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Anotace 

 V předloţené práci je zpracován návrh na rozšíření těţby v kamenolomu 

Pohled. V kamenolomu je dobýván stavební kámen, z něhoţ je vyráběno drcené kamenivo, 

s hlavním zaměřením na štěrk pro ţelezniční účely. V současné době je dobývání povoleno 

na bázi 430 m n. m. Rozšíření těţby uvaţuje o vyuţití zásob na úroveň 415 m n. m. 

 V první části práce jsou zpracovány údaje o geologii, hydrogeologii a jakostní 

charakteristice loţiska. Další část je zaměřena na způsob dobývání, návrh otvírky, 

hydrogeologii a objem zásob. Závěrečnou částí práce je zhodnocení technicko-ekonomického 

a ekologického přínosu navrţeného řešení. 

 

Klíčová slova: dobývání, zahloubení, výhradní loţisko, odvodňování, štěrk 

pro ţelezniční účely 

 

 

 

Summary 

 In my bachelor thesis is worked out the proposal of the expansion of the 

mining in the Pohled quarry. In the quarry there is mining building stone from which crushed 

aggregates is made with main focused on gravel for railway purpose. Nowadays the mining is 

allowed on the base 430 meters above the sea level. The expansion of the mining consider 

using reserve at level 415 meters above the sea level. 

 In the first part of my thesis there are processed data about geology, 

hydrogeology and quality characteristics of the deposit. The next section is focused on the 

way of the mining, proposal of the opening, hydrogeology and volume of the deposit. The last 

part of the work is the evaluation of the technical-economic and ecological of the benefit 

proposal solution. 
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1. Úvod 
Provoz kamenolomu začal roku 1942 ruční těţbou s převáţením kamene pomocí 

vozíků. Po stavbě ţeleznice Praha – Brno byla provozovna uzavřena a v roce 1959 byl lom 

znovu otevřen, měl 40 zaměstnanců s roční těţbou přibliţně 40 000 tun štěrkovin. V roce 

1961 byl zde proveden první komorový odstřel, jehoţ příprava trvala 50 dní, při kterých 

vykopali asi 89 m štol a odstřeleno bylo 50 tis. tun kameniva. Roku 1970 byla dokončena 

kompletní rekonstrukce technologické linky, jeţ zůstala do dnešní doby. V současné době 

je kamenolom v majetku společnosti Českomoravský štěrk, a.s. a dozorčím orgánem, jako 

i nad ostatními kamenolomy v kraji Vysočina, je OBÚ Liberec. 

 

V kamenolomu Pohled probíhá hornická činnost (dobývání výhradního loţiska 

stavebního kamene) v dobývacím prostoru Pohled, který byl stanoven rozhodnutím 

Federálního ministerstva dopravy pod č.j. 52864/71-027 ze dne 3.1.1972. [2] 

Obrázek 1- Kamenolom Pohled v roce 1943 



Jan Reinhart: Návrh otvírky 6. etáţe v kamenolomu Pohled 

2015  2 

 

 

Zakreslení dobývacího prostoru v přehledné mapě je v příloze č. 1 

Hornická činnost je povolena rozhodnutím Obvodního báňského úřadu v Brně 

ze dne 16.3.2009 pod č.j. 00613/2009/01/001. Platnost tohoto rozhodnutí platí do vytěţení 

zásob řešených ve zpracovaném plánu otvírky, přípravy a dobývání, který byl schválen 

v rámci řízení o povolení hornické činnosti. Ve schváleném POPD je povolena těţba 

na kótu 430 m n. m., t.j. na úroveň stávajícího dna lomu. [2] 

Na následujícím obrázku je letecký snímek kamenolomu Pohled z roku 2014. 

Obrázek č. 2 – Letecký snímek kamenolomu Pohled 

 

 

  

Obrázek 2 - Letecký snímek kamenolomu Pohled 
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2. Cíl práce 
Ve své bakalářské práci jsem se rozhodl zaměřit na návrh dalšího postupu těţby 

z hlediska zvětšení těţitelných zásob, s tím souvisejícím prodlouţením ţivotnosti lomu 

a z hlediska hospodárného vydobytí výhradního loţiska, jak nařizuje vyhláška ČBÚ 

č. 104/1988 Sb., o racionálním vyuţívání výhradních loţisek, o povolování a ohlašování 

hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem. Tento návrh je 

na výhradním loţisku kamenolomu Pohled, kde jsou stěţejní komoditou štěrky 

pro ţelezniční účely, které mohou být odváţeny přímo z kamenolomu ţelezniční dopravou. 

V mém návrhu se zabývám výpočtem vytěţitelných zásob dle současného 

povolení a následně výpočtem zásob pod povolenou bázi těţby o jednu etáţ na úroveň 

415 m n. m., včetně vytvoření přístupové cesty a s postupem dalších etáţí. Důleţitou 

součástí otvírky je zhodnocení otázky přítoků a následného odvodnění v navrhnutém 

zahloubení. Zároveň se pokusím zjistit, zda se vyplatí těţit materiál, který je zasypaný 

návozem. 
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3. Charakteristika ložiska 

3.1. Stručná geografická, geologická, tektonická, 
hydrogeologická a jakostní charakteristika 
výhradního ložiska 

Údaje o geografii, geologii, tektonice a jakostní charakteristice jsem převzal z [2] 

a [6]. 

3.1.1. Geografie ložiska 

Kraj: Vysočina (kód: CZ 063) 

Okres: Havlíčkův Brod (kód: CZ 0631) 

Obec: Pohled (kód NUTS: CZ 0631569291) 

Katastr. území: Pohled (číslo k. ú. 724645) 

Loţisko leţí na levém břehu řeky Sázavy, cca 700m J-V od ţelezniční stanice 

Pohled a cca 6 km východně od Havlíčkova Brodu. 

Nadmořská výška lomu a bezprostředního okolí se pohybuje od 430 do cca 490 m 

n. m. Nejvyšší bod 539 m dosahuje v nejbliţším okolí Duškův kopec, J-Z od kamenolomu. 

Nejniţší místa tvoří koryto řeky Sázavy – cca 425 m n. m. Okolní terén směrem do S-Z a 

J-V předpolí lomu je pokryt lesem. Kompletní širší okolí loţiska je odvodňováno řekou 

Sázavou, jejíţ hlavní směr je JV – SZ. 

Loţisko je přístupné po vyasfaltované příjezdové komunikaci ze silnice  

III. třídy Pohled - Dlouhá Ves, jeţ se v obci Pohled připojuje na silnici  

I. třídy Pohled - Přibyslav. Kamenolom má dále postavenou svojí vlečku, která je napojena 

na ţeleznici Havlíčkův Brod - Přibyslav. 
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Topografická situace je patrná z obr. č. 3. 

3.1.2. Geologie ložiska 

Loţisko je tvořeno biotitickými pararulami v různém stupni migmatitizace, 

proniknutými ţilkami aplitu a pegmatitu, polohami amfibolitů, tělesem pohledské ţuly 

centrálního masivu a křemenným dioritovým porfyritem. 

Biotitické pararuly, částečně migmatitizované, jsou nejrozšířenější horninou 

na loţisku. Hornina, která není zvětralá, je šedá aţ světlešedá, středně aţ hrubě zrnitá, 

injikovaná světlým aplitickým materiálem. Textura je paralelní s nepřesně ohraničenými 

tmavými a světlými pruhy, struktura je granolepidoblastická. Lom je nerovný, markantněji 

se při něm neuplatňuje břidličnatost. Zrno je střední. Makroskopicky lze v hornině rozlišit 

ţivce, křemen a biotit. Biotit je mnohdy chloritizovaný, limonit na puklinách horniny tvoří 

menší nesouvislé povlaky.  

Aplit je bělavý aţ naţloutlý, jemnozrnný. Makroskopicky lze v hornině pozorovat 

ţivec, křemen a ojediněle biotit. Tvoří v okolních rulách ţilky, jejichţ okraje jsou 

rozplývavé. 

Pegmatit je bělavý, hrubozrnný. Makroskopicky lze rozlišit ţivec, křemen  

a muskovit. Tvoří méně mocné ţilky v okolní hornině. Zrno má velikost 5 – 10 mm. 

Obrázek 3 - Topografická mapa širšího okolí kamenolomu 
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Amfibolit je tmavošedý aţ černošedý, jemnozrnný. Lze určit makroskopicky 

převládající tmavé minerály – amfibol. Textura je paralelní, struktura dlaňovitá. 

Křemenný dioritový porfyrit je zelenavě šedá hornina. Odlom je nerovný. 

Dvojslídná pohledská ţula – granodiorit je šedá aţ slabě nazelenalá, často běle 

a černě skvrnitá, hrubě zrnitá. Makroskopicky lze určit ţivce běle zakalené i narůţovělé, 

šedý křemen a biotit. Všesměrná textura. 

Nadloţí loţiska tvoří hlíny humózní a svahové, zvětralé aţ silně navětralé části 

hornin – granodioritů, biotitických rul a amfibolitů. Průměrná mocnost humózní a svahové 

hlíny je 0,25 m. Pod touto vrstvou pokračuje svahová suť s úlomky a balvany silně 

zvětralých aţ rozvětralých hornin o mocnosti v průměru 3,5 m. Partie zvětralých hornin 

mají proměnlivou mocnost aţ do několika metrů. 

Geologickou situaci širšího okolí loţiska znázorňuje obr. č. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 4 – Geologická mapa širšího okolí kamenolomu 
Obrázek 4 - Geologická mapa širšího okolí kamenolomu 
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Mapa bloků zásob se stavem kamenolomu k 11. 3. 2014 a s vyznačením vedení 

geologických řezů je v příloze č. 2. Geologické řezy loţiska jsou v příloze č. 6. a 7. 

3.1.3. Tektonika ložiska 

Loţisko kamene má stavbu monoklinální ve směru SZ-JV s měnícím se úklonem. 

Foliační plochy jsou někdy zastřeny pozdější migmatitizací.  

Puklinová tektonika byla posouzena jako součást vyhledávacího průzkumu [7]. 

Z konturového tektonogramu pólů puklin s projekcí na spodní polokouli vyznívá, ţe je 

hornina rozpukána nejvíc dvěma hlavními a jedním vedlejším systémem puklin. Tyto 

pukliny kopírují dominantní směry zlomové tektoniky. Nejvýraznější směry puklin jsou 

SV-JZ s úklonem k JV a SZ-JV s úklonem k SV. Jejich úklon je 60 aţ 80°. Přibliţně 

kolmo na ně je orientován systém puklin směru SV-JZ s mírným úklonem kolem 30° k SZ. 

Samotné pukliny jsou spíše uzavřené, rovné a průběţné. 

Zlomová tektonika je v této oblasti převáţně zastoupena dvěma směry. Poruchové 

pásmo přibyslavské mylonitové zóny probíhá S-J, přibliţně středem území, východně 

od loţiska. V samotném loţisku převaţují mladší rupturní struktury směru SZ-JV souběţné 

se sázavským zlomem. 

3.1.4. Hydrogeologická charakteristika ložiska 

Hydrogeologické poměry loţiska jsem převzal ze zprávy [5], kterou vypracoval 

v březnu 2014 RNDr. Jan Páša 

Loţisko v nadmořské výšce 435 – 502 m je tvořeno ostře zaříznutým levým 

údolním svahem Sázavy, která je vzdálená cca 80 m. Řeka tvoří erozivní základnu loţiska 

v nadmořské výšce cca 425 m. Při plánovaném zahloubení na úroveň 415 m n. m. bude 

báze cca 10 m pod úrovní řeky. 

Samotné loţisko i jeho blízké okolí je porušeno systémem tektonických poruch. 

Nejvýraznější systémem je SZ-JV s variabilním směrem (subparalelní poruchy souběţně 

při sázavském zlomu). Dalším hlavním systémem jsou poruchy souběţné s přibyslavskou 

mylonitovou zónou. Toto jsou převládající směry střiţných poruch s drcením 

aţ mylonitizací u nich. To na nich zapříčinilo rychlejší a výraznější zvětrávání a výplň 
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aţ jílovitým materiálem, který má těsnící vlastnosti, coţ je hlavní důvod pro sníţené 

přítoky podzemní vody do lomové jámy. 

Do akumulační jímky, umístěné v nejniţším bodě při středu S-V stěny, je svedena 

všechna voda stékající po stěnách lomu i z málo vydatných pramenů při patách spodních 

lomových etáţí. Odtud je čerpána do sedimentační jímky a následně vypouštěna do řeky 

Sázavy.  

Všechna voda čerpaná z akumulační jímky lomu je neustále monitorována. 

Pro posudek byly pouţity údaje za poslední 2 roky. V roce 2012 bylo z jímky v ročním 

úhrnu vyčerpáno 4187 m
3
 důlní vody a v roce 2013 – 5075 m

3
. Tyto hodnoty představují 

průměrně 0,13, resp. 0,16 l.s
-1

. Dlouhodobé průměrné čerpání důlní vody je do cca 450 m
3
. 

Nárůst v roce 2013 je dán extrémními přívalovými sráţkami v letním období. Naměřené 

hodnoty jsou o 50 % niţší, neţ byly vypočítány při geologickém průzkumu v r. 1967. To 

vypovídá v první řadě o vysokém odparu z plochy lomové jámy a o velmi nízkém 

koeficientu filtrace horninového masívu kamenolomu. Ten odpovídá v této hloubkové 

úrovni hodnotě v řádu od 5.10
-8

 m.s
-1

 do 5.10
-9

 m.s
-1

 (podle klasifikace Jetela /1971/ jde o 

slabě propustné aţ velmi slabě propustné prostředí).  

Výsledky sledování čerpané důlní vody potvrzují předpoklad z r. 1967, ţe 

mnoţství důlních vod bude velmi nízké a dané pouze sráţkovou činností. 

Toto potvrdil i nově provedený vrtný průzkum, kde byly skoro nulové přítoky 

podzemní vody do vrtů hloubených ve dně lomové jámy. 

Veškeré důlní vody jsou vypouštěné do povrchového toku na základě rozhodnutí 

Krajského úřadu kraje Vysočina ze dne 2. 7. 2009, č.j. KUJI 52027/2009 OLVHZ 

273/2009 Bi-8. Pro vypouštění byly stanoveny limity v maximálních objemech 3 l.s
-1

, 

4 000 m
3
 za měsíc, 40 000 m

3
 za rok. To představuje v průměru 1,3 l.s

-1
. Vypouštěný 

objem ani zdaleka nedosahuje hodnot povoleného mnoţství důlních vod. 

3.1.5. Jakostní charakteristika ložiska 

Uţitkovou surovinou jsou biotitické pararuly a migmatitizované biotitické 

pararuly s polohami amfibolitu. 
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Tabulka 1 - Jakostní charakteristika "zdravé suroviny" (Bártek, 2005) 

Vlastnost Hodnota 

Ohladitelnost fOK  0,511 

Ohladitelnost PSV 54 

Veškerá síra SO3 0,62 hm % 

Síranová síra SO4 0,13 hm. % 

Volné chloridy Cl 0,0006 hm. % 

Úbytek zásaditosti 105,14 mmol.l
-1

 

Podíl rozpuštěného SiO2 14,96 mmol.l
-1

 

Reaktivnost s alkáliemi-trámcová 

zrychlená zkouška-ASTM 

0,073 % 

Reaktivnost s alkáliemi-trámcová 

zkouška dle ČSN 72 1179 

0,034 % 

Přirozená radioaktivita Ra 226 52,8 Bg.kg
-1

 

Index hmotnostní aktivity 0,619 

Min. ulehlost qdmin (0/32) 1854 g.cm
-3

 

Max. ulehlost qdmax (0/32) 2386 g.cm
-3

 

 

Tabulka 2 - Jakostní charakteristika suroviny jednotlivých frakcí 

Frakce 0/4 4/8 8/16 11/22 16/32 32/63 

Otlukovost - 27,0 17,0 17,0 15,0 16,0 

Nasákavost 1,2 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 

Mrazuvzdornost - 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 

Obj. hmotnost 2,804 2,880 2,883 2,869 2,748 2,750 

Sypná hmotnost 1,401 1,383 1,330 1,413 1,339 1,103 

Setřesená hmotnost 1,813 1,665 1,594 1,584 1,517 - 
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Kamenivo z tohoto loţiska je vhodné do staveb a hodí se pro tyto účely [8]:: 

 výrobu betonových směsí - kamenivo do betonu ČSN EN 12620 jako výrobek DK 

4-8, DK 8-16, DK 11-22, 

 výrobu balených směsí - kamenivo pro asfaltové směsi 

a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch 

ČSN EN 13043 jako výrobek DK 0-4, DK 4-8, DK 8-11, DK 8-16,  

DK 11-22, 

 výstavbu podkladních vrstev komunikací - kamenivo pro stmelené směsi 

hydraulickými pojivy pro inţenýrské stavby a pozemní komunikace a pro 

nestmelené směsi ČSN EN 13242 jako výrobek DK 0-22,  

DK 0-32, DK 0-63, DK16-32, DK 32-63, 

 výstavbu železnic - kamenivo pro kolejové loţe ČSN EN 13450 jako výrobek DK 

0-32, DK 32-63 BI. 

3.2. Zásoby na ložisku 

V kamenolomu Pohled byl proveden v roce 1967 geologický průzkum výhradního 

loţiska stavebního kamene [7], organizací Geologický průzkum Praha, n. p. V rámci 

tohoto průzkumu bylo zjištěno ke dni 1. 7. 1967 následující mnoţství zásob k bázi 435 m 

n. m. 

Tabulka 3 - Celkové zásoby zjištěné ke dni 1. 7. 1967 

geologické zásoby 

celkem 

3.290.228 m
3
 

prozkoumané zásoby 2.155.532 m
3
 

ověřené zásoby 1.134.696 m
3
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Ke dni 1. 7. 1967 byly schváleny usnesením KKZ pod č. j. 1120-05/65-68 tyto 

zásoby. [6] 

Tabulka 4 - Celkové zásoby schválené ke dni 1. 7. 1967 

prozkoumané zásoby 1 838 000 m
3
 

ověřené zásoby 1 452 000 m
3
 

celkové zásoby 3 290 000 m
3
 

 

Stav zásob ke dni 31. 12. 2012 dle Geo (MŢP) V 3-01 [4]. 

Tabulka 5 - Celkové zásoby ke dni 31. 12. 2012 

bilanční prozkoumané 

volné 

2 069 000  m
3
 

bilanční prozkoumané 

vázané 

              0     m
3
 

bilanční vyhledané volné              0     m
3
 

bilanční vyhledané vázané              0     m
3
 

bilanční celkem 2 069 000  m
3
 

zásoby v DP 2 069 000  m
3
 

vytěţitelné zásoby    726 000  m
3
 

úbytek těţbou v r. 2012      81 000  m
3
 

 

Objem geologických zásob na ploše vyhodnocených bloků k bázi bloků v úrovni 

430 m n. m. se stavem k 11. 3. 2014 vypočtených pomocí [3] digitálního modelu je 

2 036 551,17 m
3
. Protokol o výpočtu kubatur je v příloze č. 8. 
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Součástí návrhu otvírky 6. etáţe je výpočet [3] vytěţitelných zásob dle 

současného povolení, jenţ tvoří 352 043 m
3
 a dále vytěţitelné zásoby i s plánovaným 

zahloubením, které jsou v objemu 850 440 m
3
. Podrobnější informace o těchto zásobách 

jsou uvedeny v kapitole 5.2.1. Výpočet vytěţitelných zásob. 
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4. Stávající způsob těžby a dopravy 

4.1. Způsob těžby a dopravy 

Materiál o současném způsobu těţby a dopravy jsem převzal z [2]. 

Surovina v kamenolomu Pohled je těţena metodou povrchového dobývání 

v etáţovém stěnovém lomu s částečným zahloubením pod úroveň okolního terénu. Vrtné 

práce jsou zajištěny pomocí vrtacích souprav na housenicovém podvozku s ponorným 

nebo povrchovým kladivem. Surovina se rozpojuje pomocí trhacích prací velkého rozsahu, 

konkrétně clonovými odstřely. Pro provádění trhacích prací je vypracován a schválen 

generální projekt trhacích prací velkého rozsahu. Následné nakládání rubaniny z rozvalu je 

realizováno pomocí hydraulického rypadla na housenicovém podvozku Liebherr 934 nebo 

kolovým nakladačem Volvo L180. Doprava je zajištěna demprem Euclid R32 s nosností 

32 tun nebo nákladními automobily. Dopravními prostředky je odtěţená surovina 

dopravena k primárnímu drtiči a zde vysypána do násypky primárního drtiče 

DCJ 1000x800.  

Obrázek 5 - Těţební stroj Liebherr 934 
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Důlní doprava v lomu je prováděna dempry nebo nákladními automobily. 

K dopravě rubaniny z jednotlivých etáţí do násypky primárního drtiče, slouţí zpevněné 

technologické komunikace s vytvořenými sjezdy na jednotlivé etáţe. [10] 

Minimální šířka technologických komunikací musí být o 2 m větší, neţ je šířka 

dopravního prostředku. Krajnice komunikací musí být zajištěny vhodným způsobem, aby 

nedošlo ke sjetí automobilů mimo vozovku (patníky, svodidla, velké kameny, val 

vytvořený z rubaniny, apod.), stoupání komunikace můţe být max. 15 %.[10] 

Pro dopravu v areálu kamenolomu je těţební organizací vypracován dopravní řád 

(§ 159 vyhl. ČBÚ č. 26/1989 Sb., v platném znění).  

Všechny těţební práce jako jsou vrtací práce, trhací práce, nakládka a doprava jsou 

řešeny dodavatelsky.   

Obrázek 6 - Dempr Euclid R32 
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Expedice výrobků je realizována po vyasfaltované příjezdové komunikaci 

napojené na silnici III. třídy č. 03815 Pohled - Dlouhá Ves, která se v obci Pohled napojuje 

na silnici I. třídy Havlíčkův Brod - Přibyslav. Kamenolom má dále vybudovanou vlastní 

vlečku, která je napojena na ţeleznici Havlíčkův Brod - Přibyslav. 

V případě potřeby můţe být vyuţita mobilní úpravárenská linka, která bude 

umístěna přímo na těţebním řezu. V takovémto případě je nutné přizpůsobit šířky plošin 

těţebních řezů vzhledem k zajištění bezpečnosti osob a bezpečného provozu těţebních 

strojů. 

Sekundární rozpojování nadměrných kusů horniny je prováděno pomocí 

hydraulického kladiva nebo ocelové bourací koule. Ve výjimečných případech můţe být 

pouţita metoda sekundárních trhacích prací. 

Jako pomocné mechanizace zde slouţí kropící vůz a další potřebná technika pro 

zajištění provozu kamenolomu. 

4.2. Umístění důlních staveb, pozemky, zemní 
skládka štěrků 

Všechny stavby slouţící pro hornickou činnost jsou situovány podél S-V hranice 

dobývacího prostoru. Jde především o kompletní úpravárenskou linku, sociální zařízení, 

kanceláře, váhu s expedicí, dílny, sklady, sklad pohonných hmot „Bencalor“, trafostanici, 

skladovací a manipulační plochy atd. 

Přehled vlastnických pozemků uvádím v příloze č. 5 

Důleţitou součástí kamenolomu je nakládka ţelezničních štěrků, která se skládá 

ze zemní skládky s tunelovým odběrem. Následuje třidič, na kterém jsou odstraněny jemné 

frakce, a poté štěrk putuje do násypky, ze které jsou sypány ţelezniční vozy. 

 

4.3. Současný stav a postup těžby 

V současné době je loţisko roztěţeno do pěti etáţí, na 1. etáţi je jiţ těţba 

ukončena a nepočítá se s jejím dalším postupem. Hlavní těţební činnost je prováděna v J-V 

části DP s generálním postupem k J-V. [2] 
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Výšky jednotlivých etáţí se pohybují v rozmezí následujících úrovních: 

1. etáţ .......................... 481 – 489 m n. m. 

2. etáţ .......................... 464 – 470 m n. m. 

3. etáţ .......................... 454 – 461 m n. m. 

4. etáţ .......................... 443 – 446 m n. m. 

5. etáţ .......................... 429 – 430 m n. m. 

Výšky etáţí jsou proměnlivé z důvodu nerovnosti pracovních plošin a z důvodu 

sklonu pro odvodňování těţebního prostoru. [2] 

Výšky etáţí, kromě první, jsou v rozmezí od 16 do 18 m, coţ je optimální 

vzhledem k zajištění stability těţební stěny, ale i z hlediska provádění vrtacích a trhacích 

prací, následné fragmentace a výšce rozvalu rubaniny, vzhledem k parametrům těţebních 

strojů a bezpečnosti práce. První etáţ, kde je jiţ ukončena těţba, přesahuje i 20 m. 

V průběhu předcházející těţby došlo při dotěţování loţiska ke spojení 1. a 2. 

etáţe v J-Z závěrném svahu kamenolomu a dále ke spojení 2. a 3. etáţe v jiţním závěrném 

svahu kamenolomu.  

Obrázek 7 - Pohled na J-Z část lomu 
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4.4. Skrývky 

Skrývky jsou téměř na celé ploše plánované těţby provedeny. Pouze 

při dotěţování 5. etáţe podél technologické linky bude nutné provést skrývku na ploše cca 

3 320 m
2
. Při uvaţované mocnosti 2 m se jedná o kubaturu 6 640 m

3
. 

Na 5. etáţi je navozen skrývkový materiál v celkové výši 40 637 m
3
, protokol o 

výpočtu kubatur je v příloze č. 8. 

Tyto materiály v celkové výši 47 277 m
3
 je nutné před dotěţením loţiska prodat 

nebo přesunout. Průměrně se skrývkových materiálů prodává 4 500 m
3
 za rok, 

při ţivotnosti loţiska 8 let se přibliţně prodá 36 000 m
3
. Zbytek těchto materiálů je nutné 

přesunout na vnější výsypku, která je východním směrem od loţiska podél dráhy a její 

vypočtená [3] volná kapacita je 74 700 m
3
, nebo je zakládat do vytěţeného prostoru 

6. etáţe, kde nebudou zamezovat dalšímu postupu těţby. 

Skrývkové práce budou prováděny povrchovými těţebními stroji (např. dozery, 

hydraulickým rypadlem). Dozery můţeme provádět skrývkové práce hrnutím na deponii 

za zevní okraj bloků zásob, nebo do vytěţeného prostoru. Rypadla odtěţí a naloţí 

skrývkovou zeminu na nákladní automobily, které ji odvezou na místo uloţení. Tyto práce 

můţe organizace provádět sama, převáţně v zimních měsících nebo je vyřešit 

dodavatelským způsobem.  
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5. Návrh na zahloubení 6. etáže 

5.1. Postup otvírky, trhací práce 

5.1.1. Postup dobývání  

Po vytvoření dostatečného prostoru na páté etáţi můţe započít roztěţení etáţe 

šesté. To bude vedeno J-V směrem s maximálním klesáním 15 % z kóty 430 m n. m. aţ 

na bázi bloku zásob v úrovni 415 m n. m. Při roztěţení 6. etáţe musí být mezi stávající 

patou J-Z závěrného svahu lomu a horní hranou 6. etáţe z bezpečnostních důvodů 

zachován ochranný pilíř o min. šířce 15 m – viz př. č. 3. Po dosaţení báze bloku zásob 

bude generální postup porubní fronty 6. etáţe směřovat J-V směrem, kvůli uvolnění 

prostoru pro případnou nutnost ukládání skrývkových materiálů. 

Současně s těţením 6. etáţe bude postupovat dobývání v J-V části loţiska  

na 2. - 5. etáţi, u kterých zůstane aktuální výška pracovních plošin. V této těţené části 

dojde k rozdělení 2. a 3. etáţe. Z příčin zhoršení kvality těţené suroviny a přibývání 

mocnosti skrývkových hmot bude ukončeno dobývání v S-Z části loţiska, kde se pouze 

dotěţí 4. a 5. etáţ. 

Plánovaný konečný stav etáţí po dotěţení loţiska je zobrazen v mapové příloze 

č. 3. a v příloze č. 4., která znázorňuje řezy loţiskem.  

5.1.2. Sjezd do zahloubení 

Sjezd a výjezd z plánovaného zahloubení jsem navrhl v J-Z části loţiska, rozhodl 

jsem se ho udělat v této části z důvodů vázání nejmenšího mnoţství zásob a moţnosti 

následného odtěţení materiálu pod návozem. Umístění sjezdu je zřejmé z přílohy č. 3. 

Jeho šířka je navrţena na 10 m. Při kraji sjezdu bude zřízen ochranný val 

z rubaniny, který bude v šířce 2 – 3 m. Dále musíme počítat, ţe komunikace musí být min 

o 2 m širší neţ je stroj, coţ by mělo dostačovat, jak v současné době, kdy je vyuţíváno 

jako největší dopravní prostředek dempr - Euclid R32, jehoţ šířka je cca 3,6 m, tak 

i v budoucnu, kdyby se změnila technika. 
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Délka sjezdu je závislá na stoupání, sjezd mnou navrţený má stoupání 15 %, coţ 

je maximální moţné dle dopravního řádu, při převýšení 15 m je délka navrţeného sjezdu 

100 m. 

V rámci poţadavků provozních vedoucích není problém navrhnout sjezd delší, jen 

je potřeba uvaţovat nad tím, ţe v případě dotěţení zásob vázaných v delším sjezdu bude 

nutné v závěru navrhnout optimální postup prací. 

5.1.3. Trhací práce a mechanizace 

Prvotní zahlubování a tvoření zářezu provedeme pomocí plošného odstřelu, coţ je 

víceřadový odstřel, který vzešel z odstřelu clonového. Důleţitý rozdíl je v tom, ţe plošný 

odstřel působí na volnou plochu, která je svisle nahoru, coţ je horní plocha etáţe. Plošný 

odstřel je systém táhlých náloţí umístěných ve vývrtech, které jsou kolmo k volné ploše, 

minimálně ve čtyřech řadách. Z důvodu působení náloţe nahoru je náloţ soustředěna u dna 

vývrtu. Pro dosaţení soustřednosti náloţe u dna vývrtu je průměr vývrtu většinou větší neţ 

u clonových odstřelů. Tím se zvyšuje koeficient soustřednosti, díky čemuţ je lepší účinek 

odstřelu. Zároveň s tím narůstá specifická spotřeba trhaviny, která je vyšší o 30 – 40% neţ 

u clonového odstřelu. Výhodou větší náloţe je lepší fragmentace rubaniny. Ze směru 

působení výbuchu náloţe nahoru plyne nevýhoda, kterou je niţší výška lomové stěny [1]. 

Tvořením zářezu vznikne objem materiálu ve výši 16 694,38 m
3
,
 
protokol o výpočtu 

kubatur je v příloze č. 8. 

Následně budeme vyuţívat současnou technologii clonových odstřelů. Materiál 

bude nakládán pomocí stávající techniky hydraulického rypadla na housenicovém 

podvozku nebo kolovým nakladačem, doprava bude zajištěna dempry s velkou kapacitou 

nebo nákladními automobily. Dopravními prostředky je odtěţená surovina dopravena 

k primárnímu drtiči a zde vysypána do násypky primárního drtiče. Současná dobývací 

metoda se osvědčila a odpovídá současnému stupni vývoje báňské techniky. V budoucnu 

můţe dojít vlivem rozvoje techniky ke změnám v metodách dobývání, např. nasazením 

vyspělejších těţebních strojů. 
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5.1.4. Těžba v ochranném pásmu dráhy 

Při dotěţování 5. etáţe u S-V okraje těţebního prostoru zasahuje plocha těţby cca 

25 m do 60 metrového ochranného pásma dráhy. Těţba v 6. etáţi zasahuje do ochranného 

pásma dráhy asi 10 m. Proto bude muset organizace získat povolení pro práce v ochranném 

pásmu dráhy dle zákona 266/1994 Sb. Zákon o drahách, podle § 9, odstavce (1): 

„V ochranném pásmu dráhy lze zřizovat a provozovat stavby, provádět hornickou 

činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem, provozovat střelnici, skladovat 

výbušniny, nebezpečné odpady a zřizovat světelné zdroje a barevné plochy zaměnitelné 

s návěstními znaky jen se souhlasem drážního správního úřadu a za podmínek jím 

stanovených.“ [13] 

5.1.5. Dotěžení ložiska u technologické linky  

Mezi dráhou a těţebním prostorem je vybudována technologická linka na úpravu 

kameniva, při dotěţování loţiska v těchto místech dojde k demolici technologické linky 

z důvodu vázání zásob a zbývající část zásob bude zpracována pomocí mobilní drtící 

a třídící linky. 

5.2. Vytěžitelné zásoby 

5.2.1. Výpočet vytěžitelných zásob 

Pro potřeby výpočtu vytěţitelných zásob jsem s pomocí projektanta pana 

Ing. Krotkého vytvořil tyto dva digitální modely: 

 model s navrţeným stavem po dotěţení těţebních řezů, včetně 

zahloubení, 

 srovnávací model se současným stavem těţebních řezů. 

Pro tento srovnávací model jsem pouţil model terénu se stavem k 11. 3. 2014. 

U tohoto modelu jsem upravil rozvaly rubaniny po trhacích pracích, dále jsem odstranil 

navozené skrývkové materiály v S-Z části lomu, které by zkreslovaly výsledný objem 

zásob. 
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Výpočet objemu vytěţitelných zásob jsem vypočetl porovnáním srovnávacího 

modelu s modelem po dotěţení a z výsledného objemu jsem odečetl objem skrývky 

na plánované ploše těţby. 

Provedené výpočty jsem zhotovil programem ,,Atlas DMT - výpočet objemů“, 

plochy pro výpočty jsem zakreslil polygony v programu ,,Atlas DMT – kres“. Protokoly 

o výpočtu kubatur jsou v příloze č. 8. [3] 

Objem vytěţitelných zásob včetně zahloubení: 

Objem zjištěný porovnáním digitálních modelů................. ..........857 080,83 m
3
 

Objem skrývky............................................................................. .- 6 640      m
3
 

Množství vytěžitelných zásob....................................................850 440,83 m
3
 

             z toho v zahloubení............498 397,83 m
3
 

5.2.2. Zásoby vázané návozem 

V této podkapitole bych chtěl rozebrat, zda je rentabilní těţit materiál zasypaný 

návozem. Uvedené výpočty jsou pouze orientační. 

Objem navozeného materiálu na dně lomu je 40 637 m
3
. Tento materiál váţe 

vytěţitelné zásoby v celkové výši 82 446 m
3
, protokoly o výpočtu kubatur jsou v příloze 

č. 8. 

Navozený materiál ve výši 40 637 m
3
 při objemové hmotnosti 2,43 t.m

-3
 má 

hmotnost 98 749 t. Náklady na naloţení jedné tuny jsou 12 Kč a na odvezení jedné tuny 

jsou 10,50 Kč. Z toho vyplývá, ţe celkové náklady na odtěţení navozeného materiálu 

budou 2 221 852 Kč. 

 Kubatura materiálu, který váţe tento navozený, je ve výši 82 446 m
3
 při 

objemové hmotnosti 2,7 t.m
-3

, má hmotnost 222 604 t. Průměrná cena jedné tuny materiálu 

je 167,04 Kč (počítáme s cenou za rok 2014).  

Tento materiál je moţné prodat přibliţně za 37 183 882 Kč. Z těchto údajů 

vyplývá, ţe výsledný zisk z těchto materiálů bude 34 962 030 Kč, tedy přibliţně 

35 mil. Kč. 
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5.2.3. Životnost ložiska 

Na loţisku Pohled byl průměrný roční objem těţby stanoven z hrubé těţby 

uváděné ve výkazech Geo (MŢP) V 3-01 za posledních 5 let [4] 

rok 2010…………………………...…135 000 m
3
 

rok 2011……..……………………….114 000 m
3
 

rok 2012…………………………..…...81 000 m
3
 

rok 2013…………………….………....84 990 m
3
 

rok 2014…………………………..….100 530 m
3
 

průměrná roční těţba………………...103 104 m
3
 

Ţivotnost loţiska podle současného povolení na bázi 430 m n. m. (352 043 m
3
 

vytěţitelných zásob) bude přibliţně 3,5 roku a podle mého návrhu se zahloubením, včetně 

zásob vázaných návozem (850 440 m
3
 vytěţitelných zásob) bude přibliţně 8 let 

a bez zásob vázaných návozem (767 994 m
3
 vytěţitelných zásob) bude přibliţně 7,5 roku. 

5.3. Parametry řezů 

5.3.1. Skrývkový řez 

Mocnost skrývky je maximálně 2 m. Sklon tohoto řezu je dán sypným úhlem 

materiálu, coţ je asi 34º. [2] 

Minimální vzdálenost mezi horní hranou těţebního řezu a patou skrývkového řezu 

je v průběhu těţby 3 m a po skončení těţby 1 m. [2] 

5.3.2. Těžební řezy 

Sklon těţebních řezů v průběhu těţby by měl být 80 - 90º. Závěrné svahy 

jednotlivých těţebních řezů budou upraveny posledním odstřelem tak, aby jejich sklon byl 

60 - 75º. [2] 

Výška těţebních řezů je uvedena v kapitole 4.3. Současný stav a postup těţby. 

Výška těţebního řezu nesmí překročit 25 m. V případě, ţe rozval po trhacích pracích bude 
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vyšší neţ 1,4 násobek dosahu nakládacího stroje, musí být pro těţbu tohoto rozvalu 

zpracována provozní dokumentace. [9] 

Šířka těţebních řezů v místě těţby musí být minimálně 15 m. Při stanovování 

minimální šířky etáţe byl brán zřetel na dopravní cesty, stabilitu těţebních strojů 

a na bezpečnost pracovníků na pracovním těţebním řezu i na řezech pod ním. Jestliţe by 

šířka pracovní plošiny při práci z nějakého důvodu nebyla bezpečná, je nezbytné plošinu 

dostatečně rozšířit. Šířka pracovní plošiny u závěrných svahů musí být minimálně 5 m. [2] 

5.4. Odvodňování  

Závěry o posouzení vlivu přítoků do lomové jámy jsem převzal z [5].  

Nedojde-li při zahlubování lomové jámy k podstatnému rozšíření těţebního pole 

neţ je stávající plocha, můţeme očekávat, ţe nedojde k velkému zvýšení přítoků důlní 

vody do lomové jámy. Důlní vodu představují sráţkové vody a výrony podél tektonických 

poruch. Současné uváděné mnoţství čerpaných důlních vod umoţňuje udělat závěr, ţe 

podél tektonických linií dochází k minimálním přítokům a ty jsou přiváděny především 

průsaky puklinových vod z povrchových více porušených partií skalního masívu. 

K mírnému zvýšení objemu vody čerpané z lomové jámy bude docházet úměrně 

s rozšiřováním její plochy. 

Z provedených hydrogeologických prací je moţné udělat tyto závěry: 

- Depresní kuţel dosahuje přibliţně 12 – 57 m od okraje lomové jámy. 

- Zjištěné zlomové struktury druhotného rozsahu mají podle současného 

pozorování jílovou výplň. To ukazuje na jejich dostatečné těsnící vlastnosti, které 

sniţují mnoţství proniklé vody do lomové jámy. Tento fakt ovlivňuje nejen to, ţe 

nedochází ke změně hladiny podzemní vody na větší vzdálenost od lomové jámy, 

ale hlavně sniţuje přítok do ní. 

- Malá propustnost skalního masívu a nízký dosah depresního kuţele k S-V 

umoţňují očekávat, ţe prohloubením lomové jámy o cca 10 m pod úroveň 

hladiny v řece Sázavě nedojde od ní ke zvýšeným přítokům podzemní vody 

- V lomu je v současnosti dovoleno čerpání a vypouštění důlní vody v objemu 

maximálně 40 000 m
3
 ročně. To představuje asi průměrně 1,3 l.s

-1
. Jímání 
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vykazuje asi o řád niţší hodnoty, neţ jsou dovolené. Zahloubením kamenolomu o 

další etáţ nedojde ke zvýšením přítoků, jenţ by dovolený limit překročily. 

- Při zahloubení lomu na úroveň 415 m n. m. se dá předpokládat dosah depresního 

kuţele od okraje lomové jámy od cca 12 m do cca 60 m. Nejbliţší obydlené 

objekty jsou v obci Pohled a jsou od okraje lomové jámy vzdáleny cca 170 m 

severně a jsou mimo dosah hydraulického spádu. Je zřejmé, ţe nehrozí ani 

ovlivnění případných individuálních zdrojů podzemní vody. 

Jak jsem se jiţ zmínil v kapitole 3.1.4. Hydrogeologická charakteristika loţiska, 

v současné době je veškerá voda svedena do prostoru akumulační jímky, umístěné 

v nejniţším bodě dna lomu při středu S-V stěny a odtud je přečerpávána do sedimentační 

jímky a následně vypouštěna do řeky Sázavy. 

Tento způsob čerpání vod zůstane zachován i při zahloubení, přičemţ bude 

v kamenolomu vybudována ještě jedna akumulační jímka v zahloubené části, která 

po dostatečném roztěţení zahloubení postupně nahradí stávající akumulační jímku 

na úrovni 429 m n. m.  

5.5. Opatření při provádění prací u hranic 
dobývacího prostoru a ochranných pilířů 

U prací prováděných u hranice DP a ochranných pilířů bude tato hranice řádně 

vyznačena v terénu, aby nemohlo dojít k jejímu překročení. Pro tyto práce můţe být 

v případě potřeby zřízen nepřetrţitý dohled nad prací.  

5.6. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Provoz kamenolomu podléhá zákonu č. 44/1988 Sb. (Horní zákon) v platném 

znění a musí se řídit zákony, vyhláškami a předpisy vydanými dle tohoto zákona, zvláště 

pak zákonem č. 61/1988 Sb. v platném znění o hornické činnosti, výbušninách a o státní 

báňské správě. Vyhláška č. 26/1989 Sb. v platném znění o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým 

způsobem na povrchu, atd. [2] 
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Všichni zaměstnanci musí být vybaveni předepsanými pomůckami k ochraně 

zdraví a bezpečnosti při práci, pracovním oděvem, který odpovídá prováděné práci a 

klimatickým podmínkám, ochrannou přilbou a pracovní obuví. Při práci v prašném a 

hlučném prostředí téţ respirátorem a chrániči sluchu. [2] 

Pro provoz, obsluhu a údrţbu jakéhokoliv strojního zařízení musí být zpracován 

technologický postup, provozní řády a instrukce, se kterými musí být pracovníci 

kamenolomu prokazatelně seznámeni. [2] 

V případě nutnosti při havárii musí mít těţební organizace zpracován havarijní 

plán (§ 18 vyhl. ČBÚ č. 26/1989 Sb., v platném znění). [2] 
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6. Stručné technicko-ekonomické a ekologické 
zhodnocení 

Navrţené řešení má nulové nároky na změny v procesech rozpojování skalního 

masivu, technologické přepravě rubaniny, úpravě a zušlechťování, skládkování výrobků 

a expedici. Také neklade poţadavky na změny dobývacího prostoru, včetně náročnosti 

na administrativu a změny výše poplatků.  

Pokud jde o otázku změny přítoků do lomové jámy, tak můţeme očekávat, ţe 

sníţená propustnost skalního masívu a malý dosah depresního kuţele k S-V naznačují, ţe 

prohloubením lomové jámy o cca 10 m pod úroveň hladiny v řece Sázavě nezpůsobí velké 

zvýšení přítoků podzemní vody. Nedojde-li při zahlubování lomové jámy k zásadnímu 

rozšíření těţebního pole nad současnou plochu, můţeme předpokládat, ţe nenastane velké 

navýšení přítoků důlní vody do lomové jámy. Při uvaţovaném zahloubení lomu na úroveň 

415 m n. m. se dá předpokládat dosah depresního kuţele od okraje lomové jámy  cca 12 m 

aţ cca 60 m. Nejbliţší obydlené objekty jsou v obci Pohled a jsou od okraje lomové jámy 

vzdáleny přibliţně 170 m severně a jsou mimo dosah hydraulického spádu. Je zřejmé, ţe 

nedojde k ovlivnění případných individuálních zdrojů podzemní vody. Pokud by došlo 

k ovlivnění hladiny podzemní vody ve studních v obci Pohled, bude organizace 

kompenzovat případné náklady na řešení těchto problémů, například na prohlubování 

studní. 

Dopady na ovzduší a celkově na ţivotní prostředí budou stejné, protoţe 

technologie těţby, dopravy i úprava a zušlechťování zůstanou stejné, pouze se těţba 

posune o několik metrů níţe. S tím souvisí i hlučnost strojů, která můţe minimálně vzrůst 

následkem toho, ţe rubanina bude vyváţena směrem nahoru z kóty 415 m n. m. aţ na kótu 

přibliţně 450 m n. m., kde je umístěn primární drtič. Dříve byla vyváţena z nejniţšího 

místa 430 m n. m. Dobývání v niţších polohách můţe téţ mírně zvýšit náklady 

na vyváţení rubaniny k primárnímu drtiči. 

Vliv trhacích prací na ţivotní prostředí zůstane, dle mého názoru, stejný jako 

doposud, nejsou zde ţádné indicie, které by svědčily o opaku, avšak skutečné hodnoty 

zjistíme aţ při konkrétním provedení těchto prací a hlavně při jejich měření. Jediné, co zde 
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mohu konstatovat, je to, ţe se masív, který rozpojujeme, posune hlouběji do lomu, tudíţ 

rozpojování horninového masívu a i případný neţádoucí rozlet bude působit ještě více 

dovnitř do lomu.  

Otázku, zda se vyplatí těţit materiál vázaný návozem, jsem vyřešil takto. 

Navozený materiál má hmotnost 98 749 t, náklady na odtěţení navozeného materiálu 

budou 2 221 852 Kč. Materiál, který je vázán, je ve výši 222 604 t. Tento materiál je 

moţné prodat přibliţně za 37 183 882 Kč. Z toho vyplývá, ţe materiál, který je vázán pod 

návozem, se vyplatí těţit a výnos z něj bude přibliţně 35 mil. Kč. 

Zvětšení objemu vytěţitelných zásob ze současného povolení (352 043 m
3
) 

na zásoby při plánovaném zahloubení (850 440 m
3
) a ţivotnosti v kamenolomu z 3,5 roku 

na 8 let se vyplatí, protoţe jsem nenašel ţádný problém, který by ztěţoval mnou navrţený 

postup. 

Zvětšování objemu vytěţitelných zásob a ţivotnosti v kamenolomech, zejména 

v těch, do kterých vede dráha, je výhodné jak z hlediska ekologického, tak z hlediska 

ekonomického. Zvětšením ţivotnosti také docílíme toho, ţe nebude nutné v nejbliţší době 

hledat nový surovinový zdroj v tomto regionu.  
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7. Závěr 
Při současném povolení těţby na úroveň 430 m n. m. jsou vytěţitelné zásoby 

ve výši 352 043 m3 při roční těţbě v průměru 103 104 m3, ţivotnost lomu bude přibliţně 

3,5 roku. 

Pokud bereme v úvahu zahloubení loţiska na úroveň 415 m n. m. bez zásob 

vázaných návozem, jsou vytěţitelné zásoby 767 994 m
3
. Ţivotnost lomu bude přibliţně 

7,5 roku. V práci jsem se také zabýval tím, zda se tento materiál vyplatí odtěţit, 

a výsledkem je toto řešení. Náklady na odvoz materiálu budou přibliţně 2 mil. Kč a zisk 

z prodaného materiálu, který se nachází pod tímto je přibliţně 37 mil. Kč, výsledný zisk 

bude přibliţně 35 mil. Kč. Z toho vyplývá, ţe se tento navozený materiál vyplatí odvézt 

a materiál jím vázaný prodat. 

Při uvaţovaném zahloubení na úroveň 415 m n. m., včetně vázaných zásob 

návozem, jsou vytěţitelné zásoby 850 440 m
3
 při roční těţbě v průměru 103 104 m

3
, 

ţivotnost lomu bude přibliţně 8 let. 

Sjezd a výjezd z plánovaného zahloubení jsem navrhl v J-Z části loţiska, rozhodl 

jsem se ho udělat v této části z důvodů vázání nejmenšího mnoţství zásob a moţnosti 

následného odtěţení materiálu pod návozem. 

Zahloubením kamenolomu o 15 m se nezvýší přítoky natolik, aby překročily 

dovolený limit. Dosah depresního kuţele při zahloubení lomu na úroveň 415 m n. m. se dá 

předpokládat od okraje lomové jámy cca 12 m aţ 60 m. Nejbliţší obydlená oblast je asi 

170 m severně obec Pohled, která je od okraje lomové jámy vzdálena cca 170 m a je mimo 

dosah hydraulického spádu. Je zřejmé, ţe nedojde k ohroţení ani ovlivnění individuálních 

zdrojů podzemní vody. 

Způsob čerpání vod zůstane zachován, přičemţ bude v kamenolomu vybudována 

ještě jedna akumulační jímka v zahloubené části, která po dostatečném roztěţení 

zahloubení postupně nahradí stávající akumulační jímku na úrovni 429 m n. m. 

Myslím, ţe tímto jsem splnil zadané cíle. 
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