudování potřeba 

žádného náročného projektu. 

Jednoznačný přínos tohoto modelu spočívá v možnosti využití existujících 

prostředků ze současného provozu a to jak nákladních aut, tak násypky. Zde by se jednalo 

o využití násypky stávajícího čelisťového drtiče upravené do semimobilní varianty a 

nahrazení posuvného podavače podavačem vibračním. Prvotní investiční náklady na tento 

model jsou pak zlomkem nákladů nutných pro realizaci modelu II. 
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Další nespornou výhodou je operativnost a nižší časová náročnost. Po provedení 

trhacích prací je možné zahájit produkci cca do 1 hodiny, což je čas nutný pro úpravu 

prostoru pro mobilní drtič, přistavění bagru a mobilního čelisťového drtiče.  

Celou operaci zvládnou dva lidé. Strojník bagru a řidič nákladního vozu, který 

zároveň zastává i funkci strojníka mobilního čelisťového drtiče. 

Zásadním negativem toho řešené jsou pak vyšší provozní náklady ve srovnání 

s následujícím modelem II. 

 

II. Kombinace pohyblivých (mobilních) pásových dopravníků až 

k technologické lince 

Dnešní moderní technologie jsou dnes na vysoké úrovni. Firmy zabývající se 

dopravou a úpravou kameniva, nám jsou dnes schopny nabídnout nekonečnou škálu 

možností, díky kterým jsme schopni dosáhnout co nejefektivnější úrovně.  

Vybral jsem proto návrh, který má ve své nabídce firma zabývající se těžbou a 

úpravou kameniva, a to finská firma METSO. Jde o návrh mobilních dopravních pásů, 

které jsme schopni přesouvat kdekoliv po kamenolomu v závislosti na místě rozvalu po 

trhacích pracích.  

Tento systém zajišťuje relativně rychlý přesun po platě lomu, ve srovnání s prvním 

modelem je však časově i zdrojově náročnější. Instalace celého systému bude vyžadovat 

větší náklady na přípravu a údržbu ploch, po kterých se budou mobilní dopravníky 

pohybovat, stejně tak čas na přistavení k novému pracovišti. 

Jednoznačným přínosem, jsou daleko menší provozní náklady oproti předchozí 

kombinaci, díky této mechanizaci jsme schopni snížit provoz v lomu a tím dojde ke snížení 

emisí a plynů, které by vznikaly, kdybychom zachovali předchozí model. Dojde také ke 

zvýšené bezpečnosti, která je brána jednoznačně na prvním místě. 

Tento způsob má jednu nevýhodu, a to je velký rozpočet na prvotní montáž a 

stavbu celého zařízení. 

Ovšem při odhadované délce a životnosti kamenolomu, kdy těžba bude probíhat 

ještě dlouhou dobu, jsme schopni říci, že tyto náklady se ve velice blízké době společnosti 

vrátí. 
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A mobilní pásové dopravníky tak budou nakonec dobrou variantou pro efektivní a 

ekonomický provoz celého kamenolomu. V následujícím obrázku jsem pro představu 

zobrazil, jak mobilní pásové dopravníky vypadají. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.8  Ekonomické zhodnocení 

Použití obou technologií má jednu velkou výhodu a to, že v obou je navrhnut 

primární mobilní drtič, tedy je zde kdykoliv možnost změny frakce, bez jakýchkoliv větší 

oprav a výměn součástí. Liší se pouze pak samotnou dopravou až k technologické lince, 

která je navrhnuta, že zůstane na původním místě, kde dnes stojí stará technologické linka. 

V případě prvního modelu, musíme počítat s přivedením elektrického kabelu, který 

bude napájet primární mobilní drtič, umístěny u rozvalu, náklady na 1 m kabelu jsou cca 

1500 Kč, což při vzdálenosti, kterou jsem přibližně určil na 200 – 300 m nám dá 

dohromady částku kolem 450 000 Kč. Vzhledem k tomu, že touto investicí bude odbourán 

provoz mobilního drtiče na naftu, je návratnost takovéto investice v řádech měsíců. 

Model I. nese provozní náklady technologické dopravy nákladního auta ve srovnání 

s druhým modelem II cca 4,5 x vyšší a to pouze za situace, kdy srovnáváme jen energie. 

Pokud zahrneme náklady nutné na servis, opravy a osádku vozu, onen rozdíl se ještě 

prohlubuje. 

Obrázek 7 mobilní pásové dopravníky firmy METSO [zdroj:www.metso.com] 
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V případě druhého modelu je nutno počítat s velkou prvotní investicí do výstavby 

celého systému, ale při dnešní těžbě, která je odhadována na další desítky let, s jistotou 

může společnost počítat, že náklady se v brzké době vrátí. Pro porovnání jsem zde vytvořil 

tabulku, s případnými cenami v počátečních investicích. 

U obou investicí je ovšem nutno počítat s přemostěním pásové dopravy přes cestu, 

aby tak bylo možno dopravit rozpojené kamenivo k technologické lince. 

 

 
Tabulka 6 finanční porovnání 

 

MODEL 1  

Elektrický kabel drtiče  0,45 mil Kč 

Mobilní primární drtič 12 mil Kč 

Semimobilní násypka  cca 0,2 mil Kč 

+ náklady na pásovou dopravu cca 8 mil Kč 

CELKEM MODEL I. 20,65 mil Kč 

MODEL 2  

Elektrický kabel drtiče 0,45 mil Kč 

Mobilní primární drtič 12 mil Kč 

Systém mobilních dopravníků cca 8 mil Kč 

 + náklady na pásovou dopravu  cca 8 mil Kč 

CELKEM MODEL II. 28,45 mil Kč 

 

 

Hlavním přínosem technicko – ekonomickým je samotné otevření nového ložiska a 

tím pokračování v těžbě i po ukončení těžby v současném lomu. Při předpokládané 

průměrné roční těžbě, která je zcela závislá na poptávce odběratelů různých společností, je 

životnost lomu odhadnuta na dobu desítek let.  
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8 NÁVRH REKULTIVAČNÍCH PRACÍ 

Cílem sanačních a rekultivačních prací je co nejvíce přiblížit a vrátit území do 

původní podoby, které bylo dotčeno těžbou. Celý proces rekultivačních prací zahrnuje 

velké množství báňsko-technických, melioračních, lesnických, zemědělských, 

inženýrských, ale i stavebních prací, které je nutno podstoupit, aby bylo dosaženo 

navrácení původního rázu krajiny. 

U ložisek nevyhrazených nerostů plán sanace a rekultivace vyžadován není, 

nicméně tato povinnost vyplývá z navazujících vyhlášek a zákonů, např. vyjímání území ze 

zemědělského a lesního fondu, nebo je vyžadováno orgány státní báňské správy, jak bylo 

zde po projednání s OBÚ dohodnuto. 

8.1 Technický plán a harmonogram prací 

Účelem prací je zhodnocení přírodních poměrů lokality kamenolomu a na těchto 

základech stanovení návrhu rekultivace. 

Po ukončení činnosti navrhuji část pozemků rekultivovat hydricky, vytvořením 

vodní plochy, část pozemků rekultivovat založením lesního porostu a zbývající plochy 

ponechat k ozelenění přirozeným náletem. 

Z hlediska samotného postupu těžby budou práce k zahlazení činnosti naplánovány 

převážně až po ukončení veškeré těžby, průběžně mohou být prováděny některé práce, ale 

však mimo lomovou jámu. 

8.1.1 Technická část rekultivace 

Vlastní místa určené k biologické rekultivaci jsou většinou různorodého charakteru 

a jedná se zde převážně o jednotlivé úseky v kamenolomu. 

Plochy ochranných lávek budou rekultivovány navážkou skrývkového materiálu o 

mocnosti 0,5 m, z toho aspoň 0,2 m bude hlinitá příměs. Tyto pozemky pak budou 

zalesněny. 
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Vlastním dobýváním vznikne těžební jáma s dnem na úrovni cca 480-487 m n.m. 

po ukončení čerpání důlních vod dojde k zaplavení vytěženého prostoru na 

předpokládanou kótu 500 m n.m. a tím vytvořené vodní hladiny. Před samotným 

zatopením budou z prostoru odvezena všechna strojní zařízení. Případná místa, která 

mohou být znečištěna ropnými nebo jinými látkami, budou muset být očištěna a sanována 

technickými prostředky. Vyšší dokumentace řešící technické parametry navrhovaného 

odvodnění lomu bude zpracována a předložena ke schválení před vlastní realizací stavby.  

8.2 Bilance ploch a jejich výměra 

Plochy určené k rekultivaci se nacházejí v katastrálním území Bílčice. Jako 

základní podklad byla použita mapa sanace a rekultivace v měřítku 1:1000. 

8.3 Biologická část rekultivace  

Tabulka 7 druhotná a prostorová skladba dřevin 

 

Druh Zástavba 

v % 

Množství 

rostlin na 

1 ha 

Plocha 

 ha 

Potřeba 

sazenic 

Vylepšení 

25 % 

ks 

Celkem 

sazenic  ks 

Borovice 

lesní 
70  10.000 6,5170 65.170 16.293 81.463 

Olše šedá 30 5.000 2,7930 13.965 3.491 17.456 

Celkem  100  9,3100 79.135 19.784 98.919 

 

Všechny sazenice budou následně vysázeny ručně a k samotné výsadbě bude použit 

prostokořenný sadební materiál, převážně II. výškové třídy.  Pří výsadbě musí být uplatněn 

řadový spon. Při vysazování bude dohlédnuto na to, aby sazenice byla zasazena správně 

hluboko a svisle. Pro výsadbu bude využito nejvhodnějšího období, a to je jarní.  

Po uplynutí doby se očekává doplňování, vylepšování, uhynulých sazenic. 

Předpokládané vylepšení výsadby, předpokládáme vylepšení výsadby sazenic v cca 

druhém roce 20%, což zhruba odpovídá u všech druhů dřevin.  
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Doplňování bude prováděno pokud možno stejným druhem dřevin, ale ovšem už 

vyspělejšími sazenicemi. Všechny porosty budou chráněny pak následně chráněným 

nátěrem. 

8.4 Časový postup rekultivace 

Po postupném dotěžení jednotlivých částí ložiska dojde již v průběhu hornické 

činnosti k postupné technické a návazně biologické rekultivaci jednotlivých dotčených 

ploch. V následující tabulce jsem zobrazil celkové předpokládané náklady na sanaci a 

rekultivaci celkem. 

 

Tabulka 8 náklady na sanaci a rekultivaci 

 

Náklady na sanaci pozemků – technickou 

část rekultivace 

4.760.615 Kč 

Náklady na lesnickou rekultivaci 2.860.229 Kč 

Náklady na zemědělskou rekultivaci 0 Kč 

Celkové náklady 7.620.844 Kč 

 

 

 

8.5 Vliv dobývání na okolí kamenolomu 

S postupem těžby je nutno řešit také střety zájmu v blízkém okolí kamenolomu. 

Díky lokalitě kamenolomu, která není umístěna v blízkosti lidského obydlí, nejbližší obec 

pod kterou také spadá kamenolom, a to jsou Bílčice, je vzdálená vzdušnou čarou necelé 2 

km. Nemusí tedy řešit organizace hladiny hluku vzhledem k lidskému obydlí. Pokud se 

jedná o seismické a vibrační účinky, zůstanou taky vzhledem k blízkému vodnímu dílu 

Slezská Harta nezměněny. Oblast je tedy pod stabilní kontrolou, kde probíhají stabilní a 

pravidelné kontroly jak ze strany organizace, tak organizací jako je krajská hygiena nebo 

povodí Odry, pod kterou VD Slezská Harta spadá. 
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Z hlediska probíhající stávající těžby, nelze tedy říci, že by došlo k narušení okolí 

vlivem těžby a tedy následnému zhoršení životního prostředí nebo k dalším střetům.  

Problematika ohledně seismických účinků, která by mohla mít nepříznivý vliv na 

stavební konstrukci VD Slezská Harta, je zde po dohodě s Povodím Odry vyřešena. 

Omezení maximálního množství náloží pro jednotlivé vrty jsem již zmínil v kapitole 6.2. 
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9  ZÁVĚR 

Tématem mé diplomové práce bylo využití nevyhrazeného kamene navazující na 

DP Bílčice. Zahrnul jsem zde tedy prvotní otevření ložiska s postupným návrhem těžby, 

úpravy a zušlechťováním těžené suroviny. V závěrečné části jsem se pak zabýval 

ekonomickým zhodnocením mého návrhu na úpravu těžené suroviny a také plánem sanace 

a rekultivace. Plán sanace a rekultivace pro ložiska nevyhrazených nerostů sice není ze 

zákona nutný, ale po dohodě s OBÚ se sídlem v Ostravě na tuto lokalitu vypracován a 

navrhnut bude. 

Mým úkolem tedy bylo navržení nejvhodnějšího otevření nového ložiska a jeho 

dobývací metody, které jsem po prodiskutování se zaměstnanci společnosti Kamenolomy 

ČR s.r.o. sepsal a následně vypočítal předpokládané náklady na každý z navrhovaných 

modelů. V neposlední řadě jsem se zabýval plánem sanace a rekultivace pozemků, které 

budou v budoucnu dotčeny těžbou nevyhrazeného nerostu. Plán sanace a rekultivace 

přistupuje k řešenému území jako k ploše, která by měla kombinovat využití lesnického 

hospodářství společně s hydrickou rekultivací. Dojde zde k samovolnému zatopení 

původní těžební jámy vlivem spodním vod, které se začnou v místě zahloubení objevovat, 

jakmile se po ukončení těžby přestane čerpat důlní voda. Celkové náklady na sanaci a 

rekultivaci byly vyčísleny na částku 7.620.844 Kč, nelze však vyloučit, že s postupem času 

se může částka vlivem ekonomické situace změnit. 

Z hlediska posouzení perspektivy otevření nového ložiska v lokalitě Bílčice, mohu 

konstatovat, že ekonomicky se tato těžba společnosti vyplatí. A to především z důvodu 

využití současné těžební technologie a plynulé návaznosti těžebních prací. 

Závěrem bych chtěl zmínit, že výsledky této diplomové práce budou využity 

v praxi a to pro vypracování PVL pro danou lokalitu. 
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