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Anotace  

V předložené diplomové práci je představen současný stav způsobu dobývání, dopravy a 

zpracování kamene v kamenolomu Rančířov. 

Cílem této práce je exploatace ložiska mimo dobývací prostor a nové zpracování „Plánu 

využití ložiska“ (dále PVL) pro další postup těžby mimo dobývací prostor. Tento PVL je 

zpracován na základě vyhlášky ČBÚ č. 175/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

„O podmínkách využívání nevyhrazených nerostů“ a lze ho použít pro schválení na 

příslušném OBÚ. 

Dále je zde zpracováno ekologické zatížení životního prostředí postupem těžby, včetně 

vypracování technického a ekonomického přínosu navrhnutého řešení. 

Klíčová slova: dobývací prostor, plán využití ložiska, technologická linka, ložisko, 

kamenolom 

 

Annotation 

In this thesis I am going to present the current state of the method of extraction, 

transportation and processing of stone in Rančířov quarry. 

The objective of my work is exploitation of bearings outside the mining area and new 

processing of the "Plan of the utilization of deposits" (hereinafter PUD) for further mining 

process outside the mining area. The PUD is developed on the basis of the Ordinance no. 

175/1992  Coll. as amended, "Conditions for the use of non-reserved minerals" amended, and 

it can be used for approval to the relevant OBÚ. 

I also elaborated the ecological environmental burden due to quarrying and drafted 

technical and economic benefits of the proposed solutions. 

Keywords: mining space, plan of the utilization of deposits, technological line, bearing, 

quarry 
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Seznam použitých zkratek 

aj.  a jiné 

BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

cca  asi, zhruba 

C 110  čelisťový drtič jednovzpěrný 

CVB  vibrační třídič 

DP  dobývací prostor 

D1  dálnice Praha – Brno 

EDT  vibrační třídič 

HP 3  kuželový drtič 

HP 300 kuželový drtič  

km  kilometr 

m n. m. metr nad mořem 

n. p.  národní podnik 

OBÚ  Obvodní báňský úřad 

PVL  plán využívání ložiska 

SBS  Státní báňská správa 

tj.  to je 

VP3  vibrační třídič 

VL  vedoucí lomu 
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Úvod 

Kamenolom Rančířov byl průmyslovým způsobem provozovaný přibližně od roku 1945 

a vlastnila ho silniční správa a její účelové organizace. V šedesátých letech, když lom vlastnil 

státní podnik Silnice Brno s krajskou působností, prošel rozsáhlou modernizací. V roce 1991 

přešel lom do vlastnictví podniku Silnice Jihlava státní podnik, který byl dále privatizován do 

podniku Silnice Jihlava a. s.. Po získání majoritního vlastnického podílu francouzskou 

společností Colas Group byl kamenolom Rančířov včleněn do společnosti Colas CZ a.  s., 

která má sídlo v Praze a pobočný závod Lomy, který má do současné doby sídlo v Jihlavě. 

Firma Colas CZ a. s. je stavební firmou, která se specializuje na stavbu silnic, výrobu 

balených asfaltových směsí a v neposlední řadě drcením kameniva.  

Dobývací prostor lomu včetně jeho dosud netěžené části a oblasti výhledového rozvoje 

lomu, je zobrazen na mapě SMO 1:5000 list Jihlava 8-6. Území lomu se nachází mimo 

zastavěných území okolních obcí, přičemž vzdálenost k nejbližší zástavbě je cca 1 km.  

 

Obrázek č. 1 - Kamenolom Rančířov 

Kamenolom (viz Obrázek č. 1) a jeho dobývací prostor jsou situované na terénní elevaci 

nad údolím Příseckého potoka. Komunikačně se jedná o území relativně méně snadno 

dostupné. I když údolím potoka a okrajem obce Rančířov probíhá silniční tah I/38 . Vlastní 

lom je s obcí Rančířov přímo spojený pouze zpevněnou asfaltovou cestou s ostrým stoupáním. 

Vlastní lom je napojený zpevněnou účelovou komunikací na silnici II/405 Jihlava - Brtnice - 

Třebíč.  

Železniční tratě jsou vedeny obloukem po severní části města Jihlavy a lomu 

se prakticky nedotýkají. Nejbližší železniční stanice a nakládka na vagony je v Jihlavě a je 

vzdálená cca 4 km od lomu. [ 15 ] 
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Řešené území 

Území, kterého se týká tato diplomová práce je zobrazeno na obrázku č. 2 a je 

zvýrazněné šedou barvou. Tento pozemek je nyní ve vlastnictví firmy Colas CZ a.s.. Jeho 

velikost je 70 355 m
2 

a nachází se na vnější straně hranic dobývacího prostoru. Jelikož se tento 

pozemek nachází mimo dobývací prostor, vztahuje se na něj dobývání nevyhrazeného nerostu 

dle zákona č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů „Činností prováděnou hornickým 

způsobem“ (dále jen ČPHZ). V oblasti ČPHZ  musí být na základě vyhlášky č. 175/1992 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů „O podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů“ pro 

dobývání nevyhrazeného nerostu zpracován „Plán využití ložiska“ (dále jen PVL).  

 

 

Obrázek č. 2 - Zájmové území [ 18 ] 
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Hlavní cíl 

Jako svůj hlavní cíl jsem si stanovil navrhnutí nového postupu těžby nevyhrazeného 

nerostu, který se nachází mimo stanovený dobývací prostor kamenolomu a zpracování nového 

„Plánu využití ložiska“ 

Dílčí cíl 

Vytýčením dílčího cíle jsem si stanovil: 

- rešerši dosavadního stavu dobývání, dopravy a úpravy na ložisku 

- zajištění všech podkladů na vypracování plánu využití ložiska 
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1. Geografická, geologická a hydrogeolog. situace ložiska 

1.1 Geografie umístění lomu a blízkého okolí 

 

Obrázek č. 3 – Poloha kamenolomu Rančířov [ 14 ] 

Kamenolom Rančířov se nachází v kraji Vysočina 3 km jihovýchodně od krajského 

města Jihlava a asi 1 km od obce Rančířov (viz Obrázek č. 3). Lom je strategicky situován 

mezi dvěma silnicemi, z nichž jedna je hlavní silnicí spojující Jihlavu se Znojmem a druhá je  

III. třídy spojující Jihlavu s Třebíčí. V blízkosti lomu prochází nový obchvat Jihlavy a tudy  

je možné dopravní napojení na dálnici D1 Praha – Brno. 

1.2 Geologie lomu 

Oblast okolí kamenolomu je součástí moravské větve moldanubika a tvoří její střední 

část. Hornina je složena z několika typů pararul, které jsou proloženy erlány, grafitickými 

horninami, amfibolity a kvarcity krystalických vápenců. Horotvorné pochody se projevují 

významnými intruzemi, které prostupují do postorogenních vyvřelin. 

Plášť vyvřelin tvoří kontaktně metamorfované krystalické břidlice. Nejhlavnějším 

tělesem je masiv ve tvaru podkovy s dvěma větvemi procházejícími směry ZSZ-VJV a SSV-

JJZ. Horninový masiv má nezřetelné a nepravidelné hranice. Rula proniká z laločnatých 

struktur skrz krystalické břidlice do jednotlivých drobných masivů. Rula v zájmovém území je 

velmi silně migmatizována. 
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Menší tělesa, která se váží orogenetickými pochody intruze centrálního masivu, jsou 

petrograficky rozdílná s centrálním masívem. Součást oblasti jihlavsko-třebíčského masívu, je 

tvořena hlavní syenitovou složkou. Vyznačují se častou poruchovostí mylonitizačních pásem. 

Nejhlavnější tektonicky postiženou moldanubickou zónou je severo-jižní mylonitová zóna 

procházející západní částí kamenolomu Rančířov. V okrajové části horninového tělesa se 

nachází žíly tvořené pegmatitem a aplitem. 

Hluboko uložené horniny se můžou přiřadit k tělesu jihlavského biotitického syenitu. 

Objevující se amfibolity se ukazují ve dvou pruzích ze směru intravilánu obcí Malý Beranov a 

Helenín. Vlastní okolí kamenolomu je tvořeno biotitickými pararulami, migmatizovanými 

rulami, biotiticko-kordieritickými rulami a sillimaniticko-biotitickými rulami. [ 6 ] 

1.3 Hydrogeologie ložiska 

Na ložisku se projevují jednoduché hydrogeologické poměry. Hlavními přítoky důlních 

vod jsou srážkové vody během roku a tání sněhu v jarním období. 

Čerpání důlních vod se provádí na základě povolení Krajského úřadu Jihlava. Ostatní 

důlní vody se používají ke zkrápění materiálu na technologické lince, pro zkrápění dopravních 

cest atd. Dále viz kapitola 3.2.1, odstavec Hydrogeologie ložiska. [ 15 ] 
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2. Současný stav dobývání 

2.1 Těžba a pohyb zásob 

Jámový lom je otevřen ve třech etážích. První etáž je ve výškové úrovni 593 m n. m.  

a nad ní je ještě dílčí etáž č. 1 plus. Střední etáž č. 2 je ve výškové úrovni 578 m n. m.. 

Poslední třetí etáž je ve výškové bázi 563 m n. m. a je bází těžební. 

Tabulka č. 1 - Dobývané etáže (vlastní tabulka) 

 

 

 

 

 

Těžba horniny se provádí většinou třířadými clonovými odstřely. Kusovitost materiálu 

po odstřelu se pohybuje okolo 80 % rubaniny vhodné k přímému drcení v primárním drtiči  

a asi 20 % nadrozměrné rubaniny, která se musí pro další technologické zpracování 

sekundárně rozpojit. A to buď hydraulickým kladivem, anebo příložnými náložemi. Kamen se 

většinou drtí na technologické lince od března do prosince a při drcení mobilní linkou je 

možné drcení po celý rok. 

 

Obrázek č. 4 - rozetážování lomu (vlastní obrázek) 

Skrývkové práce se provádí v předstihu před postupem těžby. Skrývkové partie se 

připravují k těžbě pomocí dozeru anebo hydraulickým rypadlem. Vlastní skrývky jsou 

převáženy na deponie v okrajových částech lomu, kde neprobíhá těžba a ani se těžba 

v současné době neplánuje. Zvětralé horniny první etáže se po clonovém odstřelu zpracovávají 

na mobilní drtící lince. Hlavní těžba se provádí na druhé a na třetí etáži. Spodní etáž je pro 

 
Etáž 

Od Do Výška lomové stěny 

 [ m n. m. ]  [ m ] 

 I. etáž 601 593 8 

 II. etáž 593 578 15 

 III. etáž 578 563 15 
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svoji kvalitu suroviny hlavně využívána pro těžbu a následně drcení horniny na technologické 

lince. Z této etáže se vyrábějí drtě hlavně pro obalovny a betonárny (viz Obrázek č. 4). 

2.2 Vrtací a trhací práce 

Vrtací práce 

Vrtací práce v kamenolomu se provádí pomocí vrtné soupravy typ DP 1500i od firmy 

Sandvik. Souprava má pásový podvozek a je poháněna dieselovým motorem a následně 

hydraulickým čerpadlem. Tato vrtací souprava pracuje na bázi ponorného vrtacího kladiva. 

Díky používání tohoto typu kladiva dochází při vrtných pracích k lepšímu a přesnějšímu 

zavádění kladiva do vývrtu.  

Kontrola přesnosti sklonu provedených vývrtů se provádí pomocí inklinometrů. 

Samotné vývrty jsou prováděny diamantovými korunkami s balistickými anebo kulovými 

roubíky o ø 102 mm.  

Mezi hlavní části vrtačky patří pevná, prachotěsná a klimatizovaná kabina na pásovém 

podvozku. Vzduchový kompresor, který dává při tlaku 30 bar až 14 m
3.

min
-1 

vzduchu se 

používá k výplachu vývrtů a dále teleskopická lafeta se zásobníkem vrtných tyčí s jejich 

automatickým sešroubováním a nasouváním do vývrtu. Poslední částí je zásobník, do kterého 

se zachycují prachové částice. Jejich rozletu do ovzduší zabraňuje filtr prachových částic. [ 4 ] 

Trhací práce 

Pro těžbu horniny jsou v kamenolomu povoleny trhací práce velkého a malého rozsahu. 

Trhací práce jsou povoleny Obvodním báňským úřadem v Brně pod č.  j. 00548/2010/01/003. 

 

Obrázek č. 5 - Clonový odstřel (vlastní obrázek) 
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Clonové odstřely 

Primární trhací práce se provádějí dvouřadými a nebo trojřadými clonovými odstřely 

(viz Obrázek č. 5). Clonový odstřel je navrtán záhlavními vývrty v koruně lomové stěny. 

Záběr první řady je 2,9÷4,5 m, záběr druhé řady je 1,9÷3,2 m a rozteč záhlavních vrtů je 

1,9÷3,2 m. 

Pro snadnější oddělení rozpojované rubaniny se používají podvrty, které se navrtávají  

u paty lomové stěny. Dalším důvodem jejich použití je rovnání plata lomu. V případě, že se 

nepoužívají, musí být hlavní vývrty převrtávány cca 2 m pod úroveň etáže. [ 5 ] 

Velikost clonových odstřelů je podle místa odstřelu okolo 20 000 ÷ 25 000 tun rubaniny. 

Plošné odstřely 

Hlavním využitím plošných odstřelů v kamenolomu je pro rozrušování horních částí 

ložiska, kde se vyskytují zvětralé části horniny. Dále se používají pro úpravu rovinnosti plata 

nad, nebo pod lomovou stěnou a také pro rozrušování skrývek, které se nehodí pro další 

technologické zpracování na drtící lince. 

Dalšími důvody jsou technické úpravy etáží pro provoz strojů, zjednodušení postupu 

těžby, vytváření sjízdných, cest pro dopravu aj. mohou být použity i víceřadé plošné odstřely. 

Hloubka vývrtů je do 10 m. 

Sekundární rozpojování 

Nadrozměrné kusy rubaniny, které se svými rozměry neprojdou do vstupního otvoru 

tlamy drtiče, se rozpojují sekundárně. Takto můžeme horninu rozpojovat několika způsoby. 

Nejrozšířenější způsob je rozdružování horniny hydraulickým příklepovým kladivem 

umístěným na podvozku pásového hydraulického rypadla. Další způsob sekundárního 

rozpojování je na základě trhacích prací malého rozsahu pomocí příloží, nebo navrtáním 

rozpojovaného nadrozměrného kamene a vložením nálože.  

Posledním používaným způsobem je rozbíjení pomocí ocelové koule s excentricky 

uloženým kovovým srdcem. Koule je zdvihána v lopatě hydraulického rypadla a následně 

padá vlastní vahou na rozbíjený kámen. 
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2.3 Těžba a úprava rubaniny  

 

Obrázek č. 6 - dumper CAT 772 (vlastní obrázek) 

Těžba a doprava rubaniny 

Vlastní nakládka rozpojeného rozvalu je prováděna hydraulickým lopatovým rypadlem 

EC 480D od firmy Volvo o hmotnosti 49 500 kg. Pro těžbu rubaniny se používá skalní šípová 

lopata v těžkém provedení, která má objem 3 m
3
. Tento stroj byl zakoupen v roce 2014. Má 

moderní ergonomicky uspořádanou klimatizovanou kabinu s výbavou pro lomový provoz. To 

je kryty horní části kabiny proti padajícímu kamení z lomové stěny, dále bezpečnostní přední 

sklo je chráněno rámem proti odlétávajícímu kameni a v poslední řadě ochranné vyztužení 

rámu kabiny odolávající deformacím při převrácení stroje. 

Stroj splňuje nejnáročnější emisní limity, které jsou předepsané pro provoz strojů 

v kamenolomech. Pro ekologické vypalování katalyzátoru se používá močovina, která zvyšuje 

životnost motoru. 

K transportu rubaniny od rozvalu k primárnímu drtiči byl v roce 2014 zakoupen nový 

dumper CAT 772 od firmy Caterpillar o nosnosti 45 tun (viz Obrázek č. 6). Pro ekonomické 

využití parametrů je stroj vybaven vážícím zařízením korby a zároveň signalizací naplnění 

umístěnou v kabině řidiče. V boční části stroje je informací naplnění korby pro obsluhu 

rypadla světelný semafor. Proti opotřebení je korba vyložena otěruvzdorným plechem.  

 

2.4 Technologie zpracování kamene 

Schématické znázornění drtící linky 

Schématické znázornění drtící technologické linky bylo vytvořeno v grafickém 

programu Bruno (viz Obrázek č. 7), jehož licenci vlastní finská firma Metso Minerals.  
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Obrázek č. 7 - Technologické schéma linky (licence programu Bruno) 

Program po zadání požadované produkce v t.h
-1

 určuje i velikost vybraných drtičů 

 a třídičů. Dokáže nastavit simulaci ideálního toku materiálu ve všech stupních drcení a třídění 

technologické linky. Výsledkem je simulace toku jednotlivých frakcí. Vyrobené frakce jsou 

zobrazovány v procentech, dále jednotlivé vstupy do drtičů, třídičů a jejich výstupy 

z jednotlivých strojů jsou zobrazovány v tunách (viz příloha č. 6). [ 7 ] 
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Primární technologický uzel 

Dovezená rubanina je vsypána do násypky primárního podavače o objemu 40 tun. 

Vozíkový podavač, který je umístěn pod násypkou má kapacitu podávky 140 t.h
-1

 . Materiál 

jde z něj na rotační odhliňovač Ninja (viz Obrázek č. 8) s nastavenou štěrbinou 100 mm. Na 

rotačním třídiči se odloučí kamenité a hlinité částice menší než 100 mm, které propadávají na 

dopravníkový pás a odtud je tento materiál vynášen na hrubotřídič SDT 2 200 x 4 000 mm, 

kde se odseparuje podsítná frakce 0/32 mm a nebo 0/63 mm. Podle toho, jak je osítovaný 

třídič jde podsítná frakce pásovým dopravníkem na zemní skládku a nadsítná frakce jde 

skluzem na pásový dopravník a dále na meziskládku. Nadsítná rubanina, která nepropadne 

rotačním odhliňovačem je převáděna skluzem do vlastního čelisťového drtiče C 110 od firmy 

Metso. Rozměr tlamy drtiče je 1 100 x 850 mm s nastavenou štěrbinou 110 mm. Předrcený  

kámen, který je podrcen primárním čelisťovým drtičem je podán vibračním podavačem na 

pásový dopravník. Frakce 0/200 mm je odváděna pásovými dopravníky na meziskládku, která 

má objemovou kapacitu 2 500 m
3
. 

Primární drtič pracuje v plně automatizovaném bezobslužném režimu. V případě 

zaklínění velkých kamenů v drtiči vyšle automatická sonda signál o poruše do zábleskového 

majáku. Řidič navážecího dumperu má v tuto chvíli na semaforu signál stop pro vyklápění a 

musí jít zaklíněné kameny uvolnit.  

 

Obrázek č. 8 - Rotační odhliňovač Ninja (vlastní obrázek) 

K výměně drtících nástrojů v čelisťovém drtiči se používá portálový jeřáb s elektrickým 

kladkostrojem o nosnosti 5 000 tun. Tento jeřáb je vyhrazené technické zařízení vztahují se na 

něj revize a kontroly dle vyhlášky ČBÚ č. 392/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Pro uvolnění zaklesnutých, nebo nadrozměrných kamenů se používá kladivo od firmy 

Davon Kunčí. Ovládání kladiva je prováděno hydraulicky přes výložníkový systém. Na konci 

násady je hydraulické kladivo od firmy Atlas Copco s kovaným zaobleným oškrtem. [ 11 ] 



Bc. Karel Jonáš: Plán využití ložiska nevyhrazeného ložiska ruly 

2015  12 

Sekundární technologický uzel 

V podzemním tunelu pod meziskládkou jsou umístěny dva vibrační podavače o šířce 

800mm, kterými je materiál odebírán z meziskládky. Oba mají řízenou podávku frekvenčními 

měniči a z nich je materiál dopravován na kuželový drtič Norberg HP 300 od firmy Metso s 

nastavenou drtící štěrbinou 37 mm. Materiál z drtiče je odváděn pásovým dopravníkem na 

vibrační čtyřsítný třídič VP4 s třídící plochou 1 500 x 6 500 mm též od firmy Metso. Osítování 

třídiče je ocelovými síty o okatosti 4 mm, 32 mm, 63 mm a odlehčovací síto o okatosti 13 mm. 

Podsítná frakce 0/4 mm jde pásovým dopravníkem do zásobníku na tercierní třídírnu. Tímto 

dopravníkem může jít do zásobníku i frakce 0/32 mm, 0/63 mm a podle nasítování i 0/16 mm  

a 0/22 mm. Jako mezisítná frakce se může vyrábět velikost 32/63 mm, která je odváděna 

pásovým dopravníkem na zemní skládku. Nadsítná frakce >63 mm se vrací na předrcení  

do sekundárního kuželového drtiče HP 300. Jestliže se nevyrábí štěrk 32/63 mm tak jde frakce 

4/63 mm do zásobníku před terciární drtič. V případě, kdy se frakce 32/63 mm vyrábí, jde do 

zásobníku před terciární drtič frakce 4/32 mm. 

 

Obrázek č. 9 - Terciérní třídírna se zásobníky (vlastní obrázek) 

Terciální technologický uzel  

Zásobník frakce 4/32 mm slouží jako vyrovnávací zásobník kuželového drtiče HP 3 od 

firmy Metso. Pod zásobníkem je umístěný dávkovací vibrační podavač, který je řízen 

frekvenčním měničem. Množství dodávaného materiálu určuje sonda, která je umístěná na 

vstupu do drtiče. Sonda reguluje rychlost dopravníku a dávkování materiálu do HP 3 tak, aby 

byla drtící komora stále zaplněná. Šířka štěrbiny kuželového drtiče se nastavuje podle 

velikosti vyráběných frakcí od 18 mm do 28 mm. Po předrcení se materiál od HP 3 odvádí na 

třídič CVB 2661-3 o rozměrech 2 600 x 6 100mm. Zde se drtě třídí na finální frakce – 8/16 

mm, 11/22 mm a 16/22 mm, 16/32 mm. Nadsítné frakce >22 mm (>16 mm) je možné rovněž 

vracet vynášecím pásem zpět do vyrovnávacího zásobníku před HP 3 k dalšímu zpracování. 
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Podsítná frakce 0/11 mm z třídiče CVB 2661-3 pokračuje na třídič CVB2060-2, kde se 

roztřiďuje na finální frakce 0/4 mm, 4/8 mm, 8/11 mm.  

Hotové výrobky z obou třídičů jsou odváděny skluzy a pásovými dopravníky do 

ocelových zásobníků o objemu 195 m
3
 (viz Obrázek č. 9). Odtud se vyváží na zemní  

skládky, nebo jsou přímo expedovány na automobily zákazníků. 

Vyvážka a expedice hotových frakcí 

Pod terciérní třídírnou se nachází celkem osm ocelových zásobníků o objemech 195 m
3
. 

Pro ukládání hotových frakcí se jich používá pouze šest. Ze zásobníků jsou jednotlivé frakce 

vyváženy nákladním automobilem Renault Kerax na jednotlivé zemní skládky. Všechny 

výsypy z jednotlivých zásobníků se ovládají hydraulicky a jsou otevírány dálkovými ovládači 

z kabiny řidiče nákladního automobilu.  

K nakládce uskladněných frakcí na zemních skládkách se používá kolový nakladač 

Volvo L120G, který z důvodu nakládání kontejnerových automobilů má prodloužené rameno. 

Objem lopaty je 3,1 m
3
, na břitu je osazen lichý počet zubů z důvodu snadnějšího pronikání do 

hrubých frakcí. 

Každé nákladní auto se váží na mostové 18 metrů dlouhé váze, která má nosnost 60 tun 

a šířku 3,5 metru. Každé vážené vozidlo se automaticky zaznamená do vážního programu. 

Zkrápěcí zařízení 

Důlní voda, která se shromažďuje na nejspodnější etáži musí být odčerpána odstředivým 

čerpadlem o výstupním tlaku 25 barů a výtlaku do výšky 50 metrů. Čerpaná voda se buď 

vypouští do místní vodoteče, nebo se čerpá do nádrže o objemu 5 000 litrů. Od nádrže jsou na 

jednotlivé přesypy, dopravníky a do drtičů provedeny rozvody vody, kde se díky vysokému 

tlaku vytváří mlhovina. Rozvody vody mají pouze manuální ovládání uzavíracích kohoutů a 

potrubí musí být spádováno k vypouštěcím kohoutům tak, aby  bylo možno vodu před 

zimními měsíci vypustit. Zkrápěcí zařízení je možné používat při teplotách vyšších než 4° C. 

Dodavatelem zařízení byla firma Ekoglobal s.r.o., Hradec Králové. [ 3 ] 

Odsávání jemných prachových částic 

Jemné částice vznikající při drcení kamene musí být v místech drcení, třídění a na 

přesypech dopravníků odsáty. V kamenolomu jsou dvě odsávací jednotky, kde jedno se 

používá pro sekundární část a druhé pro tercierní část (viz Obrázek č. 9).  

Do asfaltových směsí a betonů se využívá prachu z terciární části, kde může být 

obsaženo maximálně do 10 % těchto částic. Zbytek nad toto procento se musí z frakce 0/4 mm 

odstranit. Prach odsátý ze sekundární části obsahuje jílové částice a tudíž je pro další 

technologické zpracování nevyužitelný. 

Pro obě části technologie se využívá stejného typu odsávacího zařízení od firmy 
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Ekostroj a.s. Česká Skalice. Jedná se o zařízení s filtračními jednotkami FV 100. Každá má 

svůj odstředivý sací radiální ventilátor a  čtyři sací jednotky. V každé jednotce jsou osazeny 

čtyři tkaninové filtry a každá jednotka má svojí regeneraci filtrů. 

Odsátý přefiltrovaný vzduch je vyfukován ventilátorem do komína. Automatická 

regenerace filtračních jednotek se provádí změnou proudění a tlaku vzduchu, které způsobí 

otevírání a zavírání regeneračních klapek. Otevřením klapek dochází k pročištění filtračních 

tkanin a uvolněný prach padá do šnekového dopravníku, který je nainstalovaný na dně 

filtračních jednotek. Prach je dále odváděn do zásobníku, který má objem 10 m
3
 a odtud je 

odvážen k dalšímu využití. [ 1 ] 

Automatizované ovládání a řízení technologické linky 

Technologická výrobní linka pracuje v plně automatizovaném režimu. Instalaci provedla 

firma Elsla Jihlava (viz Obrázek č. 11). Na monitoru se zobrazuje tok materiálu po 

technologické lince a jsou zde graficky názorněny všechny stroje, které jsou v technologické 

lince. [ 2 ] 

 

Obrázek č. 9 - Řízení linky (vlastní obrázek) 

V programu se na vibračních podavačích může ručně nastavovat výkon a rychlost 

podávky materiálu. Dále je přenášena do počítače informace o množství materiálu 

v zásobnících, ve kterých jsou umístěny hladinové sondy. Další informací je okamžitý odběr 

el. energie v kW od každého drtiče.Poruchy zařízení, které vznikly při provozu linky jsou 

zobrazovány jako poruchové hlášení na monitoru a dále jsou archivovány v elektronické 

podobě. 

Spouštění, provoz a odstavování linky se musí řídit zásadami bezpečné práce 

a vyhláškou ČBÚ č. 26/1989 Sb. ve znění pozdějších předpisů „O bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci a bezpečnosti provozu při HČ a ČPHZ na povrchu“. 
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3. Navrhovaný plán využívání ložiska lomu Rančířov 

PVL je navržen na základě vyhlášky ČBÚ č. 175/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

„O podmínkách využívání nevyhrazených nerostů“ a její přílohy č. 1 – Náležitosti plánu 

využívání ložiska. 

Textová část 

3.1 Základní údaje 

Kamenolom Rančířov se nachází 3 km jižním směrem od města Jihlavy. Dobývací 

prostor kamenolomu byl stanoven ještě před platností zákona ČNR č. 44/1988 Sb. (Horní 

zákon). Ve smyslu ustanovení § 43, odst. 4 je za chráněné ložiskové území (CHLÚ) 

považováno území stanovené dobývacím prostorem 

Dobývací prostor Rančířov ev. č. 7/0579 se nachází poblíž Jihlavy v katastru obce 

Rančířov (ZUJ 587 176), přičemž částí svého dobývacího prostoru zasahuje do sousedních 

katastrů - Sasov 586 864 (město Jihlava) a Puklice - ZUJ 587 745, (obec Puklice), - vše kraj 

Vysočina, bývalý okres Jihlava a jeho plošný obsah je 189 780 m
2
. DP byl stanovený pro 

podnik Silnice Brno n. p. a to rozhodnutím čj. Dop 1412/70-Ku ze dne 28. 7. 1970. Dobývací 

prostor ev. č. 7/0579 je zaevidovaný na ČBÚ v knize dobývacích prostorů č. 7, folio 579. Na 

základě souhlasu OBÚ v Brně 05/2001 čj. 5358/00/Ran ze dne 10. 1. 2001 byl převeden dne 

22. 2. 2001 na novou organizaci COLAS CZ a. s.. [ 15 ] 

Hornická činnost je prováděna na základě „Povolení hornické činnosti a činností 

prováděnou hornickým způsobem“, vydaného rozhodnutím OBÚ pro území Hlavního města 

Prahy a kraje Středočeského stanovené 7. změnou oprávnění vedené pod číslem jednacím 

4648/00 ze dne 11. 9. 2000. Tato změna byla vydána dne 3. 4. 2014 pod číslem jednacím 

SBS/10524/2014/OBÚ-02.  

Těženou horninou v kamenolomu je rula, která se zpracovává třístupňovým 

technologickým drcením na stabilní technologické lince. Další možností zpracování rubaniny 

je drcení na třístupňové mobilní lince od firmy Metso. Drcené kamenivo je dodáváno na 

obalovny, betonárny a v neposlední řadě se používá do konstrukčních vrstev při výstavbě 

silnic. Svojí strategickou polohou je schopen zásobovat drceným kamenivem celý region. 

Pozemek, na který je vypracován tento plán využití ložiska se nachází v bezprostřední 

blízkosti lomu a navazuje na stanovený dobývací prostor (viz Obrázek č. 2). Plocha má 

rozlohu cca 7 ha a při plánované roční produkci 500 000 tun se životnost lomu prodlouží asi o 

15 let. 
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3.2 Název a sídlo organizace, která bude ložisko dobývat 

Název organizace: COLAS CZ a.s. 

Sídlo organizace: Ke Klíčovu 9 

 190 00 Praha 9 

3.3 Název okresu, obce, katastrálního území, parcelní čísla 

pozemků, případně bližší označení místa dobývání 

Název okresu: CZ0632 Jihlava 

Název obce: 587176 Rančířov 

Katastrální území: 739286 Rančířov 

Parcelní čísla pozemků: 218/1 

Plošná výměra pozemků: 70 355 m
2
 

3.4 Plánovaný začátek a ukončení, případně přerušení 

dobývání ložiska 

Plánovaný začátek těžby je 1. březen 2017, který je podmíněn vydání „Rozhodnutí“ o 

dobývání ložiska ČPHZ místně příslušným Obvodním báňským úřadem pro území krajů 

Libereckého a Vysočina. 

Těžba bude ukončena úplným vydobytím zásob a vytvořením závěrných svahů. 

Geologie a zásoby ložiska. 

3.5 Stručná geologická a hydrogeologická charakteristika 

ložiska. 

3.5.1 Geologie širšího okolí 

Kamenolom Rančířov se nachází v geologickém členění Českého masivu. Moravské 

moldanubikum se podílí na jeho geologické stavbě širšího okolí. Hlavními členy skupiny 

jihlavského masivu jsou biotitické migmatity a místy migmatizované paraluly, které se 

navzájem prolínají. Jako pestré horniny jsou zde zastoupeny kvarcity, amfibolity, kvarcitické 

ruly. V tomto masivu převažují jemnozrnné a drobnozrnné dvojslídné granity, dvojslídné žuly. 
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Jsou zde i zastoupeny i žilné horniny, jako například aplity, žilné žuly a lamprofyry. Hlavní 

jihlavský masiv je tvořen pyroxen-biotitickým křemenným monzolitem a pyroxen-biotitickou 

melanokratní žulou. Deluviální hlinito-písčité až hlinito-kamenité sedimenty a fluviální 

písčito-hlinité sedimenty tvoří kvartérní pokryv. 

Rančířovské okolí je tvořeno horninovými pruhy generelního SSZ – JJV až  S – J  

směru. Dominantní jsou zde směrné podélné i příčné zlomy a mohutné tektonické 

přibyslavské mylonitové zóny SSV – JJZ směru. [ 6 ] 

3.5.2 Geologie ložiska 

Hlavními horninami ložiska kamenolomu jsou migmatizované biotitické ruly. Hornina 

je tmavošedé až světlešedé barvy, přecházející místy do barvy hnědošedé. Hlavní textura 

horniny je plošně páskovaná, přecházející do variabilní až mírně usměrněné. Mírné zvlnění 

foliace je zvýrazněno deskovitou odlučností a shoduje se až s břidličnatostí. Odlamování 

horniny v příčném směru je nepravidelné. Minerální složení migmatizované ruly se skládá 

z nepravidelně omezených zrn křemene (35 ÷ 40 %), plagioklasu (5 %), k-živců (30 %) a 

biotitu (5 %). Malou mírou je zastoupen sillimanit a muskovit, který tvoří na plochách foliace 

zploštělé drobné pecky. Dále je zde zastoupen apatit, zirkon a akcesorický sericit. 

Hlavním strukturně-texturním projevem je mylonizace horniny. Největší mylonitová 

zóna se nachází generelním směrem ze severu na jih a je nazývána přibyslavskou mylonitovou 

zónou. Regionální označení této zóny je jihlavská mylonitová zóna. Tato zóna se projevuje 

mocností až 50 m. Ve velké míře se zde vyskytují mechanicky deformované  

horniny, projevující se velkou intenzitou rozpukanosti s rozdrcenými horninami a 

horninotvornými minerály. 

Slabším mylotizačním projevem se objevují ohlazy na foliačních plochách, projevující 

se lesklými, tmavě zbarvenými migmatizovanými rulami se slídnatým vzhledem. Jejich 

postupující intenzitou přechází hornina z tmavošedé až do černé barvy. V některých částech 

lomu se projevuje potlačení původní horniny a objevuje se tmavý, jemnozrnně strukturovaný 

nerost, který je pevný a kompaktní. Řadí se k takzvaným ultramylonitům. 

Skrývkový řez je tvořen humózními hlínami s mocností okolo třiceti centimetrů. Další 

vrstvou jsou deluviální písčito-hlinité sedimenty s mocností do 3 m. Třetí a poslední vrstvou 

skrývkového řezu je technologicky nevyužitelná zvětralá hornina o mocnosti do 4 m. Tvoří ji 

narušená zvětralá rula, která je místy rozložena na hlinitopísčitý detrit. [ 6 ] 

3.5.3 Hydrogeologie ložiska 

Ložisko se projevuje jednoduchými hydrogeologickými poměry. Nejbližší vodní tok je 

řeka Jihlávka, která je v úrovni cca 510 m n. m.. Jelikož nejnižší těžební řez je situován ve 
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výšce 564 m n. m. nachází se lom vysoko nad erozní bází řeky. 

Vlastní ruly jsou charakterizované omezenou puklinovou propustností a to i v  

případě, jestliže jsou horniny tektonicky porušené. Objevují se zde i slabé prameny 

podzemních vod, ale jen v zanedbatelném množství. Hlavními přítoky důlních vod 

vyskytujících se v lomu jsou srážkové vody a vody vznikající při tání sněhu. Tudíž se jedná o 

povrchové vody, jejichž množství je závislé na meteorologických a klimatických podmínkách. 

Ve srážkovém období dochází k hromadění důlních vod, které se musí odčerpávat 

výkonnými kalovými čerpadly do místních vodotečí mimo prostor lomu. Čerpání vody se 

provádí na základě povolení Krajského úřadu v Jihlavě pod číslem povolení KUJI 39329/2010 

v maximálním množství 25 000 m
3.

rok
-1

. Na základě POPD je možno zatopit nejspodnější 

plato lomu do výšky 10 m, ale pouze v případě, že se zde nebude provádět těžba. V letních 

suchých měsících se stačí voda odpařovat do ovzduší. Jak bylo již uvedeno, kamenolom 

Rančířov se může zařadit jako lokalita s jednoduchými hydro-geologickými poměry. [ 15 ] 

3.6 Stav zásob vypočítaný na základě výsledků geolog. 

průzkumu nebo kvalifik. odhadu. 

Na základě přepočtu zásob z roku 2011 firmou Geomin Jihlava byly zjištěné geologické 

zásoby celkem 3 637 867 m
3 

s touto klasifikací: 

Tabulka č. 2 - Klasifikace zásob 

 Kategorie Číslo bloku m
3
 suroviny 

Bilanční 
Volné 

Vyhledané B 1 706 785 

Vyhledané B 2 944 610 

Vyhledané B 3 1 986 472 

Vyhledané B 1 + 2 + 3 3 637 867 

Vázané   0 

Nebilanční  

Volné 

Prozkouma

né 
 0 

Vyhledané  0 

Vázané 

Prozkouma

né 
 0 

Vyhledané  0 

Skrývky nad bloky zásob 

Prozkouma

né 
 0 

Vyhledané  17 709 
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V rozšiřovaném území nebyl proveden geologický průzkum. Objem zásob byl vypočítán 

počítačovým programem pro zpracování map a mapových podkladů Coralis. Kvalifikovaným 

odhadem bylo při závěrném sklonu stěn 70° a šířkou lavic 5 m stanoveno 2 831 312 m
3
 

vytěžitelných zásob. Při těžbě se musí počítat cca s 3 ÷ 4 % materiálu, který je nevhodný pro 

zpracování a musí se deponovat jako skrývkový materiál. 

Roční výroba od roku 2012 

Tabulka č. 3 - Roční těžba od r. 2012 

Rok 
Roční výroba 

(t) 
Objemová hmotnost (t . m-3) Roční výroba  (m3) 

Celkový stav 

zásob (m3) 

2011 
   

3 637 867 

2012 320 633 2,705 118 533 3 519 334 

2013 386 163 2,705 142 758 3 376 576 

2014 476 180 2,705 176 036 3 200 540 

Kalkulace množství zásob zájmového území. 

Tabulka č. 4 - Kalkulace zásob zájmového území 

výška bloku zásob M 44 

plocha zájmového území m2 64 348 

množství zásob m3 2 831 312 

objemová hmotnost t.m-3 2,705 

celkem tuny T 7 658 699 

odpočet nevhodného materiálu 4 % (t) 306 348 

celkem využitelný materiál T 7 352 351 

Roční plánovaná výroba T 500 000 

Počet let možných těžit ložisko roky 15 

Z tabulky vyplývá, že při vypočteném množství zásob 2 831 312 m
3
, objemové 

hmotnosti horniny 2,705 t.m
-3

 a po odečtení 4 % nevhodného materiálu tj. 306 348 tun, který 

se odveze na vnější výsypku vychází celkem 7 352 351 tun využitelných zásob horniny. Při 

plánované roční výrobě 500 000 tun bude dobývání ložiska prodlouženo cca o 15 let. 

3.7 Plánované změny zásob ložiska dobýváním, množství 

zásob vázaných ochrannými pilíři, důvody jejich vázanosti a 

opatření pro jejich případné pozdější vydobytí. 

V roce 2011 byla ověřována část zásob mezi úrovněmi 600 m n. m. a 562 m n. m.. Další 

ověření zásob v dobývacím prostoru i mimo něj v současné době nepředpokládá. Mimo 

úbytku zásob těžbou suroviny se neplánují žádné jiné změny stavu zásob, jako jsou převody 

a ani odpisy zásob. 
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Změny stavu zásob představované těžbou vycházejí z množství těžby, které je 

limitováno hlavně odbytem drceného kameniva na trhu. Předpokládaná roční těžba je okolo 

500 000 tun, to je při objemové hmotnosti 2,705 t.m
-3

 cca 184 843 m
3
. Před těžbou se musí 

provést základní skrývkové práce. Skrývky se odtěží hydraulickými rypadly a budou odváženy 

nákladními automobily na deponie v okolí lomu. Na základě geologického průzkumu je 

mocnost skrývek do 4 m. 

Vzhledem k úložným poměrům a charakteru těženého nerostu je možné používanou 

dobývací metodou vydobýt všechny evidované volné zásoby. Nevydobyté zůstanou jenom 

zásoby, které budou součástí závěrných svahů po ukončení těžby ložiska.  

Navrhovaný plán využití ložiska nepočítá s žádným vytvářením ochranných pilířů na 

ložisku. 

3.8 Plánovaný geologický průzkum na ložisku. 

V období let 1964 ÷ 1967 byl proveden vyhledávací průzkum (Samek 1965, 1967) a 

dále v období let 1968 ÷ 1969 (Samek 1970) byl následně proveden předběžný průzkum. 

Tento průzkum se prováděl z důvodu ověření a zjištění zásob nerostu pro celou oblast a 

vhodnosti pro výrobu drtí pro stavbu silnic. 

 

Obrázek č. 10 - Opěrné body [ 12 ] 

Při vlastních průzkumných pracích ( viz Obrázek č. 12) bylo na jádro provedeno 6 vrtů a 

dále byly vyhloubeny 4 šachtice a dále se vykopaly průzkumné rýhy. Zároveň s těmito 

pracemi se provedl geofyzikální průzkum metodou VES, kterou se zjišťovala poruchová 

pásma. Zpráva z roku 1970 obsahovala zhodnocení výsledků z průzkumu. 

V roce 2009 provedla firma Geodyn spol. s.r.o. metodou refrakční seismiky 

v jihovýchodní části předpolí kamenolomu geofyzikální měření na zjištění mocnosti skrývek 

v oblastech budoucího dobývání. 
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V roce 2005 byl asi 100 m od dobývacího prostoru jižním směrem proveden 

třicetimetrový hydrogeologický jádrový vrt s označením HVRv-7. Vyzvednutím jádra byla 

v celé délce vrtu zjištěna migmatizovaná rula. 

V červenci 2011 byly na stěnách všech etáží vytyčeny opěrné body a byla vytvořena 

fotografická dokumentace tektonických prvků a stěn. Na vše byla zpracována geologická 

dokumentace. 

Jako další byly zhotoveny tyto průzkumy: 

 Jádrový vrt VR-1 pro ověření východního předpolí byl proveden v roce 2011 

firmou SG - IGHG Tachlovice s hloubkou 60m 

 Geofyzikální měření metodou VDV byla zjištěna struktura horniny 

V současné době se s dalším geologickým průzkumem nepočítá. Postupem těžby, 

prováděním skrývkových prací a sledováním mocnosti ložiska je prováděna jeho kontrola. 

Jestliže bude zřetelný ústup rudy v těženém ložisku, bude se muset provést dorozvědkový 

průzkum pomocí geofyzikálních metod, nebo provedení jádrových sond. [ 12 ] 

Dobývání ložiska. 

3.9 Opatření na zabezpečení podmínek uvedených v 

územním rozhodnutí. 

Rozhodnutí pro stanovení dobývacího prostoru bylo vydáno Odborem dopravy 

Jihomoravského Krajského národního výboru v Brně dne 28. 7. 1970 pod číslem jednacím 

Dop 1412/70-Ku. Toto rozhodnutí bylo stanoveno pro závod Silnice n. p. Brno – lom 

Rančířov. 

Rozhodnutí bylo stanoveno s těmito povinnostmi pro těžební závod: 

1. Těžební podnik je povinen dobývat ve svém dobývacím prostoru nerosty, pro 

jejichž dobývání mu byl dobývací prostor stanoven. 

2. Bude-li při dobývání v dobývacím prostoru objeveno ložisko jiného vyhrazeného 

nerostu než pro který byl stanoven dobývací prostor, je těžební podnik povinen 

neprodleně to oznámit ústřednímu geologickému úřadu. 

3. Bude-li po provedeném průzkumu zjištěno, že objevené ložisko lze dobývat a že 

dobývání nerostů z tohoto ložiska jiným těžebním podnikem by bylo 

nehospodárné je těžební podnik povinen dobývat i nerosty z tohoto ložiska. 

4. Ložisko musí být dobýváno hospodářsky odůvodněným způsobem tak, aby byly 

nerosty z ložiska racionálně vydobyty a řádně využity při další úpravě prováděné 

v těžebním podniku. Přitom dobývání nesmí znemožnit nebo ztížit dobývání 
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sousedních ložisek. 

5. Při dobývání musí těžební podnik učinit všechna hospodářsky odůvodněná 

opatření, aby bylo zabráněno zbytečným škodám na pozemcích a usnadněny 

půdní úpravy za účelem jejich rekultivace. 

6. Dobývání ložiska nesmí být zastaveno, aniž by bylo zajištěno, že pozdější jeho 

dobývání bude technicky možné a hospodářsky účelné, leč by zastavení 

dobýváni vyžadoval důležitý zájem, především bezpečnost života, nebo zdraví 

lidí. 

Těžební podnik provádí své důlní práce v souladu s platnými předpisy o bezpečnosti 

práce, vypracování a schvalování plánů otvírky, přípravy a dobývání, jakož i plánů zajištěni 

a likvidace důlních děl a lomu a instrukcemi o geologické a důlně-měřické službě. [ 9 ] 

Dále dne 10. 1. 2001 vydal Obvodní báňský úřad v Brně „Rozhodnutí“ vedeném pod  

č. j. 5358/00 o převedení dobývacího prostoru na následnickou organizaci COLAS CZ, a. s.. 

Toto rozhodnutí bylo podmíněno dodržováním těchto podmínek: 

1. Převádějící organizace předloží na Obvodní báňský úřad v Brně úředně ověřené 

doklady prokazující nabytí práv k předmětnému dobývacímu prostoru dle 

ustanovení § 27 odst. 7 zákona č. 44/1988 Sb. „O ochraně a využití nerostného 

bohatství“ (horní zákon) v platném znění. Dále předloží doklady o zaplacení 

povinných úhrad z plochy dobývacího prostoru a vydobytých vyhrazených 

nerostů, eventuálně doklad o zaplacení penále za opožděnou úhradu, placených 

ve smyslu ustanovení § 32 a cit. zákona. 

2. Převod dobývacího prostoru bude proveden samostatnou smlouvou, která bude 

obsahovat 

- přesný název organizace, adresu sídla organizace, IČO, číslo bankovního 

spojení 

- převzetí práv a povinností vyplývajících z rozhodnutí orgánů státní 

správy potvrzené vedoucím pracovníkem organizace (závodní dolu nebo 

lomu). 

3. Budou dodrženy podmínky, které jsou uvedeny v rozhodnutí o stanovení 

uvedeného dobývacího prostoru. 

4. Ve smlouvě o převodu dobývacího prostoru budou vyřešeny: 

a) převod zákonné rezervy finančních prostředků na sanaci a rekultivaci 

pozemků dotčených těžbou a rezerva na vypořádání důlních škod, které 

jsou vytvořeny pro poslušný dobývací prostor dle ustanovení § 37a 

zákona č. 44/1988 Sb. (horní zákon), a které budou zúčtovány dle 

ustanovení § 11 zákona č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu 

daně z příjmu. Nabyvatel dobývacího prostoru souběžně se zahrnutím 

majetku zahrne do svých aktiv i částku zůstatku finanční rezervy 
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vytvořené prodávajícím podle § 37a citovaného zákona. Správnost výše 

zůstatku této rezervy musí být potvrzena příslušným Obvodním báňským 

úřadem před zaevidováním dobývacího prostoru. Převádějící zruší 

vytvořené rezervy ve prospěch výnosů dle ustanovení § 11 odst. 2 zákona 

č. 593/1992 Sb. 

b) zaplacení roční úhrady z dobývacího prostoru ve smyslu § 32a odst. 1 cit. 

Zákona,  

c) jak byly provedeny likvidace důlních děl ústících na povrch, popř. jejich 

zajištění, zda byly provedeny sanační a rekultivační práce na pozemcích 

dotčených těžbou v místech již ukončenou hornickou činností, zda bylo 

provedeno placení zákonných úhrad, náhrada důlních škod a kdo a jak 

vede důlně měřickou a geologickou dokumentaci, převádějící organizace 

d) neprodleně oznámí převedení dobývacích prostorů, doložené stejnopisem 

výše uvedené smlouvy na Obvodní báňský úřad v Brně. 

5. Bez splnění podmínek uvedených pod body 1 až 4 rozhodnutí nebude smlouva o 

převodu dobývacího prostora uznána za pravomocnou a převod v evidenci 

dobývacích prostorů nebude proveden. 

Tento předchozí souhlas má platnost do 31. 6. 2001. [ 8 ] 

3.10 Použitá dobývací metoda, způsob rozpojování hornin a 

způsob vedení dobývacích prací, jejich členění, časová a 

věcná návaznost. 

Dobývací metoda v kamenolomu Rančířov je a bude prováděna pomocí trhacích prací 

velkého a malého rozsahu. Tyto trhací práce jsou povolené Obvodním báňským úřadem 

v Brně pod č. j. 08-5998/03-511 ze dne 13. listopadu 2003. 

Pro tuto dobývací metodu je vytvořen „Generelní technický projekt odstřelů“. V něm je 

uveden postup trhacích prací, zhotovování vývrtů, jejich sklon a průměry vývrtů. Dále jsou 

zde popsány parametry vzdáleností jednotlivých vývrtů, způsoby nabíjení a hlavně použité 

trhaviny. Nedílnou součástí je technologické schéma clonového odstřelu. 

V rozpojovaném rozvalu se nachází okolo 20 % nadrozměrných kusů rubaniny, které 

nejsou schopny projít tlamou drtiče. Pro jejich zdrobnění se používá sekundárního rozpojování 

hydraulickým příklepovým kladivem, nebo shazováním ocelové koule z lopaty hydraulického 

bagru. V poslední řadě se provádějí trhací prace malého rozsahu.  

K očišťování řezů a zátrhů po trhacích pracích se používá hydraulické kladivo na 

podvozku pásového rypadla s prodlouženým výložníkem. Pro předcházení tvorby pat po 

odstřelu se jednotlivé vývrty převrtávají cca o 2 m a nebo se provádí patní vývrty. 
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Rubanina z rozvalu bude nakládána hydraulickým rypadlem na nákladní vozidlo, které 

bude naloženou rubaninu odvážet na další zpracování do technologické linky. Těžba 

a zpracování horniny se budou provádět na základě platných technologických postupů, které 

jsou předepsané SBS. 

V případě zvýšené produkce, nebo pro zpracování horních nekvalitních partií lomu se 

může použít pro drcení mobilní technologická linka. Pro tento způsob drcení musí být 

vytvořeny patřičně široké plošiny pro rozval a nakládání rubaniny z rozvalu, dále prostor pro 

umístění mobilní drtící linky a manipulační prostor pro provoz nakladače používaného pro 

odvoz výrobků od mobilní linky a v poslední řadě místo pro skládky drceného materiálu na 

etážích lomu. 

3.11 Generální svahy, skrývky, lomů a parametry skrývkových 

a těžebních řezů; umístění, výška, sklon a časový sled 

provozování výsypek a odvalů 

3.11.1 Parametry skrývkových a těžebních řezů 

Výška a sklon jednotlivých řezů se musí určit podle geologických poměrů na ložisku, 

podle dobývacích poměrů a podle parametrů dobývacích strojů.  

Hlavní skrývkový řez musí být upravován v dostatečném předstihu před vlastní těžbou 

horniny. Je tvořen třemi skrývkovými řezy. 

Skrývkové řezy: 

 První skrývkový řez – orniční a podorniční humózní hlíny s mocností okolo 

30 cm, které se budou deponovat v okrajových částech lomu 

 Druhý skrývkový řez - deluviální písčito-hlinité sedimenty s mocností do 3 m 

 Třetí skrývkový řez - technologicky nevyužitelná zvětralá hornina o mocnosti 

do 4 m. Tvoří ji narušená zvětralá rula, která je místy rozložena na hlinitopísčitý 

detrit. 

Vzhledem k tomu, že mocnost skrývky je minimální, je stanovení parametrů 

skrývkového řezu bezpředmětné. Při těchto parametrech skrývkových řezů nebude ohrožena 

bezpečnost práce a provozu.  

Při hodnocení stability se vycházelo z ověřených technologických vlastností ruly. Jedná 

se o horninu s vysokou pevností a kompaktností masivu. Z tohoto důvodu není potřebné 

hodnotit statickou stabilitu na porušení smykem a ani na porušení masivu překlopením. 
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3.11.2 Výchozí geometrické parametry těžebních řezů 

V současné době je lom roztěžen třemi těžebními řezy.  

 I. etáž – t.ú. + 593 m n. m. a nad ní je ještě dílčí etáž č. 1 plus. Vlivem 

morfologie ložiska bude postupem těžby tato etáž vykliňovat. Maximální výška 

etáže bude 25m. 

 II. etáž – t.ú. + 578 m n. m.  

 III. etáž – t.ú. + 563 m n. m.  

V případě hodnocení stability lomové stěny se testuje součinitel spolehlivosti svahu při 

těchto výchozích geometrických parametrech lomové stěny: 

 projektovaná výška těžebního řezu v nejnepříznivějším případě H = 25 m 

 sklon lomové stěny  = 75° 

 

3.11.3 Nově navrhnuté řezy 

Vlivem rozšíření těžby v zájmovém území bude docházet k vykliňování ložiska. 

Z důvodu vykliňování a zachování pořadí číslování jednotlivých etáží budou etáže číslovány 

takto: 

 I. etáž – t.ú. + 613 m n. m. – výška řezu do 20 m 

 II. etáž – t.ú. + 593 m n. m. – základní etáž do 20 m  

 III. etáž – t.ú. + 578 m n. m. – první zahloubení výška do 15 m 

 IV. etáž – t.ú. + 563 m n. m. – druhé zahloubení výška do 18 m 

Výšky plánovaných těžebních řezů byly zvolené na základě odlučnosti a puklinovatosti 

masivu, dále na základě technického vybavení lomu a reliéfu terénu. Hlavně bude brán zřetel 

na bezpečnost práce a provozu. 

Při stanovení generálního svahu lomu se vycházelo z minimální šířky pracovní plošiny 

15 m v etapě těžby a úklonu těžebních stěn 80°. Při těchto parametrech vychází generelní 

sklon lomu 50° (Obrázek č. 13). V etapě ukončení těžby daných řezů (závěrné svahy lomu) 

vycházíme ze závěrečné šířky plošiny 5m a úhlem sklonu stěny 75°. Generelní sklon 

závěrných svahů lomu bude 65° (Obrázek č. 14). 

Šířky pracovních plošin byly stanoveny na základě mechanizace použitých při 

dobývacích pracích (tj. dopravní stroje, stavební mechanismy, resp. vrtná souprava). 

Celkovou situaci s ohledem na parametry těžebních a závěrečných řezů a generálního sklonu 

vidíme na následujících obrázcích č. 13 a č. 14. 
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Těžební řezy a generelní sklon 

 

Obrázek č. 11 – Těžební řezy a generelní sklon (vlastní obrázek) 

Závěrné svahy a generelní sklon 

 

Obrázek č. 12 - Závěrné svahy a generelní sklon (vlastní obrázek) 
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3.12 Mechanizace, elektrifikace a způsob dopravy. 

Kamenolom Rančířov v současné době disponuje strojním zařízením, které zabezpečuje 

realizaci přípravných prací pro trhací práce, nakládku rozpojené suroviny, její navážku na 

konečnou úpravnu rubaniny a její samotnou finální úpravu. 

Na přelomu roku 2012 a 2013 proběhla v lomu Rančířov rekonstrukce sekundární a 

terciární výrobní technologické linky za účelem výměny původních strojů za stroje modernější 

s vyšší výrobní produkcí. Vzhledem k neustálé modernizaci strojního zařízení a stále se 

zvyšujícím požadavkům na vyrobené množství materiálu se stupňujícími se požadavky na 

kvalitu výrobků dle platných norem jsou možné další změny strojních a výrobních zařízení. 

Pro kamenolom se využívá transformátor o výkonu 630 kVA. Transformované napětí je 

z VN 22 kV na NN 0,4 kV. Rezervovaný příkon pro lom je 570 kW. Z důvodu úspor 

elektrické energie se využívá modul celoročního rezervovaného příkonu 40 kW a zbytek do 

570 kW se od distributora energie dokupuje podle potřeb výroby každý měsíc. Elektrifikace 

lomu je provedena napětím 400 V / 230 V. 

Kabelové rozvody k ovládání jednotlivých částí technologické linky jsou rozvedeny po 

technologické lince v kabelových plechových žlabech. U každého dopravníku jsou po celé 

délce lankové vypínače pro vypnutí linky v případě jakéhokoli nebezpečí. Po technologické 

lince jsou rozmístěna STOP tlačítka k okamžitému bezpečnostnímu vypnutí linky. V případě 

oprav, nebo pro ruční spouštění dopravníků jsou ke každému nainstalovány deblokační skříně. 

Na konci roku 2014 byla provedena rekonstrukce přívodní trafostanice a rozvaděče 

hlavního měření odběru elektrické energie. 

3.12.1 Způsob dopravy 

Z mechanizace uvedené v tabulce č. 5 vyplývá, že doprava vytěžené suroviny je 

zabezpečovaná nákladní automobilovou dopravou. Rozpojená surovina je nakládaná 

hydraulickým rypadlem, nebo kolovým nakladačem na nákladní automobil. Technologickými 

cestami, které tvoří hlavně plošiny jednotlivých řezů a zpevněná přístupová komunikace se 

naváží k primárnímu drtiči a je vsypána do násypky k dalšímu zpracování. 

Vyvážení hotových frakcí z násypek se vyváží též nákladními automobily na zemní 

skládky. Expedovaný materiál z lomu se na nákladní auta nakládá pomocí kolového 

nakladače. 
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Tabulka č. 5 - Mechanizace a strojní zařízení 

Stroj Druh Typ Počet 

Hydraulické 

rypadlo 

Plazové Volvo EC 480 D 1 

Nakladače Kolový CAT 962 H 1 

Nákladní vozidla Dumper CAT 772 1 

Renault  Kerax 1 

Zařízení na úpravu 

suroviny 

Drtiče Čelisťový Metso C 110 1 

Kuželový Metso HP 300 1 

Kuželový Metso HP 3 1 

Třídiče odhliňovací Rotační Ninja 1 

SDT 2,2 x 4,0 

m 

1 

Vibrační VP4 1,5 x 6,5 

m 

1 

VP3 2661-3 1 

VP3 2050-2 1 

Hydraulické kladivo Davon 1 

3.13 Úprava a zušlechťování vydobytých nerostů. 

Do vozíčkového podavače je a bude vsypávána dovezená rubanina a odsud je a bude 

podávána přes rotační odhliňovač do primárního drtiče Metso C110 a odtud podrcený materiál 

odchází pásovými dopravníky na meziskládku. Odhliněná frakce rotačním odhliňovačem 

0/100 mm jde pásovými dopravníky na třídič SDT 2 200 x 4 000 mm, kde se roztřídí 

zahliněná frakce 0/32 mm. Tato frakce je vynášena dopravníky na zemní skládku. Mezisítná a 

nadsítná frakce 32/100 mm jde skluzem na pásový dopravník a odtud na meziskládku.  

Pod meziskládkou je spodní tunelový odběr se dvěma vibračními podavači, u kterých je 

množství dodávaného materiálu řízeno frekvenčními měniči. Dále je materiál podáván 

pásovými dopravníky do sekundárního kuželového drtiče HP 300 od firmy Metso. Kuželový 

drtič má nastavenou drtící štěrbinu 37 mm a po předrcení jde materiál na vibrační třídič 

Nordberg VP4 1 500 x 6 000 mm. Odtud podsítná frakce 0/4 mm jde do zásobníku, štěrk 

32/63 mm jde na zemní skládku a frakce 4/63 mm je předrcována v kuželovém drtiči HP 3. 

Frakce > 63 mm se vrací do drtiče HP 300. 

Z drtiče HP 3 jde materiál na třídící linku. První drtič CVB 2661-3 roztřiďuje hrubší 

frakce drtí, jako je 8/16 mm, 11/22 mm, 16/22 mm a 16/32 mm. Nadsítná frakce je vracena 

zpět na předrcení do HP 3. Frakce 0/11 mm jde na dvousítný třídič CVB 2060-2, kde se 
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materiál roztřiďuje na frakce 0/4 mm, 4/8 mm a 8/11 mm. Jednotlivé frakce jsou dávkovány 

do zásobníků, které jsou pod jednotlivými třídiči. Po celé technologické lince je rozvedeno 

zkrápění a odsávání míst, kde se vytváří prašnost. 

Dále je možné pro drcení navětralých partií ve svrchní části lomu a i pro drcení 

kvalitního materiálu v nižších etážích použít mobilní linku. Pro použití tohoto způsobu 

zpracování musí být rozšířena pracovní plošina na cca 30 m. 

3.14 Odvodnění. 

Na základě dlouhodobých pozorování vykonaných v rámci geologického průzkumu 

ložiska je možno konstatovat, že ložisko není zvodnělé a voda neohrožuje těžbu 

v kamenolomu. Úrovně I., II. A III. etáže jsou dostatečně vysoko nad místní erozní bází. Etáž 

č. IV se nachází pod erozní bází místního Příseckého potoka, ale mezi vodotečí a zahloubením 

je dostatečně široký ochranný pilíř horninového masivu. Tento pilíř je natolik homogenní, že 

nedochází k průnikům vody do zahloubení.  

Z důvodu nízkých přítoků vody do lomu zde není zřízena čerpací stanice, jejíž vybavení 

stanoví vyhl. ČBÚ 26/1989 Sb. ve znění pozdějších předpisů. V nejnižší části IV. etáže je 

vystřílena studna, ve které je umístěno kalové odstředivé čerpadlo. Důlní voda se čerpá buď 

do nádrže pro zkrápění materiálu při drcení a tím se snižuje prašnost, nebo do místní vodoteče. 

Množství vypouštěné důlní vody je stanoveno KÚ kraje Vysočina 

a jsou pravidelně odebírány vzorky vypouštěných důlních vod. 

3.15 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a bezpečnost 

provozu 

3.15.1 Evidence zaměstnanců 

Přesná a jednotná evidence pracovníků je vedena od jejich nástupu do práce až do 

ukončení pracovní směny. Vedoucí lomu případně jeho zástupce zapíše do Knihy prohlídek 

přítomnost pracovníků s uvedením konkrétních pracovišť na provozovně (např. obsluha  

velínu, těžba, expedice, nakladač…). Obdobným způsobem jsou vedeni zaměstnanci cizích 

organizací. Odchod z pracoviště je značen obdobným způsobem. [ 16 ] 

3.15.2 Přidělování ochranných pomůcek 

Způsob přidělování ochranných pomůcek je popsán ve firemní  Instrukci č. 06/2000 pro 

poskytování OOPP. V příloze je uveden seznam pracovních pozic pro poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků. Instrukce 
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jsou v souladu s ustanovením § 104 zákona č. 262/2006  Sb. ve znění pozdějších předpisů a 

NV č. 495/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

pro poskytování ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících a dezinfekčních 

prostředků a v souladu s NV č. 361/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví 

podmínky ochrany zdraví při práci a ve znění NV č. 68/2010 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

„O poskytování ochranných nápojů“. Používány jsou pouze OOPP označením CE resp. s 

vydaným prohlášením o vlastnostech. [ 16 ] 

3.15.3 Školení, seznamování s provozní dokumentací, ověřování 

znalostí  

Vstupní školení 

Vstupní školení BOZP povinně absolvují: 

 všichni zaměstnanci nově přijatí do pracovního poměru 

 všichni zaměstnanci zaměstnavatele, kteří z různých důvodů měli přestávku 

v zaměstnání nepřetržitě v trvání více než 12 měsíců 

 zaměstnanci jiných zaměstnavatelů, kteří na pracovištích zaměstnavatele konají 

dočasné práce na smlouvu apod., popř. i jiné osoby zdržující se s vědomím 

zaměstnavatele na jeho pracovištích či v prostorách jinak veřejně nepřístupných. 

Toto školení se provede v omezeném rozsahu současně se školením o požární 

ochraně 

 noví zaměstnanci jsou seznámeni s předpisy a zásadami BOZP a PO se 

zaměřenými na konkrétní pracoviště a práce, kterou bude nastupující 

zaměstnanec vykonávat. Součástí tohoto školení je i  seznámení s registrem rizik 

Periodické školení 

Zaměstnavatel musí pravidelně seznamovat všechny zaměstnance s bezpečnostními 

předpisy pro výkon jejich práce včetně ověřování znalostí těchto předpisů. Za vykonávání 

pravidelných školení BOZP zaměstnance odpovídají příslušní vedoucí provozoven. Periodická 

školení BOZP absolvují povinně všichni zaměstnanci 1x ročně.  

Ověření znalostí se provádí písemným testem a ústní zkouškou. O vykonání 

periodického školení BOZP je proveden písemný záznam.  

Mimořádné a zvláštní školení BOZP 

Mimořádná školení BOZP povinně absolvují: 

 Zaměstnanci při opětovném nástupu na své pracoviště po pracovním úrazu, který 

si způsobili vlastním zaviněným porušením bezpečnostních předpisů, anebo po 

pracovním úrazu, který si vyžádal pracovní neschopnost delší než 60 
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kalendářních dnů. Školení vykoná přímý nadřízený. Obsahem školení je poučení 

o bezpečném způsobu práce, bezpečnostních předpisech a pokynech pro výkon 

práce na konkrétním pracovišti. 

 Zaměstnanci před výkonem zvlášť nebezpečných prací (například před ruční 

nebo mechanizovanou manipulací s rozměrnými předměty a břemeny, nakládkou 

a vykládkou objemných a nadměrně hmotnostních břemen, pracemi ve výkopech a 

ve výšce, manipulací s látkami škodlivými zdraví, před vstupem do nebezpečných 

prostor, pracemi na elektrických zařízeních a rozvodech apod.). 

Odborná a speciální školení BOZP 

Odborná speciální profesní školení povinně absolvují zaměstnanci v odborných 

profesích, pro něž je zvláštními předpisy požadováno osvědčení, průkaz, apod. vydávané 

oprávněnými orgány na základě zkoušky, Tato odborná speciální školení včetně přezkoušení 

popř. praktického zacvičení vykonávaných specializovaných činností v podmínkách 

zaměstnavatele se vztahují na svářeče, řidiče motorových silničních vozidel kdy je řízení dáno 

pracovněprávním vztahem (pracovní smlouvou), jeřábníky, vazače, obsluhy TNS, topiče 

plynových kotelen, elektrikáře, lešenáře, strojníky vybraných stavebních strojů atd. . 

Obsah školení je zaměřen vedle dodržování předpisů BOZP i na rozvíjení nebo 

ověřování jejich odborné zručnosti a dovednosti. 

O vykonaném profesním speciálním odborném školení se zpravidla pořizují záznamy 

v příslušném průkazu zaměstnanců. 

Seznamování s provozní dokumentací  

Seznámení s provozní dokumentací příslušné provozovny, (pracovní  

instrukce, technologické postupy, řád kontrol a prohlídek zařízení pracoviště, průvodní 

dokumentace, provozní řád nebo pokyny pro obsluhu a údržbu) se provádí zpravidla v rámci 

vstupního školení zaměstnanců. V případě změny v provozní dokumentaci se provede 

opakované seznámení. V případě vzniku nové provozní dokumentace zajistí odpovědná osoba 

seznámení zaměstnanců s touto dokumentací. [ 16 ] 

3.15.4 Opatření proti vzniku nebezpečných situací 

 Eliminace nebezpečí sesuvů v lomu a na skládkách je založená na přísném 

dodržování 

a respektování stanovených sklonů těžebních stěn, minimálních šířek pracovních 

plošin a úhlu generálního svahu lomu. 

 Provádění těžebních prací a provozování skládek musí být v souladu 

s příslušnými technologickými postupy. 

 Z důvodu nepravidelného výskytu důlních vod, které hlavně závisí na 
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srážkových podmínkách v regionu, nehrozí přímé zatopení spodních etáží lomu. 

V případě výskytu většího množství důlních vod je tato důlní voda odčerpávána 

pryč z lomu. 

 Při trhacích pracích malého a velkého rozsahu může dojít k nadměrnému rozletu 

rozpojované horniny. Eliminaci nebezpečí této situace zabezpečuje bezpečnostní 

okruh, který je v dostatečné vzdálenosti od odstřelu a je zajišťován proškolenými 

několikačlennými hlídkami. 

 Dlouhodobým pozorováním lze konstatovat, že při dodržování všech pravidel 

nedochází v lomu k nebezpečným stavům. V případě vzniku havarijní situace je 

vytvořen pro kamenolom „Havarijní řád“ 

3.15.5 Metoda vyhodnocování bezpečnostních rizik 

Základem pro hodnocení rizik BOZP je identifikace nebezpečí, která mohou být 

příčinou nehod, úrazů nebo onemocnění. 

 Za zpracování podkladů (činnosti a nebezpečí) k identifikaci rizik a podkladů pro 

kategorizaci prací na jednotlivých pracovištích odpovídají příslušní vedoucí 

provozoven. Hodnocení rizik provádí osoba odborně způsobilá k zajišťování 

úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za 

spolupráce VL a popřípadě smluvního lékaře. Hodnocení rizik a jejich 

aktualizace se provádí také na základě rozboru pracovních úrazů 

 Míra rizika je vyjádřena třemi charakteristikami, a to četností existence 

nebezpečí (P) četností vzniku dopadu nebezpečí (N)  

 závažností dopadu (H) 

 Výsledná míra rizika (mR) je součin všech charakteristik (mR = P x N x H) 

 Odpovědnost za zpracování, vedení a aktualizaci registru rizik BOZP pro 

konkrétní provozovnu má VL 

Kategorie dopadů na BOZP 

 poškození zdraví poškození organismu, spočívající v dočasném, nebo trvalém 

zhoršení jeho funkcí 

 úraz destruktivní poškození organismu (převážně) mechanickým působením 

vč. poškození, které má za následek smrt 

 popálení  destruktivní poškození organismu tepelným, nebo chemickým 

působením vč. poškození, které má za následek smrt 

 udušení poškození organismu nedostatkem vzduchu (kyslíku) 

 otrava poškození organismu působením vlivu škodlivého pro organismus 

vč. poškození, které má za následek smrt 
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 havárie rychlá a neočekávaná ztráta nebo změna funkce konstrukce nebo 

zařízení, nebo rychlý vznik neočekávané situace, vyvolaný neřiditelným vlivem, 

(obvykle) vyvolávající zejména 

- ohrožení osob a vznik dalších nebezpečí a škod  

- změnu vlastností nebo částečnou nebo úplnou destrukcí konstrukce nebo 

zařízení (působením vnějších vlivů nebo změnou vlastností) 

 požár neočekávané a nebo nekontrolované vznícení hořlavé látky (forma 

havárie) 

 výbuch okamžité uvolnění energie spojené s velmi rychlým zvětšením objemu 

vyvíjejících se plynů nebo plynů příp. kapalin před tím stlačených (forma 

havárie) 

 zasažení okolí rozšíření působení dopadu nebezpečí i mimo místo výskytu 

zdroje nebezpečí 
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3.15.6 Registr a vyhodnocení rizik 

Tabulka č. 6 - Registr rizik kamenolomu Rančířov [ 13 ] 

místo 

působení/výskytu 
zdroj  nebezpečí vyplývající nebezpečí 

možný dopad 

nebezpečí 
možnosti snížení míry rizika 

technologická linka 

lomu 

manipulace s prašnými 

materiály 
nadýchání prachu poškození zdraví 

 

lomová jáma okraj jámy pád osoby úraz 
 

technologická linka 

lomu 
hluk z provozu zařízení nadměrný hluk poškození zdraví 

údržba zařízení, ochr. 

zařízení, používání OOPP 

lomová jáma stěna lomu pád kamene úraz 
 

volné skládky figury sypkých materiálů sesutí, zasypání úraz, udušení 
trvalá údržba, odstraňování 

převisů a stěn 

příprava rubaniny čištění lomové stěny 
pád osoby z lomové 

stěny 
úraz 

 

lomová jáma pohyb pracovníků 
pád, náraz, podvrtnutí 

nohy apod. 
úraz 

 

komunikace v 

areálu 
provoz vozidel a osob 

sražení chodce 

vozidlem 
úraz, smrt 

dopravní řád, dopr. značení, 

výstrahy, vyznačení jízd. pásů 

dopravníky provoz dopravníku 
zachycení, sevření, 

vtažení osoby 
úraz 

vybavení a údržba bezp. 

zařízení 

technologická linka 

lomu 
ovládací prvky zařízení záměna 

havárie, poškození 

zdraví  

příprava rubaniny trhací práce zasažení rozletem úraz 
 

příprava rubaniny manipulace s výbušninami požití, nadýchání poškození zdraví 
 

zásobníky sypkých 

hmot 
vstup osob do zásobníku pád, zasypání úraz, udušení 

dodržování postupů, 

používání zabezpečení, 

dohled 

lomová jáma 
provoz nákl. automobilů a 

pojízd. Strojů 

náraz vozidla do 

překážky 
havárie, úraz 

 

technologická linka 

lomu 
násypka pro kámen pád osoby / vozidla úraz 

 

zásobníky sypkých 

hmot 

průchod osob pod 

zásobníkem 

pád materiálu, 

zasypání 
úraz, udušení 

zákaz vstupu, výstrahy 

používání OOPP 

zdvihací zařízení Přetížení 
pád břemene / zřícení 

zařízení 
havárie, úraz 

 

technologická linka 

lomu 

zaklíněný kámen/cizí 

předmět v násypce 

pád, přimáčknutí, 

zasypání pracovníka 
úraz 
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3.16 Ochrana objektů a zájmů chráněných podle zvláštních 

předpisů a plnění opatření dohodnutých při řešení střetů 

zájmů. 

Dobývané ložisko lomu leží mimo obytné zástavbové části obce Rančířov. Celá plocha 

dobývacího prostoru se nachází na pozemcích společnosti Colas CZ a. s. Pro kamenolom 

Rančířov nebylo stanoveno CHLÚ, byl stanoven pouze dobývací prostor, který zároveň 

zajišťuje ochranu ložiska. Vodohospodářské a vlastnické střety, stejně tak jako střety se zájmy 

ochrany přírody, nejsou známy. 

3.17 Při dobývání ložiska podzemním způsobem, ražení a 

vyztužování děl a systém větrání, rozvody energií a odvodnění 

Podzemní důlní díla, která by měla sloužit k otvírce, přípravě a dobývání ložiska  

lomu, tudíž i ražení, vyztužování důlních děl a systém větrání se v tomto plánu nenavrhují. 

Takovéto stavby na ložisku neexistují. 

3.18 Předpokládaný vliv dobývání na okolí. 

3.18.1 Základní vstupy  

Jako základní vstupy pro zátěž lomu na životní prostředí byly použity tyto hodnoty: 

a) Průměrná roční spotřeba elektrické energie  - 744 200 kWh 

b) Průměrná roční spotřeba PHM – 162 000 litrů nafty 

c) Zábor půdy – 7 ha 

Vzhledem k současnému způsobu využití dobývaného území je životní prostředí 

ovlivňováno pouze těmito faktory:  

 unikající emisní tuhé látky znečišťující ovzduší – při plánované roční výrobě 

500 000 tun je odhadovaný únik tuhých látek do ovzduší okolo 30 tun  

 vlivy seismických vln při trhacích pracích na okolí lomu – měřením 

a kontrolou seismických limitů je dokladováno, že limity nejsou překračovány  

 hlučnost – tento faktor je průběžně sledován a jsou přijímána opatření 

k eliminaci hlučnosti.  

 odstoupení od používání sekundárního rozpojování nadrozměrných kusů 

horniny pomocí trhacích prací malého rozsahu 

 v co největší míře omezit výrobu po 22 hodině 
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 vypouštění důlních vod – na odebíraných vzorcích vody se laboratorně 

stanovuje:  

 základní fyzikálně-chemický rozbor vody (teplota, pH, vodivost, 

rozpustné látky, dusičnany, dusitany, amoniak, chloridy, sírany, 

fosforečnany a sodík) 

 nepolárně extrahovatelné látky (NEL) 

 únik ropných látek a spalin – během uplynulých pěti let byla provedena 

výměna strojového parku. Tyto moderní stroje zásadním způsobem snižují únik 

ropných látek do okolních vod a také snižují koncentrace spalin unikajících do 

ovzduší 

Jelikož se postupem těžby do zájmového území nepředpokládá navyšování výroby 

a tudíž nebude potřebná změna technologie, nejsou v tomto PVL předpokládány významné 

změny výše uvedených faktorů. Nepočítá se s výrazným ovlivněním jednotlivých složek 

životního prostředí a ani vlivu seizmických vlivů a prašností na obyvatelstvo.  

3.18.2 Sanace a rekultivace 

Plán sanace a rekultivace byl zpracovaný v roce 2006 a plynule navázal na původní plán 

z roku 1989, který byl schválený příslušným ONV. V plánu se počítá s provedením  

hydricko-lesní rekultivací. Jelikož se jedná o jámový lom budou lomové stěny upraveny a dno 

jámového lomu bude postupně zatopené důlní vodou.  

Na ploše, která se nezatopí, bude provedena lesnická rekultivace. Týká se to ploch, na 

kterých se nacházejí skládky materiálu a technologická zařízení. Svahy pro lesnickou 

rekultivaci musí být upraveny tak, aby se mohli zavést zeminou a následně ornicí. 

Dalším krokem bude osázení ploch dřevinami a travním porostem. V prvním roce bude 

k výsadbě použita kombinace dřevin břízy bradavičnaté a borovice lesní v poměru 50:50. 

V druhém roce bude provedena na lesní ploše dosadba dubu zimního. [ 17 ] 

Na základě rozšíření těžby v zájmovém území lomu budou upraveny rekultivační plochy 

takto: 

 Rekultivací lesnickou – výměra 7,12 ha 

 Rekultivací hydrickou – výměra 15,36 ha 

 Obslužné plochy, přístupové cesty – výměra 0,7 ha 

3.19 Při dobývání z vody způsob sledování průběhu dna 

vzhledem k určené bázi ložiska. 

Jelikož v kamenolomu Rančířov neprobíhá těžba z vody, tudíž se ho tento bod netýká. 
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3.20 Návrh účastníků a dotčených orgánů státní správy 

přítomných řízení 

 

Dotčené orgány státní správy: 

1. Obecní úřad Rančířov, Rančířov 36, 586 01 Rančířov 

2. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, Tolstého 15, 586 01 Jihlava 

3. Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 57, 586 01 Jihlava 

4. Odbor životního prostředí, Hluboká 3, 586 01 Jihlava 

5. Městský úřad Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava 

 

 

Účastníci řízení: 

1. Obec Rančířov, Rančířov 36, 586 01 Rančířov 

2. Žadatel 

 

 

 

V Jihlavě dne: 20. 4. 2015 

 

 

Vypracoval:  Bc. Karel Jonáš 

 

Schválil:  závodní lomu Rančířov ……………………. 
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Grafická část 

3.21 Mapa v měřítku 1 : 5000, popřípadě 1 : 10 000 s 

vyznačením prostoru celého ložiska 

- hranic území vymezeného rozhodnutím o využití území 

- objektů chráněných dle zvláštních předpisů 

- v případě provádění trhacích prací, hranic ohroženého území při jejich provádění 

3.22 Mapa v měřítku 1 : 500, popříp. 1 : 1000 obsahující 

polohopis a výškopis s vyznačením 

- hranic území vymezeného rozhodnutím o využití území – Příloha č. 1 

- hranic dotčených parcel podle údajů evidence nemovitostí – Příloha č. 1 

- hranic bloků těžitelných zásob – Příloha č. 4 

- ochranných pilířů 

- úpravenského a sociálního zařízení – Příloha č. 1 

- všech objektů, které je nutné chránit podle zvláštních předpisů 

- příjezdových a vnitrozávodových komunikací – Příloha č. 5 

- míst pro ukládání deponií – Příloha č. 3 

- těžebních postupů a závěrných skrývkových a těžebních stěn 

- nejméně dvou (příčný a podélný) charakteristických řezů ložiskem a deponiemi s 

určením bází a minimálních předstihů těžebních a závěrných etáží – Příloha č. 2 
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4. Technické, ekonomické a ekologické zhodnocení 

navrhovaného řešení 

Rozloha kamenolomu Rančířov je cca 23 hektarů. Z kamenolomu se dodává drcené 

kamenivo do širokého okolí. V  areálu lomu je postavena obalovna, která je ve vlastnictví 

společnosti Colas CZ a. s.. Na této obalovně se zpracovává asi 50 000 tun kameniva ročně. Do 

celé společnosti Colas CZ a. s. dodává kamenolom asi jednu čtvrtinu svojí celkové roční 

produkce. V minulých letech se vozilo kamenivo jen do okruhu asi 40 kilometrů, ale z důvodu 

zvýšené poptávky a výborných vlastností kameniva pro obrusné vrstvy asfaltových směsí se 

v současné době dováží i do obalovny v Praze. V současné době je průměrná roční výroba 

394 000 tun drceného kameniva za rok. 

Vlastní zájmový pozemek byl koupen za celkovou částku 4 198 000 Kč a jeho celkové 

zásoby 7 658 699 tun. Nákladová cena nerostu při koupi pozemku na jednu tunu je 0,55 Kč. 

Při odepisování této částky po dobu 25 let je tato cena zanedbatelná. V žádném případě 

navýšení prodejní ceny o 0,55 Kč.t
-1

 neovlivní v regionu prodejnost drceného kameniva. 

Vybudování vyjížděcích a sjížděcích dopravních cest pro navážení rubaniny z nově 

vytvořené první etáže bude provedeno s minimálními náklady. Základ pro cestu bude vytvořen 

plošnými odstřely a rubanina bude zpracována na technologické lince. Povrch cesty bude 

zasypán frakcí 0/4 mm která je prakticky v současné době neprodejná. Povrch bude po 

navezení vrchní vrstvy zhutněn. Celkový náklad na převoz materiálu, zhutnění a dovoz strojů 

odhaduji na 70 000 ÷ 90 000 Kč.  

Čerpání důlních vod bude i nadále prováděno z nejspodnějšího zahloubení lomu. 

V nejspodnějším místě tomto zahloubení je vyhloubena studna, ve které je ponořeno kalové 

čerpadlo. Všechny etáže musí být spádovány tak, aby z nich voda sama odtékala do této etáže. 

Jelikož se jedná o jámový lom, nepočítá se s navýšením přítoku důlních vod. 

Ekologickou zátěž kamenolomu představuje hlavně prašnost. Tato prašnost je 

eliminována ve dvou odsávacích zařízeních, ve kterých jsou tkaninové filtry. Druhotným 

odstraňováním prašnosti je zkrápění přesypů a dopravních cest. Hlučností lomu se nemusíme 

zabývat, jelikož hlučnost strojů je tlumena uzavřenými budovami.  

Otvírka lomu byla směřována směrem od zastavěné části obce a obyvatelé obce nejsou 

obtěžováni hlukem z kamenolomu. 

Ekonomickým hlediskem společnosti Colas CZ a. s. jsou tyto zásadní kritéria: 

1.  Co největší množství drceného kameniva využít pro obalovny a stavební práce 

společnosti Colas CZ a. s. 

2. Drcení kameniva provádět na stabilní technologické lince, nebo na vlastní mobilní 
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lince společnosti Colas CZ a. s. 

3. Nejdůležitějším kritériem je každoroční vytváření požadovaného zisku lomu 

Rančířov. V minulých letech, kdy se výroba a prodeje pohybovali v průměru okolo 

400 000 tun ročně, byl hrubý zisk před zdaněním cca 9 000 000Kč, to je 22,50 Kč.t
-1

. 

Z toho vyplývá, že vydobytím zájmového území přinese za patnáct let společnosti 

zisk před zdaněním → 7 352 351 tun x 22,50 Kč = 165 428 000 Kč. 
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Závěr 

Při vytváření této diplomové práce jsem si jako hlavní cíl stanovil vytvořit plán využití 

ložiska pozemku, který leží mimo dobývací prostor lomu. Tento dokument je zpracován dle 

vyhlášky Státní báňské správy č. 175/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů „O podmínkách 

využívání ložisek nevyhrazených nerostů“ a její přílohy č. 1 – Náležitosti plánu využívání 

ložiska. Návrh Plánu využití ložiska zpracovaný v této diplomové práci lze vytisknout a 

předložit ke schválení na příslušný Obvodní báňský úřad. 

Jako dílčí cíl jsem si stanovil rešerži dosavadního stavu dobývání, dopravy a úpravy na 

ložisku a zajištění všech podkladů na vypracování plánu využití ložiska. 

Konstatuji, že se mi podařilo stanovené cíle splnit. Po sehnání všech podkladů jsem 

vytvořil platný plán využití ložiska použitelný pro schvalovací řízení všech dotčených orgánů 

státní správy.  

Vytěžením ložiska v zájmovém území prodlouží při těžbě 500 000 tun za rok životnost 

lomu o dalších 15 let a přinese navýšení současných nákladů maximálně o 5 Kč za tunu. 

Vytěžení zájmového území přinese patřičný zisk pro společnost. 
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