
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ -

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Hornicko-geologická fakulta

Institut hornického inženýrství a bezpečnosti

NÁVRH NA DOTĚŽENÍ VÝHRADNÍHO LOŽISKA VALŠOV II

VČETNĚ NÁVRHU REKULTIVACE LOMU – STUDIE

diplomová práce

Autor: Bc. Ludvík Mráz

Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.

Ostrava 2009





Obsah

1. Úvod......................................................................................................................1

2. Charakteristika daného území..............................................................................2
2.1. Základní informace.........................................................................................2

2.2. Geografie lokality...........................................................................................3

2.2.1. Geomorfologie.........................................................................................3

2.2.2. Klimatické podmínky...............................................................................4

2.2.3. Ovzduší...................................................................................................4
2.2.4. Rostlinstvo a živočišstvo.........................................................................4

2.3. Geologie a hydrogeologie širšího okolí..........................................................7
2.4. Geologie vlastního ložiska.............................................................................8

2.5. Hydrogeologie vlastního ložiska...................................................................11

3. Stavy zásob výhradního ložiska..........................................................................13

3.1. Přehled provedených geologických průzkumů.............................................13

3.2. Rozdělení ložiska a kategorizace zásob......................................................14

3.3. Jakostní a technologická charakteristika suroviny.......................................16

3.4. Plánované změny zásob výhradního ložiska...............................................19

3.4.1. Přírůstky, převody zásob a jejich odpisy...............................................19

3.4.2. Výrubnost a znečištění.........................................................................20

3.4.3. Konečný stav zásob..............................................................................21

3.5. Zásoby vázané v ochranných pilířích..........................................................23

4. Stávající technologie těžby, dopravy a zakládání...............................................23

4.1. Chráněné ložiskové území a dobývací prostor............................................23

4.2. Těžba v minulosti.........................................................................................23

4.3. Přípravné práce............................................................................................24

4.4. Dobývací práce............................................................................................24

4.5. Dobývací metody.........................................................................................25

4.6. Generální svahy skrývky, lomu a parametry skrývkových a těžebních řezů; 

umístění a časový sled.......................................................................................27

4.7. Opatření při vedení prací u hranic dobývacího prostoru, umístění důlních 

staveb pod povrchem .........................................................................................28

4.8. Mechanizace a elektrizace, doprava, rozvod vody a zajištění provozu.......28

4.9. Úprava a zušlechťování................................................................................31

5. Návrh postupu dotěžení ložiska na úroveň kóty +509 m n. m............................38

5.1. Současný průběh těžby................................................................................38

5.2. Volba místa a způsobu otvírky, vliv geologických a hydrogeologických 

podmínek............................................................................................................39

5.3. Postup těžby po zahloubení.........................................................................40

5.4. Návrh čerpací stanice..................................................................................40

6. Návrh sanace a rekultivace.................................................................................41

6.1. Legislativa spojená se sanací, likvidací a rekultivací území dotčeného 

těžbou..................................................................................................................41

6.2. Rekultivace území dotčeného těžbou..........................................................42

6.3. Báňsko – technická rekultivace....................................................................42

6.4. Biologická rekultivace..................................................................................45

6.4.1. Stručný popis jednotlivých způsobů rekultivací.....................................45

6.5. Časový průběh rekultivace...........................................................................46



6.6. Jiné řešení rekultivace.................................................................................46

7. Technicko – ekonomické a ekologické zhodnocení.............................................47

7.1. Technicko – ekonomické zhodnocení...........................................................47

7.2. Ekologické zhodnocení.................................................................................47

8. Závěr...................................................................................................................48



Seznam použitých zkratek

a.s. Akciová společnost

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav

ČSN Československá (Česká) státní norma

ČSR Česká socialistická republika

č.ú. Číslo úkolu

DK Drobné kamenivo

DP Dobývací prostor

EN Evropská norma

EVSK Ekologicky významný segment krajiny

FZ Fond zásob

HGF Hornicko-geologická fakulta

HK Hrubé kamenivo

J Jih

JJZ Jihojihozápad

JV Jihovýchod

JZ Jihozápad

m n. m. metry nad mořem

MŽP Ministerstvo životního prostředí

n.p. Národní podnik

NPD Není stanoven požadavek

OTP ČD Obecně technické podmínky Českých drah

POPD Plán otvírky, přípravy a dobývání

S Sever

s.p. Státní podnik

s.r.o. Společnost ručením omezeným

SSV Severoseverovýchod

SSZ Severoseverozápad

SZ Severozápad

V Východ

VJV Východojihovýchod

VŠB-TUO Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Z Západ

ZJZ Západojihozápad



zn. Značka

ZSZ Západoseverozápad

ŽP Životní prostředí



Bc. Ludvík Mráz: Návrh na dotěžení výhradního ložiska Valšov II

1. Úvod

Jedním  ze  základních  atributů  vyspělosti  každé  země  je  vysoká  životní 
úroveň, kultura a prosperující ekonomika. Právě těžba nerostných surovin přispívá 

k vyspělosti státu velkou měrou. Avšak těžba nerostných surovin devastuje krajinu 

a přírodu a zanechává  zřetelné  stopy těžby po mnoho desítek let po ukončení 
dobývání. Nezanedbatelným ukazatelem je také ochrana životního prostředí, která 

je proto dávána na přední  místo u každé  lomové  činnosti.  Toto opatření  klade 

vyšší nároky na tvorbu fondu sanací a rekultivací.

Cílem této diplomové práce je navrhnout dotěžení výhradního ložiska. Dílčím 

cílem je  najít  optimální  řešení  rekultivace  pro  danou  lokalitu  s  využitím všech 

dostupných informací.

Kamenolom Valšov  II  se  nachází  v Moravskoslezském kraji,  10  km jižně 

od města Bruntál  ve směru na Olomouc. Lom se nachází na mírně stoupajícím 

návrší západně od obce Valšov.

Z hlediska  komunikačního  je  ložisko  velmi  dobře  přístupné  a  výhodně 

položené.  Obcí  Valšov  prochází  státní  silnice  I.  třídy  č.  45 

Olomouc – Bruntál – Krnov, na kterou je kamenolom napojen asi 300 m dlouhou 

účelovou  asfaltovou  komunikací.  V případě  potřeby  lze  k dopravě  vytěžené 

suroviny  využít  nedaleké  železnice.  Železniční  stanice  Valšov  na  trati 

Krnov – Olomouc se nachází cca 0,3 km od lomu a je v ní vybudováno zařízení 
pro nakládku  kameniva.

Dobývanou surovinou je  vysoce  kvalitní  moravská  droba,  dobývací  práce 

jsou prováděny pomocí clonových odstřelů a rozpojená surovina je dopravována 

nákladními  automobily  do  násypky  primárního  drtiče.  Těžená  surovina  je 

zpracovávána třístupňovým systémem drcení a následným tříděním. Kamenolom 

nabízí široký sortiment frakcí drceného kameniva, jako jsou frakce 0 – 4 mm, 0 – 8 

mm, 0 – 16 mm, 0 – 32 mm, 0 – 63 mm, 0 – 125 mm, 4 – 8 mm, 4 – 11 mm, 

8 – 16 mm, 11 – 22 mm, 16 – 32 mm, 32 – 63 mm, 63 – 125 mm a dále tříděný 

a netříděný lomový kámen. 

V současné  době  je  kamenolom dotěžován formou zahlubování  IV.  etáže 

na kótě  524  m  n.  m.,  přičemž veškeré  zásoby  ložiska  nad  III.  etáží  již  byly 

v minulosti  vytěženy.  Stávající  životnost  kamenolomu  je  do  konce  roku  2010, 

uvažované zahloubení lomu formou V. etáže na kótě 509 m n. m. může prodloužit 

předpokládanou životnost lomu o cca 15 let.
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2. Charakteristika daného území

2.1. Základní informace

Název ložiska Valšov 

Číslo ložiska 3031400 

Katastrální území Valšov, Moravskoslezský kraj

Dobývací prostor Valšov II 

Plošný obsah DP 10.526 m2

Evidenční číslo DP 7 0855 

Chráněné ložiskové území -  ve smyslu ustanovení § 43 odst. 4 zákona 

č. 44/1988  Sb. jej nahrazuje dobývací prostor 

Valšov II

- stanoven pro výhradní ložisko droby vhodné 

pro výrobu drceného kameniva 

Název těžební organizace Štěrkovny spol. s r.o. Dolní Benešov

Polanecká 849

721 08 Ostrava – Svinov
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Přibližné  místo dané  lokality  dobývacího prostoru Valšov II  je znázorněno 

červeným obdélníčkem na obrázku 1 

Obrázek 1 Lokalizace kamenolomu Valšov II

2.2. Geografie lokality

2.2.1. Geomorfologie

Lom  Valšov  se  nachází  západně  od  obce  Valšov  v pravé  části  údolí 
Kočovského  potoka.  Lom  je  zahlouben  ve  vrcholové  části  dílčího  výběžku 

svahového hřbetu. Nadmořská výška území v okolí lomu je 550 – 580 m n. m. Dno 

lomu při současném zahloubení na IV. těžební etáž je v úrovni 524 m n. m.

Po  geomorfologické  stránce  je  území  součástí  Bruntálské  vrchoviny. 

Od Bruntálu k Dětřichovu probíhá územím široká mělká deprese, která je zřejmě 

odrazem  hrásťové stavby a zlomových struktur západní části Nízkého Jeseníku. 

Na  západním  okraji  této  mělké  deprese  vystupují  ve  vrcholové  části  hřebenu 

nezvětralé  kulmské  droby, které  jsou předmětem hornické  činnosti.  Na svazích 
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hřbetu  směrem  do  centra  deprese  se  nacházejí  droby  zvětralé  do  značných 

hloubek (ověřeno přes 30 m).

2.2.2. Klimatické podmínky

Zkoumané území náleží dle členění do klimatických oblastí [13] do nejteplejší 
jednotky chladné oblasti označené CH7, která je charakterizována takto:

Léto je velmi krátké až krátké, mírně chladné a vlhké, přechodné období je 

dlouhé,  mírně  chladné  jaro, mírný  podzim. Zima je dlouhá,  mírná,  mírně  vlhká 

s dlouhou sněhovou pokrývkou.

Celkový  průměrný  roční  úhrn  srážek  pro  danou  lokalitu  uvádí  ČHMÚ 

813 mm.

Pro klimatickou oblast je charakteristické:

počet letních dnů 10 -30

počet dnů s teplotou 10o C a více 120 -140

počet mrazových dnů 40 – 160

počet ledových dnů 50 – 60

počet dnů se srážkami 1 mm a více 120 – 130

počet dnů se sněhovou pokrývkou 100 – 120

počet zamračených dnů 150 – 160

počet jasných dnů 40 – 50

2.2.3. Ovzduší

V dané lokalitě je kvalita ovzduší negativně ovlivněna občasnými prachovými 

emisemi  z povrchových  lomů  Valšov  I  a  Valšov  II,  dále  emisemi  z lokálních 

topenišť v obci Valšov a dopravním provozem na silnici I/45. Vcelku se však jedná 

o  krajinu  dobře  větranou.  Šíření  prachových  emisí  z lomu  je  občany  vnímáno 

převážně jen za suchého letního počasí.

2.2.4. Rostlinstvo a živočišstvo

Rostlinstvo  a  živočišstvo  v okolí  lomu  Valšov  II  je  stručně  popsáno 

v Generelu lokálních územních systémů ekologické stability krajiny [1].
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„Olšiny  se  v mapovaném  území  nikde  nezachovaly  v původní  struktuře. 

Ani jasanové olšiny, ani olšiny mezotrofní se střechou, ani olšiny na nejhořejších 

částech  toků  (s  olší  lepkavou,  olší  šedou  a smrkem),  které  místy  přecházely 

do přesličkových prameništních smrčin.

Současné  olšiny  jsou  druhotné,  vesměs  mladé  porosty,  až  na  výjimky 

v nich chybí  olše  šedá.  Větší  a významnější  olšiny  jsou  v mapovaném  území 
na horních tocích přítoků Modrého potoka.

Přechod  mezi  olšinami  a  přesličkovými  smrčinami  (Chaerophyllo-Alnetum 

až Equiseto-Piceetum)  je  zachován  např.  na  prameništích  Modrého  potoka 

na Mokřinách  v EVSK  (ekologicky  významný  segment  krajiny)  15-31-16-06, 

kde mimo  jiné  hojně  roste  i  Veratrum  lobelianum,  sporné  jsou  přechody 

mezi Chaerophyllo-Alnetum  a  Equiseto-Piceetum  na  prameništích  v EVSK 

15-31-17-16.

Vlastní  přesličkové  smrčiny  jsou  jako  potenciální  přírodní  ekosystém 

rekonstruovány na poměrně velkých plochách mapovaného území, a to především 

v katastru  Moravského  Kočova  –  v sedle  mezi Bruntálem a  Valšovem. Zde  se 

z nich však nedochoval žádný zbytek. Menší porosty jsou pak na Důlním potoce 

(např. EVSK 15-31-12-09) a jinde.

Mezotrofní  jedlobučiny,  které  jsou  ve  zpracovávaném  území  plošně 

nejrozsáhlejším potenciálním přírodním ekosystémem, se zde zachovaly v málo 

pozměněné  struktuře  pouze  v malých  porostech,  a  to  především  v lesním 

komplexu Mokřiny. Je to např. zachovalá jedlobučina s vitální (i zmlazující) jedlí 
v EVSK 15-31-12-15, bučina s jilmem na severním svahu v údolí Modrého potoka 

(EVSK 15-31-17-14), bučina na EVSK 15-31-12-17 aj.

Hlavním  společenstvem  přirozených  mezotrofních  bučin  je  zde  tak  jako 

v celém Nízkém Jeseníku asociace Festuco-Fagetum. Kromě  Festuca altissima 

jsou v podrostu těchto fytocenóz jako významné sciofilní bučinné druhy Asperula 

odkryta  a  Mercurialis  perennis,  k nim  pak  přibývají  s různou  stálostí  další. 
Rudimenty  Festuco-Fagetum  lze  najít  na  více  místech  mapovaného  území. 
V mnoha  druhotných  smrčinách,  zvláště  v prosvětlených  starších  porostech, 

se pak  objevuje  na  stanovištích  Festuco- Fagetum  kromě  kostřavy  lesní  místy 

i hojně  Konifera  nigra,  např.  v severovýchodní  části  lesního  komplexu  Mokřiny 

(EVSK 15-31-12-14). Jako zbytek podrostu původního Festuco-Fagetum se často 

v druhotných smrčinách objevuje jako demontánní prvek i Calamagrostis villosa.

Část fytogenofondu původních bučin se na několika místech v mapovaném 

území  objevuje  i v komplexech  mezí  a  pruhů  dřevin  na  pastvinách. 

Např. na mezích  v EVSK  15-31-08-11,  15-31-11-35  či  15-31-11-39  jsou 
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z bučinných  prvků  časté:  Polygonatum  verticillatum,  P.  multiflorum,  Asperula 

odorata, Convallaria majalis, Galeobdolon montanum aj.

Velké  porosty  zachovalých  bučin  a  klenových  bučin  jsou  za  hranicemi 

mapovaného  území  na Měděném vrchu.  Fytocenologicky  stojí  již  na  přechodu 

k Aceri-Fagetum a Dentario-Fagetum. V těchto přechodech od Festuco-Fagetum 

k Dentario-Fagetum na humózních půdách již  zpravidla chybí  Festuca altissima 

a naopak  se  vyskytují  náročnější  bučinné  druhy  jako  např.  Paris  quadrifolia 

a Actaea spicata, které ve Festuco-Fagetum většinou nerostou.

Kyselé  bučiny,  v jejichž  podrostu  se  vyskytují  Vaccinium myrtillus,  Luzula 

albida,  Prenanthes  purpurea,  Avenella  flexuosa  aj.,  se  podle  geobotanické 

rekonstrukce  potenciálních  přírodních  ekosystémů  v mapovaném  území 
vyskytovaly  na  mnohem  menších  plochách  než  mezotrofní  (květnaté)  bučiny, 

menší  porosty  se  zachovaly  např.  na Měděnci  (EVSK 15-31-17-05),  v západní 
části  lesního  komplexu  Mokřiny  (EVSK  15-31-16-04,  15-31-16-15)  i  jinde 

(EVSK 15-31-17-09).

Zbytky  suťových  lesů,  resp.  klenových  bučin  (asociace  Aceri-Fagetum) 

se v mapovaném  území  zachovaly  jen  omezeně,  např.  v EVSK  15-31-17-14 

(s jilmem) nebo  15-31-17-15.

Ze  stabilizovaných  polopřírodních  ekosystémů  mají  v mapovaném  území 
význam  z hlediska  krajinné  ekologie  především  nelesní  mokřady,  resp.  vlhké 

a mokřadní louky v nivách a na prameništích, tedy na biotopech původních olšin 

a přesličkových  smrčin.  Většina  těchto  dlouhodobě  stabilizovaných  vlhkých  luk 

však  byla  v posledních  desetiletích  zlikvidována  socialistickým  zemědělstvím 

(meliorace niv, přeorání, přeměna na ornou půdu). Přitom tyto ekosystémy mají 
v krajině  Nízkého  Jeseníku  nezastupitelný  význam  hydrologický  i  biologický 

(vysoká  diverzita  bioty).  Záchraně  posledních  zbytků  těchto  obtížně 

rekonstruovatelných ekosystémů je proto nutné věnovat zvýšenou pozornost.

Největším komplexem nelesních mokřadů a kosených vlhkých luk jsou louky 

na levém břehu Moravice nad Tylovským mlýnem (EVSK 15-31-17-12) a na ně 

navazující  mokřady výše v nivě  Moravice (EVSK 15-31-17-13).  Významné  jsou 

i luční  porosty  v nivě  Kočovského  potoka  nad Valšovem (EVSK  15-31-17-02), 

kde se  zachovala  kromě  populace  Salix  rosmarinifolia  i  početná  populace 

Phyteuma orbiculare.

Květnatých mezofilních luk je v mapovaném území jen velmi málo, největší 
porosty jsou nad silnicí severně Valšova (EVSK 15-31-17-03).

Z hlediska  zajímavostí  fytogenofondu  daného  území  je  nutné  se  zmínit 

i o příležitostném  výskytu  některých  subtermofilních  prvků  na  otevřených 
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biotopech (skalách a sutích droby) v nově  otevíraném lomu na Ostrohu (Logfia 

arvensis,  Campanula  persicifolia,  Chamaecytisus  supinus,  Jasione  montana, 

Verbascum  nigrum,  Ajuga  genevensis,  Anthyllis  vulneraria,  Daucus  carota, 

Microrrhinum minus aj.).

Pro ekologickou optimalizaci  krajiny jsou důležitá  především místa  s větší 
diverzitou zoogenofondu. Z biotopů obratlovců jsou to především říční a potoční 
nivy,  kde  se  dosud vyskytují  obojživelníci  (zde hlavně  niva  Moravice)  a  místa 

s větší denzitou ornitofauny, k nimž patří i rozptýlená zeleň v pusté polní krajině 

u Dolního Václavova (např. EVSK 15-31-11-39 a 41).“

2.3. Geologie a hydrogeologie širšího okolí

Širší okolí zájmového území náleží geologicky ke kulmu Nízkého Jeseníku. 

Podle geologického mapování  listu  Bruntál  [5]  je  zde kulmská  flyšová  formace 

reprezentována  převážně  hrubě  a  velmi  hrubě  rytmickým  flyšem,  který  patří 
převážně  k hornobenešovskému  souvrství.  Flyšová  formace  je  intenzivně 

zvrásněna  s vergencí  vrás  k ZSZ.  Vrásové  struktury  se  projevují  v geologické 

mapě  jako víceméně  rovnoběžné  pruhy  hornin  směru  SSV  –  JJZ  o  mocnosti 

100 – 500 m. V jádře antiklinální struktury, jejíž osa probíhá západně od železniční 
tratě Olomouc – Bruntál, vystupuje poloha velmi hrubě rytmického flyše, která byla 

nazvána valšovskou drobovou polohou. Východní část valšovské drobové polohy 

je  překryta  kvartérními  deluviálními  a  deluviofluviálními  hlinitými  sedimenty, 

v severozápadní části se nachází ložisko těžené kamenolomem Valšov II a v jeho 

předpolí dosud netěžené ložisko Valšov 3.

Jihovýchodně od zájmového území vystupuje v prostoru mezi řekou Moravicí 
a  jejím levostranným přítokem Kočovským potokem cca  350  –  400  m mocná 

poloha  andělskohorských  vrstev  reprezentovaných  drobně  rytmickým  flyšem, 

v níž se nachází ložisko těžené kamenolomem Valšov I.

Západně  od  zkoumaného  území  vystupují  mocné  polohy převážně  hrubě 

rytmického flyše, které tvoří přechod mezi hornobenešovskými vrstvami a hlavním 

rozšířením  andělskohorských  vrstev,  které  se nacházejí  dále  na  západ 

mimo použitý  výsek  mapy  (příloha  č.  2)  –  tzv.  přechodní  vývoj. 

Podle B. Koverdynského a J. Zapletala [7] není vzájemný vztah litostratigrafických 

jednotek v popisovaném území dosud dořešen.

Mocnost rytmů velmi hrubého flyše hornobenešovských vrstev se pohybuje 

v rozmezí 1 – 3 m, u hrubého flyše 0,3 – 1,2 m. Na bázi rytmů se vyskytuje hrubší 
klastická  příměs  (nad  2  mm),  ve svrchních  částech  rytmů  jsou  časté  laminy 
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až centimetrové vložky prachovců a jílovitých břidlic. Mocnost hornobenešovských 

vrstev odhaduje V. Havlena na 800 – 1000 m [4].

Statigrafické  postavení  bazálních  vrstev  kulmu  Nízkého  Jeseníku  nebývá 

jednotně  chápáno,  neboť v důsledku  regionální  metamorfózy  zde  nelze 

jednoznačně  uplatnit  biostratigrafické  a litostratigrafické  metody.  V pojetí 
J. Dvořáka  [3]  jsou  hornobenešovské  vrstvy  řazeny  ke  spodnímu  visé, 

podle O. Kumpery [10] ke svrchnímu visé.

Tektonicky  lze  kulm  Nízkého  Jeseníku  charakterizovat  jako  rozsáhlé 

nesouměrné  synklinorium.  Jeho  osa,  dělící  zónu  vergencí  vrás  V1,  probíhá 

východně  od  šternbersko  –  hornobenešovského  devonského  pruhu  v oblouku 

od Vysoké  a  Města  Albrechtic  přes  okolí  Krnova  k Mladecku  a  Budišovu. 

Průzkumná oblast náleží k západojesenickému synklinoriu, jež představuje velmi 

intenzivně  zvrásněnou  strukturu  s úzkými,  klivážovými,  často  izoklinálně 

stlačenými vrásami.  Směr  vrstev  je  prakticky  v celém kulmu Nízkého Jeseníku 

jednotný,  SSV – JJZ. Podélné  zlomy SSV – JJZ směru v kombinaci s příčnými 

dislokacemi SZ – JV směru vytvářejí  podle J. Dvořáka mozaiku ker se značně 

diferencovaným  a složitým  vývojem  předflyšovým  a  zpravidla  poněkud 

jednotnějším vývojem během depozice flyšových formací [2].

Kvartérní  sedimenty  jsou  v širším okolí  ložiska  reprezentovány  fluviálními 

sedimenty  řeky  Moravice  a jejich  přítoků.  Převážná  část  území  je  překryta 

deluviálními a deluviofluviálními hlinitými a hlinito- kamenitými sutěmi.

Kulmské  horniny  mají  zanedbatelnou  průlomovou  propustnost.  Puklinová 

propustnost  se  uplatňuje  zejména  ve  svrchních  partiích  skalního  podkladu 

a v silně  rozpukaných  horninách  v okolí  poruch.  Kvartérní  hlinito-kamenité 

sedimenty  mají  proměnlivou  průlomovou  propustnost.  Tyto  partie  však  nejsou 

zvodnělé a mají jen malý význam.

2.4. Geologie vlastního ložiska

Převažujícím  litologickým  typem  na  ložisku  jsou  jemně  a  středně  zrnité 

droby, místy obsahující hrubší klastickou příměs (viz obrázek 2). Droby vystupují 
v metrových  rytmech.  Dále  se  zde  vyskytují  droby  až  prachovce  laminované 

jílovitými  břidlicemi,  případně  střídání  těchto  hornin  v centimetrových 

až decimetrových  rytmech.  Mocnost  poloh  tohoto  typu  hornin  je  od  několika 

decimetrů do několika desítek metrů.
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Obrázek 2: Droba na ložisku Valšov

Směr vrstev na ložisku je S-J až SSV-JJZ s úklony 60O – 70O k V až VJV 

(viz obrázek  3).  Poloha  vrstev  je  převrácena,  z geologické  mapy  širšího  okolí 
vyplývá, že jde o západní rameno k západu překocené antiklinály. Horniny jsou 

převážně  středně  rozpukané  (10  puklin/m),  hojnější  rozpukání  se projevuje 

v polohách střídání drob, prachovců s břidlicemi a v porušených partiích (20 a více 

puklin/m).
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Obrázek 3: Lomová stěna IV. etáže v kamenolomu Valšov II

Na ložisku  převažují  výrazné  pukliny  směru  ZSZ-VJV  až  SZ-JV  s úklony 

kolem 70O k ZJZ až JZ. Významněji jsou zastoupeny pukliny směru Z-V s úklony 

70O – 90O k S a pukliny směru S-J s úklony kolem 90O k V.

Zjištěné poruchy jsou jednak směrné (S-J až SSV-JJZ) s úklonem 60O – 70O, 

ale  i  40O –  50O k V až VJV  a  jednak  příčné  (ZSZ-VJV)  s úklony  jak  k  JJZ, 

tak i k SSV.

Poruchy jsou mocné 1 – 4 m, vyplněny detrity a jíly s úlomky hornin. V okolí 
poruch  jsou  horniny  většinou  silně  rozpukané  až  drcené  do  vzdálenosti  řady 

metrů. Některé poruchy jsou tvořeny pouze drcenými horninami. Horniny v okolí 
poruch jsou hlouběji navětralé.

Kvartérní  pokryv  tvoří  hlinito-kamenité  sutě  různé  mocnosti  (2  –  5  m), 

které jsou na povrchu pokryty 0,2 – 0,3 mocnou vrstvou humózních hlín.
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2.5. Hydrogeologie vlastního ložiska

Ložisko  drob  je  součástí  svrchní  části  puklinově  propustného 

hydrogeologického  masivu.  Komplex  drob  hornobenešovského  souvrství  je 

charakterizován  slabou  puklinovou  propustností  se  součinitelem  filtrace 

okolo n . 10-6 m/s.

Kulmské  horniny  jsou  prostoupeny  poměrně  hustou  sítí  puklin  s mělkým 

oběhem podzemních vod v zóně zvětrávání a v pásmu podpovrchového rozpojení 
hornin, které zasahuje obvykle do hloubek 30 - 40 m, podél poruchových pásem 

pak ještě podstatně hlouběji.

Území  je  součástí  hydrogeologického  rajónu  661-2  Kulm  Nízkého 

Jeseníku – Povodí Moravice.

V rámci  regionů  mělkých podzemních vod náleží  území  do regionu II  F4, 

kde se  jedná  o  typ  podzemní  vody  se  sezónním  doplňováním,  s výskytem 

nejvyšších průměrných měsíčních stavů hladin podzemní vody v květnu až červnu 

a  nejnižších  v září  až  listopadu,  k přechodnému  poklesu  dochází  v červenci 

nebo v srpnu [9].

Dotace  a  tvorba  podzemních  vod  je  závislá  na  množství  a  rozložení 
atmosférických  srážek,  které  mohou  infiltrovat  do  skalního  masivu  jednak 

přes zvětralinový  plášť  deluviálních sedimentů  a  eluvií  a jednak  na ploše lomu 

přímo do puklin skalního podkladu.

Infiltrační oblast hodnoceného lomu je velmi malá vzhledem k jeho umístění 
na výběžku morfologického hřbetu.

Odvodňování  mělkých  podzemních  vod  se  uskutečňuje  k místní  erozivní 
základně, kterou tvoří Lomový potok v úrovni okolo 510 m n. m. Západní a jižní 
část oblasti lomu je v povrchových částech odvodňována k údolí meliorovaného 

potoka na úrovni 530 – 560 m n. m.

Mělké  podzemní  vody  plochého  údolí  tohoto  důlního  toku  jsou  odváděny 

k potoku  umělými  drenážemi  položenými  v hloubce  okolo  1,0  –  1,5  m 

pod povrchem. Do jedné z těchto drenáží je zaústěn odvod důlních vod čerpaných 

z lomu.

Zásobování obyvatelstva pitnou vodou v obci Valšov je vázáno na domovní 
studny,  které  jsou  zahloubeny  jednak  ve  svahových  sedimentech  a  jednak 

ve fluviálních  sedimentech  Kočovského  potoka.  Studny  jsou  většinou  hluboké 

10 – 15  m.  Kvalita  vody  v některých  studních  je  špatná  vzhledem  k možnosti 

snadného znečištění  povrchovými plachy, zejména v okolí  frekventované  silnice 
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I/45 a v hustší obytné zástavbě. Důležitý vliv na kvalitu vody má také technický 

stav studny a úprav jejího okolí.

Dopad zahloubení  kamenolomu Valšova II  v podobě  IV. těžební  etáže byl 

posuzován  v rámci  Plánu  otvírky,  přípravy  a  dobývání  z roku  1999, 

jehož podkladem byl i hydrogeologický posudek zpracovaný UNIGEEM a.s. [16]. 

Z tohoto  hydrogeologického  posudku je  zřejmé,  že  při  postupném zahlubování 
lomu pod úroveň 539 m n. m. je třeba očekávat přítoky vody zejména ze severní 
strany, kde je infiltrační oblast nejrozsáhlejší a úroveň přirozené hladiny podzemní 
vody ve skalním masivu je v centru svahového hřbetu nejvýše. Přítoky vody budou 

přiváděny hlavně po směrných puklinách směru S-J. I po zahloubení V. těžební 
etáže na kótu 509 m n. m. bude báze lomu cca  na úrovni místní erozivní báze, 

která je dána Lomovým potokem na úrovni cca 510 m n. m.

Vzhledem k poměrně  slabé  puklinové  propustnosti  horninového masívu je 

v rámci  hydrogeologického  posudku  z roku  1999  předpokládáno,  že  depresní 
kužel,  vytvořený  při  odvodňování  ke  dnu  lomu  na úrovni  524  m  n.m.,  bude 

poměrně strmý a dosáhne do vzdálenosti 150 – 180 m od lomu. Protažený bude 

ve směru vrstev směrem k severu, minimálně po sedlo mezi oblastí lomu a kótou 

616 m n.  m.,  jímž  prochází  příčná  poruchová  zóna,  doprovázená  zvětráváním 

hornin a snížením propustnosti na zatěsněných puklinách.

Dle  hydrogeologického  posudku  z roku  1999  byla  infiltrační  plocha  lomu 

uvažována k úrovni 524 m n. m. cca 250 000 m2. Pro výpočet přítoku důlní vody 

pak byl použit bilanční výpočet dle Dupnikova vzorce pro studnu ve velké kotlině. 

Při  průměrném  ročním  úhrnu  srážek  813  mm  a průměrném  ročním  výparu 

450 mm  předpokládal  hydrogeologický  posudek  z roku  1999  průměrný  přítok 

do kamenolomu 2,88 l�s-1 [16].

Vzhledem  k plánovanému  zahloubení  V.  těžební  etáže  na  úroveň 

509 m n. m., které  však nebude mít  podstatný vliv na rozšíření infiltrační plochy 

lomu, předpokládám navýšení přirozeného přítoku do lomu na cca 3,00 l�s-1.

Bezprostřední  přítok  srážkových  vod  lze  očekávat  zhruba  ve  stejné  výši 

jako za  současné  situace,  což značí,  že  je  třeba  v běžném  deštivém  období 
počítat s odčerpáváním cca 10-20 l�s-1 důlní vody. K tomu je třeba mít dostatečně 

velkou retenční  nádrž  na dně  lomu, do níž  se bude důlní  voda shromažďovat 

a podle potřeby  se  pak  může  odčerpávat  a  vypouštět  do  povrchového  toku. 

Velikost retenční nádrže je vhodné dimenzovat na jednorázový přítok důlní vody 

při  přívalových  deštích.  Pro  dimenzování  technických  zařízení  se  vychází 
z intenzity  15  min.  deště  při  periodicitě  1 x ročně,  která  pro  danou  oblast  činí 
cca 120 l�s-1 na 1 ha.
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3. Stavy zásob výhradního ložiska

3.1. Přehled provedených geologických průzkumů

Na ložisku bylo provedeno několik  geologických průzkumů  s následujícími 

zprávami:

a)  Janča  A.  (1958):  Průzkum  droby  v ČSR  –  1958,  Valšov,  č.ú.  544 360, 

Geologický průzkum n.p. Brno

Účelem  průzkumu  bylo  zjištění  vyhovujících  zásob  droby  v předpolí 
stávajícího lomu ve Valšově. V rámci průzkumného úkolu byly provedeny 4 vrty 

o celkové délce 94 m, byla zpracována geologická mapa 1 : 1 000 o ploše 0,2 km2 

dokumentovaná 59 body, skrývkové poměry byly dokumentovány pomocí 21 rýh 

(154,14  m3),  úložné  poměry  byly  ověřeny  5-ti  šachticemi  (celkem  47,1  bm) 

a kvalita  materiálu  ve  stěnách  stávajícího  lomu  byla  ověřena  pomocí 
6- ti stěnových záseků. Byly provedeny technologické zkoušky na 22-ti vzorcích.

V dobývacím prostoru Valšov II se nachází pouze výhradní ložisko kamene 

Valšov  (3 031 400),  ve kterém  bylo  posledním  výpočtem  zásob  (FZ  2822) 

vyčísleno ke dni 31.10.1958 celkem 767 800 m3 geologických zásob bilančních 

volných.  Z toho 417 600 m3 zásob prozkoumaných (původní  kategorie  B a C1) 

a 350 200 m3 zásob vyhledaných (původní kategorie C2).

b) Kočandrle J. (1969): Závěrečná zpráva o těžebním průzkumu drob na lokalitě 

Valšov, č.ú. 528 000841, Geologický průzkum n.p. Ostrava

Účelem  těžebního  průzkumu  bylo  zajištění  vhodné  suroviny  pro  výrobu 

drceného kameniva v předpolí lomu ve směru k železniční trati. Průzkumné práce 

zahrnovaly 1 ložiskový vrt hluboký 24,3 m, 1 šachtici do hloubky 5 m a 1 rýhu 

o délce 75 m. Všechna průzkumná  díla  zastihla droby navětralé,  technologicky 

nevhodné k požadovanému účelu. Proto nebyly počítány zásoby suroviny.

c)  Macháčková  M.  (1982):  Valšov  III  –  kóta  616,  vyhledávací  a  předběžný 

průzkum kamene, č.ú. 0281 4009 53 331 3801 1, Geologický průzkum n.p. 

Ostrava

Účelem  průzkumných  prací  bylo  zajištění  zásob  pro  výrobu  drceného 

kameniva  v severním  předpolí  odtěžovaného  lomu  Valšov  II.  Průzkumu 

předcházelo  geofyzikální  měření  v roce  1980,  v letech  1981-82  proběhly 

průzkumné  práce  sestávající  z 15-ti  ložiskových  vrtů,  jejich  dokumentace 

a zpracování technologických vzorků a výpočtu zásob.
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Mezi  kamenolomem  Valšov  II  a  nově  vymezenými  bloky  zásob  byl 

identifikován systém poruch směru ZJZ – VJV se strmým úklonem k SSZ, kde jsou 

horniny silně navětralé až do hloubek přes 30 m. Proto nelze spojit nové ložisko 

s kamenolomem Valšov II.

d) Tišnovská V. (1999): Valšov – starý lom, hydrogeologický posudek, č.ú. 02 98 

2234 79 400 3801 3, Unigeo a.s. Ostrava

Účelem  průzkumných  prací  bylo  zpracování  hydrogeologického  posudku 

o prostoru  kamenolomu  Valšov  II  zaměřeného  na  vliv  dalšího  zahloubení 
stávajícího  jámového  lomu  do  IV.  těžební  etáže  na úroveň  529, 

event. až 524 m n. m.  na  množství  a  kvalitu  vypouštěných  vod  a  na  možnost 

ovlivnění zdrojů pitné vody v okolí lomu. V rámci hydrogeologického posudku bylo 

zdokumentováno 9 hydrogeologických objektů v okolí lomu.

3.2. Rozdělení ložiska a kategorizace zásob

Ložisko  bylo  rozděleno  na  čtyři  geologické  bloky,  které  byly  zařazeny 

do kategorie  zásob  prozkoumaných  a  vyhledaných  (původní  B,  C1 a  C2) 

s celkovým objemem 767 800 m3.

Blok  č.  1  v původní  kategorii  B  zahrnoval  užitkovou  surovinu  v předpolí 
otevřených lomů až po úroveň báze stávajícího lomu, tj. po kótu 555 m n. m. Blok 

č.  2 v původní kategorii  C1 zahrnoval užitkovou surovinu východně  od otevřené 

těžební  stěny  s bází  na  kótě  535  m  n.  m.  Blok  č.  3  v původní  kategorii  C2 

zahrnoval užitkovou surovinu jižně od bloku č. 1 a s bází na kótě 535 m n. m. Blok 

č. 4 v původní kategorii C2 zahrnoval užitkovou surovinu pod blokem č. 1 a s bází 
na kótě 535 m n. m.
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Tabulka č. I Geologické zásoby k 31.10.1958

Blok Kategorie 

zásob

Kubatura bloků 

[m3]

Skrývka [m3] Surovina [m3]

1. BB 220 531 13 831 206 700

2. C1B 229 163 18 263 210 900

3. C2B 122 749 21 749 101 000

4. C2B 249 200 - 249 200

Celkem - 821 643 53 843 767 800

V předchozích letech byla těžba prováděna ve všech čtyřech geologických 

blocích. Blok č. 1 byl úplně vytěžen a také bloky č. 2, 3 a 4 byly z převážné části 

vytěženy  vzhledem k tomu,  že  báze  3.  těžební  etáže  byla  stanovena  na  kótě 

539 m n. m. V zájmu racionálního vytěžení  zásob výhradního ložiska probíhala 

těžba  na  II.  a  III.  těžební  etáži  západním  směrem  za  hranice  bloků  zásob 

až po hranici dobývacího prostoru.

Poslední  přepočet  zásob  na  ložisku  byl  proveden  v rámci  Plánu  otvírky, 

přípravy a dobývání  se stavem k 9.12.1998 [12].  K tomuto datu bylo na ložisku 

včetně tehdy povolované IV. těžební etáže na kótě 524 m n. m. vyčísleno celkem 

637 457 m3 geologických zásob. Vytěžitelnost zásob na II. těžební etáži (8 245 m3) 

a na III.  těžební etáži  (52 910 m3) je však jen hypotetická, vytěžitelné jsou tedy 

pouze zásoby na IV. těžební etáži, tj. 576 302 m3.

Tabulka č. II Geologické zásoby k 9.12.1998

Etáž Průměrná plocha [m2] Průměrná mocnost 

[m]

Kubatura 

suroviny 

[m3]

II. 485 17 8 245

III. SV 1 240 18 22 320

III. J 2 185 14 30 590

IV. 39 745 14,5 576 302

celkem 637 457
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V současné  době  probíhá  těžba  na  IV.  těžební  etáži,  která  je  postupně 

zahlubována na povolenou kótu 524 m n. m.

Tabulka č. III Pohyb zásob v období let 2005 - 2008

Rok Bilanční
prozkoumané 

volné [m3]

Bilanční 
vyhledané 

volné [m3]

Bilanční 
celkem 

[m3]

Zásoby v DP 

[m3]

Vytěžitelné 

zásoby 

[m3]

2005 518 000 - 518 000 518 000 518 000

2006 504 000 - 504 000 504 000 504 000

2007 461 000 - 461 000 461 000 461 000

2008 422 000 - 422 000 422 000 422 000

3.3. Jakostní a technologická charakteristika suroviny

Droba  je  sedimentární  hornina  složená  z polymiktního  klastického 

psamitického materiálu a základní hmoty, je stejnoměrně zrnitá, masivní textury. 

Barva  je  šedozelená,  místy  i  namodralá,  při  zvětrávání  nahnědlá.  Průměrná 

velikost  klastických  úlomků  je  minimálně  0,15  mm  a  maximálně  0,4  mm. 

Podstatnou částí  je křemen. Dalšími méně  zastoupenými součástmi jsou živce 

(draselné i sodnovápenaté), biotit, muskovit, grafitické substance a úlomky hornin.

Z průběžných výsledků zkoušek kameniva, získaných v rámci vyhodnocování 
suroviny, jednoznačně vyplývá, že dobývaná nerostná surovina (droba) odpovídá 

svou  kvalitou  platným  normám  pro  výrobu  kameniva  do  betonu 

(ČSN EN 12620:2004),  kameniva  pro  asfaltové  směsi  a  povrchové  vrstvy 

pozemních  komunikací,  letištních  a  jiných  dopravních  ploch 

(ČSN EN 13043:2004),  kameniva  pro nestmelené  směsi  a  směsi  stmelené 

hydraulickými  pojivy  pro  inženýrské  stavby  a  pozemní  komunikace 

(ČSN EN 13242:2004)  a  kameniva  pro  konstrukční  vrstvy  tělesa  železničního 

spodku (OTP ČD).

Za  škodlivinu  jsou  považovány  vložky  břidlic  a  prachovců.  Z výsledků 

geologických průzkumů vyplynulo značné kolísání jakosti ložiskového komplexu.

Organizace  má  certifikaci  výrobku  ve  smyslu  §  10  a  12  zákona 

č. 22/1997 Sb.,  ve  znění  zákona  č. 71/2000  Sb.,  o  technických  požadavcích 

na výrobky  a  o  změně  a  doplnění  některých  zákonů  a podle nařízení  vlády 

č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky:

� Přírodní drcené kamenivo frakce 0 – 4
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� Přírodní drcené kamenivo frakce 4 – 8

� Přírodní drcené kamenivo frakce 8 – 16

� Přírodní drcené kamenivo frakce 16 – 32

� Přírodní drcené kamenivo frakce 32 – 63

� Přírodní drcené kamenivo frakce 63 – 125

� Směs přírodního drceného kameniva frakce 0 – 32

� Směs přírodního drceného kameniva 0 – 63

� Lomový kámen netříděný
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Tabulka  č.  IV  Přehled  výsledků  poslední  zkoušky  kameniva  dle  ČSN  EN  12620:2004 

Kamenivo do betonu frakce 8/16

Základní charakteristiky Vyjádření Kategorie, 

hodnota

Frakce kameniva Označení d/D 8/16

Zrnitost Kategorie Gc85/20

Meze a tolerance pro 

zrnitost HK na mezilehlém 

sítě

Kategorie Gr15

Propad na mezilehlém sítě Deklarovaná hodnota 63 % hm.

Tvar zrn hrubého kameniva Kategorie Sl40

Obsah schránek živočichů Kategorie NPD

Obsah jemných částic Kategorie f1,5

Odolnost proti drcení 
hrubého kameniva

Kategorie LA20

Odolnost proti otěru 

hrubého kameniva

Kategorie NPD

Odolnost proti ohladitelnosti 

hrubého kameniva

Kategorie NPD

Odolnost proti 

povrchovému obrusu

Kategorie NPD

Odolnost proti obrusu 

pneumatikami s hroty

Kategorie NPD

Objemová hmotnost Deklarovaná hodnota 2,68 Mg m� -3

Nasákavost Deklarovaná hodnota WA24 ≤ 1,5 % hm.

Trvanlivost síranem 

hořečnatým

Kategorie MS18

Objemová stálost – 

smršťování při vysychání
Vyhovuje/Nevyhovuje NPD

Odolnost proti alkalicko 

křemičité reakci

Vyhovuje pro prostředí XO, XC, XD, XF, 

XA

Chloridy Deklarovaná hodnota ≤ 0,01 % hm.

Sírany rozpustné v kyselině Kategorie AS0,2

Celková síra Vyhovuje/Nevyhovuje Vyhovuje ≤ 1 % 

hm.

Obsah lehkých 

znečišťujících částic

Deklarovaná hodnota NPD

Obsah humusovitých částic 

drobného kameniva

Vyhovuje/Nevyhovuje -
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Obsah oxidu uhličitého 

v drobném kamenivu

Deklarovaná hodnota -

Obsah přírodních 

radionuklidů
Deklarovaná hodnota Obsah Ra 226 ≤ 44 

± 4 Bq kg� -1

Sypná hmotnost Deklarovaná hodnota 1,27 Mg m� -3

Obsah volné slídy v DK Deklarovaná hodnota -

Použitá surovina Petrografický název Droba

3.4. Plánované změny zásob výhradního ložiska

V Plánu  otvírky,  přípravy  a  dobývání  z roku  1999  jsou  plánovány  menší 
změny  zásob  výhradního  ložiska,  a  to  dotěžením  II.  a  III.  těžební  etáže 

a podstatné navýšení zátěž zahloubením IV. těžební etáže na kótu 524 m n. m. 

[12].  Zmiňovaný  POPD  však  nepočítá  s dalším  zahloubením  kamenolomu 

V. těžební etáže na kótu 509 m n. m., které může dále navýšit zásoby výhradního 

ložiska a přispět k jeho racionálnějšímu vydobytí ve smyslu Horního zákona.

3.4.1. Přírůstky, převody zásob a jejich odpisy

PŘÍRŮSTEK ZÁSOB

Plán otvírky, přípravy a dobývání z roku 1999 předpokládal dotěžení zásob 

v severozápadní  části  II.  těžební  etáže  v rozsahu  8 245  m3,  dotěžení  zásob 

v severovýchodní části III. těžební etáže v rozsahu 22 320 m3 a dotěžení zásob 

v jižní části III. těžební etáže v rozsahu 30 590 m3 [12].

Největší  přírůstek  zásob však představovalo zahloubení  IV.  těžební  etáže 

na kótu  524  m  n.  m.,  které  znamenalo  navýšení  zásob  výhradního  ložiska 

o 576 302 m3.

Další  přírůstek  zásob  výhradního  ložiska  by  představovalo  uvažované 

zahloubení V. těžební etáže na kótu 509 m n. m. Pro zjištění množství takto nově 

získaných  zásob  jsem  provedl  orientační  výpočet  vytěžitelných  zásob 

v plánovaném zahloubení V. etáže. Výpočet byl proveden pomocí geodetického 

programu Kokeš,  metodou horizontálních řezů.  Výsledky výpočtu jsou uvedeny 

v následující tabulce (viz. tabulka č. V).
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Tabulka č. V Orientační výpočet objemu vytěžitelných zásob v plánovaném zahloubení

Horizont

[m n.m.]

M [m] Ph [m2] Pd [m2] Pp [m2] V [m3]

524 - 509 15 27251 20490 23870
358053

Celkem 

zaokrouh.
358053

Vysvětlivky k tabulce č. V:

Horizont – vymezení přibližné úrovně horní a dolní hrany těžebního řezu - etáže

M – mocnost (výška) horizontu pro výpočet objemu

Ph – plocha na úrovni horní hrany těžebního řezu - etáže

Pd – plocha na úrovni dolní hrany těžebního řezu - etáže

Pp – průměrná plocha pro výpočet objemu

V – objem přírůstku zásob zahloubením V. těžební etáže

Z tabulky  č.  V  je  zřejmé,  že  navrhovaným  zahloubením  kamenolomu 

Valšov II o V. těžební etáž by došlo ke zvětšení objemu zásob výhradního ložiska 

o 358 000 m3.

ÚBYTEK ZÁSOB

K úbytku zásob dojde odpisem zásob v severozápadní části II. těžební etáže 

v rozsahu 8 245 m3,  v severovýchodní části III. těžební etáže v rozsahu 22 320 m3 

a v jižní  části  III.  těžební etáže v rozsahu 30 590 m3.  Celkem se jedná  o odpis 

61 055  m3 zásob  výhradního  ložiska.  Nutnost  budoucího  odpisu  těchto  zásob 

výhradního  ložiska  vyplývá  ze  současného  stavu  těžebních  stěn  kamenolomu, 

které neumožňují jejich vytěžení.

Odpis  se  provede  na  základě  ustanovení  §  14a  zákona  č.  44/1988  Sb., 

o ochraně  a  využití  nerostného  bohatství  (Horní  zákon)  a  bude  uveden 

v důlněměřické  dokumentaci,  která  bude  předložena  příslušnému  obvodnímu 

báňskému úřadu.

3.4.2. Výrubnost a znečištění

Výrubnost  je  dána poměrem vytěžitelných zásob k zásobám geologickým. 

Podle Plánu otvírky,  přípravy a dobývání  z roku 1999 [12]  byla na jednotlivých 
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těžebních etážích vyčíslena výrubnost a znečištění, jež jsou uvedeny v následující 
tabulce č.VI.

Tabulka č. VI Výrubnost a znečištění dle Plánu otvírky, přípravy a dobývání z roku 

1999

Těžební etáž Surovina [m3] Škodlivina [%] Škodlivina 

[m3]

Výrubnost 

[m3]

II severozápad 8 245 5 412 7 833

III 

severovýchod

22 320 0 0 22 320

III jih 30 590 20 6 118 24 472

IV 576 302 3 17 289 559 013

celkem 613 638

Z následující  tabulky  je  zřejmé,  že  za  období  2006  –  2008, 

kdy v kamenolomu Valšov II  zajišťovala těžbu organizace Štěrkovny spol.  s r.o. 

Dolní  Benešov,  došlo  ke  snížení  hodnoty  znečištění  a  tudíž  k větší  výrubnosti 

a racionálnějšímu vydobývání výhradního ložiska.

Tabulka č. VII Dosahované znečištění a ztráty při dobývání v období let 2006 - 2008

Rok Znečištění [%] Ztráty [%] Výrubnost [%]

2006 0 0 100,0

2007 0 0 100,0

2008 0 0 100,0

3.4.3. Konečný stav zásob

Ložisko je v současné době těženo tak, že při sestupném způsobu dobývání 
a  při  zachování  stávajících  těžebních  postupů  nedojde  k žádnému  vázání 
geologických zásob výhradního ložiska. Vytěžitelné zásoby v dobývacím prostoru 

činí  k 31.12.2008  422 000  m3.  Přírůstek  zásob  z navrhovaného  zahloubení 
V. těžební etáže činí 358 000 m3. Naopak předpokládaným odpisem zbytkových 

zásob II. a III. těžební etáže dojde k úbytku celkem 61 055 m3.
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V tabulce č. VIII je uveden stav zásob k 31.12.2008 a v tabulce č. IX je pak 

uvedena  změna  vytěžitelných  zásob,  ke  které  dojde  plánovanými  přírůstky 

a odpisy zásob výhradního ložiska.

Tabulka č. VIII: Stav zásob výhradního ložiska k 31.12.2008

Zásoby bilanční prozkoumané volné 422 000 m3

Zásoby bilanční prozkoumané vázané 0 m3

Zásoby bilanční vyhledané volné 0 m3

Zásoby bilanční vyhledané vázané 0 m3

Zásoby bilanční celkem 422 000 m3

Zásoby nebilanční 0 m3

Zásoby v dobývacím prostoru 422 000 m3

Vytěžitelné zásoby 422 000 m3

Tabulka č. IX Konečný stav zásob výhradního ložiska

Vytěžitelné zásoby k 31.12.2008 422 000 m3

Přírůstek zásob zahloubením V. těžební etáže 358 000 m3

Úbytek zásob odpisem zásob na II. těžební etáži 8 245 m3

Úbytek zásob odpisem zásob na III. těžební etáži 52 910 m3

Úbytek zásob odpisem celkem 61 055 m3

Konečný stav zásob výhradního ložiska 718 945 m3

Celková  změna  zásob  výhradního  ložiska  vzniklá  přírůstkem  a  odpisem 

zásob představuje navýšení zásob výhradního ložiska o 296 945 m3. Na základě 

výše  uvedeného  přírůstku  zásob  bude  vypracován  nový  Plán  otvírky,  přípravy 

a dobývání. V letech 2009 a 2010 dojde na základě nového Plánu otvírky, přípravy 

a  dobývání  nejdříve  k  posouzení  vlivů  zahloubení  V.  těžební  etáže  na životní 
prostředí a následně ke správnímu řízení o povolení hornické činnosti. Předpoklad 

zahájení zahlubování V. těžební etáže je v roce 2011. Zmiňovaným zahloubením 

V. těžební etáže dojde k prodloužení těžby výhradního ložiska o cca 8 let.
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3.5. Zásoby vázané v ochranných pilířích

V ochranných pilířích nejsou vázány žádné zásoby výhradního ložiska.

4. Stávající technologie těžby, dopravy a zakládání

4.1. Chráněné ložiskové území a dobývací prostor

Pro  výhradní  ložisko  droby  Valšov  nebylo  stanoveno  chráněné  ložiskové 

území.  Za  chráněné  ložiskové  území  je  ve  smyslu  §  43  odst.  4  zákona 

č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 
pozdějších právních předpisů považován stávající dobývací prostor Valšov II.

Původní  dobývací  prostor  Valšov  byl  stanoven  rozhodnutím  Generálního 

ředitelství  Československého  kamenoprůmyslu  Praha  zn.  033/63  ze  dne 

26.10.1966.  Tento  dobývací  prostor  byl  vymezen  geometrickým  tvarem 

šestiúhelníku  o  ploše  43  316  m2.  Pokračováním  těžby  západním  směrem byl 

k tomuto dobývacímu prostoru Valšov připojen nový dobývací  prostor Valšov II, 

který  byl  stanoven  rozhodnutím  Generálního  ředitelství  Československého 

kamenoprůmyslu  Praha  zn.  DP-172/76  ze dne 5.7.1976.  Dobývací  prostor 

Valšov II,  který  na  původní  dobývací  prostor  Valšov  navazoval  linií  spojující 
lomové body A, B a C, byl vymezen geometrickým tvarem devítiúhelníku o ploše 

61 949 m2.

Dobývací prostory Valšov a Valšov II byly rozhodnutím Obvodního báňského 

úřadu  v Brně  č.j. 5246/01  ze  dne  15.11.2001  sloučeny  do  nového  dobývacího 

prostoru Valšov II.  Tento dobývací prostor je vymezen geometrickým obrazcem 

jedenáctiúhelníku o ploše 10 526 m2.

Dobývací  prostor  Valšov II  se nachází  v katastrálním území  Valšov,  obec 

Valšov, bývalý okres Bruntál, kraj Moravskoslezský.

Výhradní  ložisko  Valšov  bude  v rámci  těžebních  prací  nadále  sledováno 

těžebním  průzkumem  a případné  změny  budou  zaneseny  do  geologické 

dokumentace, která je jednou ročně doplňována.

4.2. Těžba v minulosti

Dobývání  výhradního  ložiska  droby  Valšov  bylo  zahájeno  v padesátých 

letech minulého století, kdy začala průmyslová těžba spojením dvou do té doby 

existujících  malých  lomů.  Trhací  práce  byly  prováděny  pomocí  komorových 

odstřelů.  V padesátých  letech  byla  rovněž  vybudována  technologická  linka 
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kamenolomu  s dvoustupňovým  drcením  zpracovávané  suroviny  a  následným 

tříděním  pomocí   sestavy,  která  obsahovala  dva  dvousítné  vibrační  třídiče. 

Vzhledem  k nárůstu  poptávky  po betonářských  frakcích  bylo  v roce  1980 

zkolaudováno  rozšíření  stávající  technologické  linky  o granulační  okruh 

včetně další třídírny.

K posledním  významným  změnám  došlo  jednak  v roce  2000,  kdy  byl 

schválen poslední platný Plán otvírky, přípravy a dobývání, kterým bylo povoleno 

zahloubení IV. těžební etáže na kótě 524 m n. m. K výrazné změně technologie 

zpracování  kameniva  pak  došlo  rovněž  v roce  2000  kompletní  rekonstrukcí 
granulačního okruhu.

4.3. Přípravné práce

Ložisko  je  otevřeno  částečně  zahloubeným  stěnovým  lomem  o  čtyřech 

etážích na úrovni cca 569, 554, 539 a 524 m n. m. Těžba byla prováděna na 

základě Plánů otvírky, přípravy a dobývání schválených v roce 1976 a 2000.

Skrývky  byly  provedeny  v minulosti  na  celé  ploše  ložiska.  Pozemky  byly 

vyňaty ze zemědělského půdního fondu  ve dvou fázích v letech 1971 a 1980. 

Další pozemky byly vyňaty z lesního půdního fondu v letech 1959 a 1960.

Skrývkové  práce  byly  prováděny  strojně  dozery  s rozrývacím  zařízením. 

Ze skrývkových materiálů byly kolem lomu nahrnuty ochranné bezpečnostní valy. 

Tyto  valy  byly  v průběhu  let  zalesněny  přírodní  sukcesí  a  v současné  době 

představují významný krajinotvorný prvek

4.4. Dobývací práce

Dobývání  bylo  zahájeno  na  nejhořejší  etáži  a  postupovalo  směrem dolů. 

Po dotěžení  prvních  tří  etáží  bylo  otevřeno  zahloubení  lomu  představované 

IV. těžební etáží  (viz obrázek 4). 

2009 24



Bc. Ludvík Mráz: Návrh na dotěžení výhradního ložiska Valšov II

Obrázek 4 Letecký pohled na kamenolom Valšov II

První tři etáže byly v minulosti zcela vydobyty. K dopravě těženého materiálu 

z rozvalu  k násypce  primárního  drtiče  jsou  používány  stávající  lomové 

komunikace.

4.5. Dobývací metody

Vlastní  dobývací  práce  jsou  prováděny  pomocí  trhacích  prací  velkého 

rozsahu.  Hornina  je  primárně  rozpojována  kombinací  clonových  a  plošných 

odstřelů. Tato kombinace, která je nezvyklá u povrchového dobývání stavebního 

kamene,  je  způsobena  praxí  organizace  SOL-EX s.r.o.,  která prováděla  těžbu 

v kamenolomu Valšov II v předcházejícím období. Tato organizace totiž netěžila 

IV. etáž  na plnou povolenou výšku 15-ti  metrů,  ale pouze na výšku 9-ti  metrů. 

Po převzetí  kamenolomu proto organizace Štěrkovny spol. s r.o. Dolní  Benešov 

přistoupila k postupnému prohlubování IV. těžební etáže na plně povolenou výšku 

kombinací plošných a clonových odstřelů.

Trhací  práce  velkého  rozsahu  byly  naposledy  povoleny  v rámci  povolení 
hornické činnosti v roce 2000. Trhací práce jsou prováděny způsobem a v rozsahu 

uvedeném  v Generelním projektu  clonových  odstřelů  [11]  a  Technologickém 
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postupu pro trhací práce malého rozsahu [14].Celková nálož clonového odstřelu 

nesmí  přesáhnout  hmotnost  14.250 kg  a  dílčí  nálož  v jednom časovém stupni 

nesmí  přesáhnout  hmotnost  750  kg.  Při  trhacích  pracích  malého  rozsahu, 

které jsou ojediněle používány zejména při sekundárním rozpojování nadměrných 

kusů rozvalu, nesmí maximální dílčí nálož přesáhnout 2 kg trhaviny a maximální 
celková nálož přesáhnout 10 kg trhaviny.

Vzhledem k nebezpečí negativních vlivů provádění trhacích prací na objekty 

kamenolomu  bylo  provedeno  s.p.  Stavební  geologie  Praha  v roce  1990 

v rámci provedení 169. clonového odstřelu seismické měření. Na základě tohoto 

měření  byly  stanoveny  maximální  hodnoty  náloží  ve  vztahu  ke vzdálenostem 

chráněných objektů od místa provádění clonových odstřelů.

Tabulka č. X Maximální hmotnost nálože v jednom časovém stupni

Vzdálenost od objektu [m] Maximální hmotnost nálože [kg]

300 600

400 750

Tabulka č. XI Maximální hmotnost celkové nálože

Vzdálenost od objektu [m] Maximální hmotnost nálože [kg]

300 8 000

400 10 000

Na základě stížností na účinky trhacích prací bylo provedeno nové měření 
seismických  účinků  na základě  289.  clonového  odstřelu,  který  se  uskutečnil 

23.10.2008.  Znalecký  posudek  č.  06/09  RNDr. Bohuslava  Svobody  CSc., 

který zohlednil  výsledky  seismického  měření,  obsahuje  návrh  velikosti  náloží 
na jeden časový  stupeň  [15].  Tyto  nové  hodnoty  jsou srovnatelné  s hodnotami 

obsaženými v Generelním projektu clonových odstřelů z roku 2000.
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Tabulka č. XII Maximální hmotnost nálože v jednom časovém stupni dle znaleckého 

posudku 06/09

Vzdálenost od objektu [m] Maximální hmotnost nálože [kg]

270 100

382 200

468 300

540 400

604 500

661 600

700 673

Výška rozvalu nesmí přesáhnout 1,4 násobku výšky dosahu těžebního stroje. 

Materiál  z rozvalu  je  nakládán  pomocí  kolového  nakladače 

zn. CATERPILLAR 966-F.  Doprava  k úpravně  je  zajišťována  nákladními vozidly 

BELAZ a Tatra 813.

Vrtací a trhací práce jsou prováděny dodavatelsky. Původní sklad výbušnin 

byl zrušen v roce 1998.

4.6.  Generální  svahy  skrývky,  lomu  a  parametry  skrývkových 

a těžebních řezů; umístění a časový sled

Skrývka byla v minulosti provedena na celé ploše výhradního ložiska a tudíž 

není nutné řešit na ložisku problematiku skrývkových řezů. Skrývkové práce byly 

provedeny tak, že skrývkové hmoty byly nahrnuty do ochranného bezpečnostního 

valu po obvodu kamenolomu. Vzhledem k léta probíhající rekultivaci tohoto valu 

přirozenou  sukcesí,  nehrozí  sesuv  těchto  hmot  a  není  nutné  provádět  žádná 

mimořádná opatření k zabránění sesuvů.

Generální svahy lomu jsou stanoveny pro období ukončení hornické činnosti 

na  ložisku  do  40o.  V jednotlivých  částech  ložiska,  zejména  v místech  lomové 

komunikace na IV. těžební etáž v rozsahu od 25o05´ do 38o40´. Minimální šířka 

pracovní plošiny etáže je stanovena dle Technologického postupu pro povrchové 

dobývání na 20 m, minimální šířka nepracovní plošiny je 5 m.

V případě těžebních etáží III., IV. a V. bude šířka etáží (berm) v konečných 

závěrných svazích lomu mezi patou horní těžební etáže a horní hranou spodní 
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těžební etáže minimálně 5 m. Závěrný svah I. a II. těžební etáže bude zachován 

v současné  podobě,  kde  jsou  bermy  pouze  místně  naznačeny,  což se blíží 
přirozenému stavu skalní stěny.

4.7.  Opatření  při  vedení  prací  u  hranic  dobývacího  prostoru, 

umístění důlních staveb pod povrchem 

Vzhledem  k tomu,  že  jsou  prováděny  a  plánovány  exploatační  práce 

v zahloubení kamenolomu, není nutné provádět žádná speciální opatření u hranic 

dobývacího  prostoru.  Těžební  činnost  je  prováděna  tak,  že  je  zajištěno, 

aby generální  sklon  závěrných  svahů  nebyl  větší  než  již  zmiňovaných  40o. 

Těžebními pracemi nebudou narušeny zájmy jiné těžební organizace ani žádných 

jiných subjektů.

V případě  kamenolomu Valšov  II  se  jedná  o  povrchový  způsob  dobývání 
nerostné  suroviny  a  žádné  důlní  stavby  pod  povrchem nebyly  a  ani  nebudou 

zřizovány. V dobývacím prostoru také nejsou známá žádná důlní díla charakteru 

starých důlních děl. 

4.8. Mechanizace a elektrizace, doprava, rozvod vody a zajištění 
provozu

Těžební činnost v kamenolomu Valšov II je realizována pomocí následujícího 

strojního zařízení.

MECHANIZACE:

V současné  době  je  k těžbě  kameniva z rozvalu nasazen kolový  nakladač 

CATERPILLAR CAT 972G s objemem lžíce 3,5 m3.  Do budoucna se nepočítá 

se změnou technologie nakládání.

Tabulka č. XIII Základní technické charakteristiky nakladače CAT 972G

Parametr Hodnota

Výkon motoru 214 kW (291 k)

Stat. klopný moment při plném zatočení 17 377 kg

Vylamovací síla 235 kN

Objem lopaty 3,5 m³

Provozní hmotnost 27,5 t
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K nakládce  jednotlivých  frakcí  kameniva  ze  zemních  skládek  na  nákladní 
automobily zákazníků je používán kolový nakladač CASE.

DOPRAVA:

Doprava  rozpojené  horniny  od  rozvalu  k násypce  primárního  drtiče 

technologické  linky  je  zajišťována  navážkovým  nákladním  vozidlem 

BELAZ 7540D. Vývoz jednotlivých frakcí  kameniva ze zásobníků  obou třídících 

linek  na  zemní  skládky je  vzhledem k šířce průjezdů  pod  zásobníky  prováděn 

nákladními automobily TATRA 813. V budoucnu je počítáno s unifikací nákladních 

automobilů v zájmu dosažení jejich plné zastupitelnosti.

Tabulka č. XIV Základní  technické  charakteristiky  nákladního  automobilu  BELAZ 

7540D

Parametr, rozměr Jednotka Hodnota 

parametru

Nosnost kg 30 000

Maximální rychlost km.h-1 50

Rozvor mm 3 550

Rozchod předních kol mm 2 820

Rozchod zadních kol mm 2 400

Poloměr zatáčení mm 8 700

Délka vozidla mm 7 110

Šířka vozidla mm 4 400

Výška vozidla mm 3 930

Jmenovitá úložnost korby m3 18

Kontrolní spotřeba paliva l.100 km-1 115

Jmenovitý výkon motoru kW (k) 309 (420)
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ELEKTRIFIKACE:

Elektrická  energie  pro  kamenolom  Valšov  II  je  přivedena  z veřejné  sítě 

volným vedením 22 kV k transformační stanici. Z transformační stanice 22/0,63 kV 

je sekundární  napětí  630 V přivedeno kabelem do hlavní  rozvodny, ve které  je 

umístěno měření rozvodných závodů, jištění zařízení, vypínače a další zařízení. 
Z hlavní  rozvodny  jsou  provedeny  kabelové  vývody  k jednotlivým  rozvaděčům 

technologického zařízení,  k budově  sociálního zařízení  a k čerpání  důlní  vody. 

Vnitřní rozvody elektrické energie jsou plně kabelizovány.

ROZVOD VODY:

Sociální  zařízení  kamenolomu Valšov II  je  zásobováno vodou přiváděnou 

ze studny umístěné jihojihozápadně od kamenolomu.

Pro skrápěcí zařízení na technologické lince je přiváděna důlní voda z jímky 

R1 na III. těžební etáži.

Ze stejné  jímky je  rovněž  přiváděna důlní  voda,  která  slouží  ke  zkrápění 
zpevněných ploch a zemních skládek kameniva.

OPATŘENÍ PROTI PRAŠNOSTI:

K minimalizaci prašnosti jsou exponovaná  místa opatřena účinným vodním 

postřikem, přičemž  jsou používány dva druhy postřiku – postřik s vodní tryskou 

a postřik s pneumatickou tryskou.

Postřiky  s pneumatickou  tryskou  jsou  namontovány  nad  skluzem 

z dopravníkového  pásu  D1  do kuželového  drtiče  KDT  1044,  nad  výstupem 

z kuželového  drtiče  KDT  1044,  nad  skluzem  z dopravníkového  pásu  D5 

a pod skluzem z dopravníkového pásu D5. Postřik s vodní tryskou je namontován 

pod výsypem z kuželového drtiče KDH 750.

Dalším opatřením proti prašnosti je stacionární kropení manipulačních ploch, 

komunikací  a  skládek  kameniva  pomocí  potrubí  přivádějícího  důlní  vodu 

ze zahloubení lomu před administrativní budovu. Potrubí je na několika místech 

opatřeno vývody s uzavíracími ventily, které umožňují napojení hadic ke skrápění 
dle potřeby.

ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU:

Základní materiál denní potřeby a spotřeby včetně ochranných pomůcek je 

umístěn ve skladu. Ostatní materiál je zajišťován operativně.
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4.9. Úprava a zušlechťování

Doprava materiálu k úpravně je prováděna po vnitrolomových komunikacích 

do  násypky  primárního  drtiče.  Těžená  surovina  se  využívá  v celém  objemu 

vzhledem k těžbě  ze  zahloubení  lomu.  Pro úpravárenský  proces  se  nepoužívá 

žádná vsázka.

Současná  technologická  linka se skládá  z trojstupňového drcení  a dvojího 

třídění  a  je  popsána  v Plánu  otvírky,  přípravy  a  dobývání  z roku  1999  [12]. 

Přeprava  suroviny  mezi  jednotlivými  uzly  je  prováděna  pomocí  pásových 

dopravníků, popřípadě skluzu. Šířka dopravníkových pásů k jednotlivým strojním 

zařízením technologické linky se pohybuje od 700 do 800 mm. Materiál rozpojený 

clonovým  odstřelem  je  primárně  podrcen  v čelisťovém  drtiči  a  následně 

sekundárně  v kuželovém  drtiči.  Výsledný  produkt  je  roztříděn  na  tzv.  „strojní“ 
třídírně na frakce 0 - 4, 4 - 8, 8 – 16, 16 – 32, 32 – 63 a > 63 mm. Jednotlivé frakce 

padají  pomocí  skluzů  do  zásobníků  sypkých  hmot.  Po  zaplnění  některého 

ze zásobníku  je materiál vyvážen na zemní skládku. Frakce 16 – 32 a nadsítné 

jsou  pomocí  pásového  dopravníku  dopravovány  do  kuželového  drtiče, 

který působí  jako  granulátor.  Výsledný  produkt  je  opět  roztříděn 

na tzv. „granulační“  třídírně  na 0 – 4,  4 – 8,  8 – 16 a 16 – 22 mm. Nadsítné 

se vrací do granulátoru.

Technologická linka je složena z jednotlivých technologických uzlů, které jsou 

vzájemně spojeny pásovými dopravníky. Linka je obsluhována z velínu primárního 

drtiče  a  z hlavního  velínu  technologické  linky.  Zařízení  jako  celek  není  plně 

automatizováno. Řízení couvání k násypce podavače primárního drtiče je řízeno 

pomocí světelného návěští. Údržba zařízení je zajišťována směnovými pracovníky.
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POPIS JEDNOTLIVÝCH UZLŮ TECHNOLOGICKÉ LINKY

Obrázek 5: Pohled na uzel primárního drtiče

Primární a sekundární drtírna

� Uzel primární a sekundární drtírny se skládá z těchto jednotlivých částí:

� násypka lomového kamene N1 o použitelném obsahu 30 t se světelným 

návěštím;

� vibrační žlabový podavač s pohonem elektromotorem o výkonu 11 kW;

� pásový  dopravník  D2  o  šířce  700  mm,  délce  5  m,  s pohonem 

elektromotorem o  výkonu  5,5 kW,  určený  pro  přepravu  případného 

propadu drobného kameniva;

� primární drtič čelisťový dvouvzpěrný DCD V8-2N poháněný elektromotorem 

o výkonu 70 kW, s teoretickým výkonem 150 t�h-1 při štěrbině 150 mm;
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� pásový  dopravník  D1  o  šířce  800  mm,  délce  22,8  m,  s pohonem 

elektromotorem  o  výkonu  15 kW,  určený  k dopravě  materiálu 

k sekundárnímu drtiči;

� indikátor kovových předmětů IDF-40;

� sekundární  drtič  kuželový  tupoúhlý  KDT-1044  poháněný  elektromotorem 

o výkonu 75 kW, s teoretickým výkonem 154 t�h-1 při štěrbině 38 mm;
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Obrázek 6: Pohled na uzel sekundárního drtiče
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„Strojní“ třídírna

Uzel „strojní“ třídírny se skládá z těchto jednotlivých částí:

� pásový  dopravník  D3  o  šířce  800  mm,  délce  53,1m,  s pohonem 

elektromotorem  o  výkonu  22 kW,  určený  k dopravě  materiálu 

od sekundárního drtiče na „strojní“ třídírnu;

� „strojní“  třídírna  skládající  se  ze  dvou  dvousítných  elektrodynamických 

třídičů  vibračních  EDT  1800  x  4000  mm,  která  roztřídí  kamenivo 

na frakce 0 – 4, 4 – 8, 8 – 16, 16 – 32, 32 – 63 a > 63 mm;

� šest zásobníků sypkých hmot, z toho 2 o objemu 60 m3 a 4 o objemu 40 m3, 

kamenivo je do zásobníků z třídičů dopravováno skluzy, ze zásobníků 

je pak odebíráno samospádem přes dvousegmentové uzávěry;

� pásový  dopravník  D4  o  šířce  800  mm,  délce  10  m,  s pohonem 

elektromotorem o  výkonu  10 kW,  určený  k odběru  kameniva  frakcí 
32 –  63  a  >  63  mm  ze  zásobníků  sypkých  hmot  a  jeho  dopravě 

do granulačního drtiče;
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Obrázek 7: Pohled na třídírny

Granulační drtírna

Uzel granulační drtírny se skládá z těchto jednotlivých částí:

� násypka  N2,  do  které  je  sypáno  kamenivo  ze  zemních  skládek  určené 

ke granulování;

� pásový  dopravník  D8  o  šířce  800  mm,  délce  8  m,  s pohonem 

elektromotorem  o  výkonu  10  kW,  určený  k dopravě  kameniva 

z násypky N2 do granulátoru;

� granulátor – drtič kuželový hydraulický KDH 750 poháněný elektromotorem 

o výkonu 110 kW, s teoretickým výkonem 70 t�h-1 při štěrbině 12 mm;

� pásový  dopravník  D5  o  šířce  800  mm,  délce  51  m,  s pohonem 

elektromotorem  o  výkonu  15 kW,  určený  k dopravě  kameniva 

od granulátoru do „granulační“ třídírny;

� pásový  dopravník  D6  o  šířce  800  mm,  délce  66  m,  s pohonem 

elektromotorem  o  výkonu  22 kW,  určený  k dopravě  kameniva 

od granulátoru do „granulační“ třídírny;
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Obrázek 8 Pohled na granulátor

„Granulační“ třídírna

Uzel „granulační“ třídírny se skládá z těchto jednotlivých částí:

� „granulační“ třídírna skládající se ze dvou dvousítných dynamických třídičů 

vibračních SDT 2200 x 4000 mm, která roztřídí kamenivo na frakce 

0 – 4, 4 – 8, 8 – 16, 16 – 22 mm;

� čtyři zásobníky sypkých hmot o objemu 50 m3, kamenivo je do zásobníků 

z třídičů  dopravováno  skluzy,  ze  zásobníků  je  pak  odebíráno 

samospádem přes dvousegmentové uzávěry;

� pásový  dopravník  D7  o  šířce  800  mm,  délce  7,3  m,  s pohonem 

elektromotorem  o  výkonu  5,5 kW,  určený  k dopravě  nadsítného 

z „granulační“ třídírny do zásobníku sypkých hmot frakce 16 – 32 mm 

„strojní“ třídírny a k opětovné granulaci.
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Obrázek 9: Pohled na horní polyuretanové síto třídiče SDT

Výrobu jednotlivých frakcí  drceného kameniva a druhů  lomového kamene 

stanovuje vedoucí kamenolomu podle požadavků odběratelů. Předmětem prodeje 

je i surovina nižší kvality pro tělesa násypů staveb a pro zásypový materiál.

Technologie těžby, dopravy, úpravy a expedice suroviny v kamenolomu je 

zřejmá  z přílohy  č.  9.  Při dodržování  stanovených  technologických  postupů 

by nemělo dojít k provozním nehodám.

5.  Návrh  postupu  dotěžení  ložiska  na  úroveň  kóty 

+509 m n. m.

5.1. Současný průběh těžby

Na mapě důlní situace (viz. příloha č. 2) jsou zakresleny každoroční postupy 

těžby  na  jednotlivých  etážích.  V současné  době  probíhá  těžba 
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na IV. (nejspodnější)  etáži.  V mapě  důlní  situace  je  patrný  stav  lomu  ke  dni 

19.6.2008, kdy proběhlo poslední zaměření hlavním důlním měřičem.

Od roku 2000, kdy byl schválen poslední Plán otvírky, přípravy a dobývání, 
jsou těženy pouze zásoby v rámci IV. zahloubené těžební etáže, které by měly být 

dotěženy  do  31.12.2010  [12].  Tímto  datem  by skončila  těžební  činnost 

v kamenolomu Valšov II.

Těžební  organizace proto  posuzuje  dvě  alternativy  prodloužení  životnosti, 

a to  jednak  otvírku  sousedního  ložiska  Valšov  3  nebo  další  zahloubení 
kamenolomu Valšov II. Vzhledem k tomu, že otvírka ložiska Valšov 3 představuje 

tzv.  otvírku  „na  zelené  louce“,  tj.  otvírku  zcela  nového  lomu,  se  značnými 

finančními náklady a v surovině ne zcela kvalitní, přiklání se organizace k dalšímu 

zahloubení stávajícího kamenolomu Valšov II.

5.2.  Volba  místa  a  způsobu  otvírky,  vliv  geologických 

a hydrogeologických podmínek

Místo  zahloubení  i  další  postup  těžby  jsou  patrné  z Mapy  důlní  situace 

(viz příloha č. 2). Samotný profil otvírky a řez příjezdovou komunikací je znázorněn 

v příloze  č.  5.  Místo  otvírky  zahloubení  V. těžební  etáže bylo  zvoleno místem, 

na kterém  je  ukončena  lomová  komunikace  do  zahloubení  IV. těžební  etáže 

a výsledky hydrogeologického posudku lomu Valšov II [16]. Pro přesnější údaje 

o vlastnostech geologických zásob bude v budoucnosti proveden další geologický 

průzkum a taktéž bude proveden podrobnější přepočet zásob na základě vyhlášky 

MŽP č. 368/2004 Sb., o geologických pracích a vyhlášky MŽP č. 369/2004 Sb., 

o geologické dokumentaci.

Jelikož se jedná o zahloubení další etáže v prostoru stávajícího lomu, není 
potřeba provádět  žádné  skrývkové  práce.  Otvírka  zahloubení  V.  těžební  etáže 

bude provedena na kótě  524 m n.  m. Pomocí  trhacích prací  velkého rozsahu 

(plošné odstřely) bude postupně utvořen sjezd na pátou zahloubenou etáž na kótě 

509 m n.  m.  Generální  úklon  lomové  komunikace na V.  těžební  etáž  navrhuji 

5o54 ´47´´.  Po vystřílení  celé  délky lomové  komunikace budou pokračovat trhací 
práce  clonovými  odstřely.  Výška  těžební  stěny  bude  přibližně  15  m,  šířka 

nepracovní plošiny v závěrných svazích 6 m.

Surovina  z rozvalu  bude  pomocí  stávající  technologie  nakládána 

na navážková  vozidla  a  dopravována  do  úpravárenského  zařízení.  Vzhledem 

ke stejným  podmínkám  dobývání  i  vlastnostem těžené  suroviny,  není  potřeba 

měnit mechanizaci lomu a k nakládání z rozvalu i k dopravě těžené suroviny bude 

stávající  mechanizace  lomu  (kolový  nakladač  CATERPILLAR  CAT  972G 
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a nákladní  vozidlo  BELAZ 7540D).  Taktéž  na  úpravě  těžební  suroviny  se  nic 

nemění.

5.3. Postup těžby po zahloubení

Po vystřílení celé délky lomové komunikace budou pokračovat trhací práce 

clonovými odstřely. Těžební stěna bude postupovat severozápadním a severním 

směrem  do  úplného  vytěžení  zahloubené  V.  těžební  etáže.  Těžební  postup 

se zastaví po dosažení vzdálenosti 6 m od paty IV. těžební etáže.

5.4. Návrh čerpací stanice

Na základě hydrogeologického posudku [16], který je popsán v kapitole 2.5. 

navrhuji čerpací stanici, která bude složena z:

� jímky  R2  určené  ke  shromažďování  důlních  vod  v JV  rohu  zahloubené 

V. těžební etáže,

� stávající  odkalovací  jímky  R1  umístěné  při  vjezdu  do  prostoru  lomu 

u JV okraje lomu na III. těžební etáži,

� stávajícího melioračního potrubí, umožňující odvedení vyčerpaných důlních 

vod z lomu do Lomového potoka,

� 2 elektrických ponorných kalových čerpadel umístěných v jímce R1,

� 2 tlakových čerpadel umístěných v jímce R2,

� potrubí, hadic a armatur,

� přívodního elektrického vedení.

Faktory  ovlivňujícími  parametry  čerpací  stanice  je  jednak  předpokládaný 

přirozený průsak podzemní vody do lomu na úrovni cca 3,00 l�s-1 a také  přítok 

povrchových  srážkových  vod  při  průměrném  ročním  úhrnu  srážek  813  mm. 

Bezprostřední  přítok  srážkových  vod  lze  očekávat  zhruba  ve  stejné  výši  jako 

za současné  situace, což  značí,  že je třeba v běžném deštivém období  počítat 

s odčerpáváním cca 10-20 l�s-1 důlní vody. K tomu je třeba mít dostatečně velkou 

retenční  nádrž  na  dně  lomu,  do  níž  se bude  důlní  voda  shromažďovat 

a podle potřeby se pak může odčerpávat a vypouštět do povrchového toku.

Velikost retenční  nádrže je vodné  dimenzovat na jednorázový  přítok důlní 
vody při  přívalových deštích.  Pro dimenzování  technických zařízení  se vychází 
z intenzity  15  dní deště  při  periodicitě  1 x ročně,  která  pro  danou  oblast  činí 
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cca 120 l�s-1 na 1 ha. Navrhovaná jímka R2 na zahloubené V. těžební etáži bude 

mít průměr 8 m a bude zahloubena 6 m pod úroveň etáže.

K čerpání důlních vod navrhuji instalovat v jímkách R1 a R2 vždy po dvou 

ponorných čerpadlech 100 – KDFU (z toho vždy jedno jako záložní) o maximálním 

čerpacím výkonu 24 l�s-1 při  maximální  dopravní  výšce do 30 m. Tato čerpadla 

jsou určena pro čerpání  vody znečištěné  obsahem bahna, jílu, písku, kamenné 

drtě a podobných hmot s abrazivními účinky. Čerpat důlní vody lze při teplotách 

vody od 0oC do 40oC.

Čerpání  důlních  vod  bude  uskutečňováno  podle  potřeby,  případně  bude 

automatizováno.

6. Návrh sanace a rekultivace

6.1.  Legislativa spojená  se sanací,  likvidací  a rekultivací  území 
dotčeného těžbou

Podle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 
zákon), ve znění pozdějších právních předpisů, musí dokumentace výstavby dolů 

a  lomů  včetně  výsypek,  odvalů  a odkališť  zajišťovat  komplexní  řešení  území 
ovlivněného  hornickou  činností,  a  to  nejen  z hlediska  přímých  následků 

připravované  výstavby,  ale  i  z hlediska  následků  spojených  s využíváním 

výhradního ložiska [17]. Toto řešení je předpokladem pozdějšího účinného řešení 
sanace  pozemků  dotčených  těžbou,  odstranění  škod  na  krajině  komplexní 
úpravou území a územních struktur. Plán sanace území dotčeného těžbou sleduje 

funkční obnovu územních struktur k využití území jak v průběhu, tak po dokončení 
hornické činnosti.

Podle  zákona  č.  168/1993  Sb.,  kterým  bylo  novelizováno  znění  zákona 

č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů, a zákona č. 169/1993 Sb., 

kterým  bylo  novelizováno  znění  zákona  č. 61/1988  Sb.,  ve  znění  pozdějších 

právních předpisů, je těžební organizace povinna vyčíslit předpokládané náklady 

na vypořádání důlních škod a na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem 

dobývání výhradního ložiska.

Účelem  sanace  a  rekultivace  pozemků  dotčených  vlivy  dobývání  je 

co nejvíce  zmírnit  negativní  důsledky  těžby  na  životní  prostředí  a  přírodu. 

Na základě  zákona  č.  44/1988  Sb.,  o  ochraně  a  využití  nerostného  bohatství 
(horní  zákon),  je  těžební  organizace  povinna  zajistit  sanaci  všech  pozemků 

dotčených  těžbou.  Součástí  této  sanace  je  také  rekultivace  podle  zvláštních 

zákonů  –  zákona  č. 334/1992  Sb.,  o  ochraně  zemědělského  půdního  fondu 

2009 41



Bc. Ludvík Mráz: Návrh na dotěžení výhradního ložiska Valšov II

a zákona  č.  289/1995  Sb.,  o  lesích.  Sanace  pozemků  uvolněných  v průběhu 

dobývání k těžbě se provádí podle schváleného Plánu otvírky, přípravy a dobývání 
[17].

Pro kamenolom Valšov II  byl  vypracován Plán sanace i rekultivace území 
dotčeného těžbou jako součást Plánu otvírky,  přípravy a dobývání  schváleného 

v roce 2000, a to ve formě jeho kapitoly 1.6. [12]. Vzhledem k tomu, že již tímto 

Plánem otvírky, přípravy a dobývání bylo schváleno zahloubení IV. těžební etáže 

s následnou  rekultivací  na  vodní  plochu,  nedojde  realizací  dalšího  zahloubení 
V. těžební etáže k podstatné změně rekultivačního cíle.

6.2. Rekultivace území dotčeného těžbou

Rekultivací rozumíme obnovu úrodnosti půdy a půdní vegetace. V obecném 

pojetí  se  jedná  o  soubor  opatření  na  úpravu  území  poškozených  přírodními 

nebo antropogenními  vlivy,  sledující  zlepšení  biologických  funkcí  [8].  Cílem 

rekultivace je navrátit plochy nepříznivě dotčené hornickou činností nebo ostatní 
průmyslovou  činností  do  původního  či  lepšího  stavu.  Na  základě  nových 

zkušeností  se sanačními  rekultivačními  pracemi  jsou  v současnosti  rozlišovány 

čtyři  etapy  rekultivačních  prací:  etapa  přípravná,  etapa  důlnětechnická,  etapa 

biotechnická a etapa postrekultivační. Důležitý je rovněž časový postup technické 

a biologické rekultivace. V poslední době se postupně přechází od trendu vytvářet 

v rámci rekultivace novou „umělou“ krajinu k podstatně  citlivější rekultivaci bližší 
přirozené krajině, v rámci které se podstatně více zapojuje do vlastní rekultivace 

činnost přírodních procesů, zejména sukcese.

Náležitosti  Plánu  rekultivace  jsou  uvedeny  v příloze  č.  3  k vyhlášce 

č. 104/1988  Sb.,  o  hospodárném  využívání  výhradních  ložisek,  o  povolování 
a ohlašování  hornické  činnosti  a  ohlašování  činnosti  prováděné  hornickým 

způsobem, v kapitole 1.6. Plán sanace i rekultivace území dotčeného těžbou. 

6.3. Báňsko – technická rekultivace

Základním  úkolem  báňsko  –  technické  rekultivace  je  vytvořit  na  území 
dotčeném vlivy dobývání výhradního ložiska droby v kamenolomu Valšov II takové 

technické  podmínky,  aby  bylo  možné  následně  provést  kvalitní  biologickou 

rekultivaci. Technická rekultivace pozemků dotčených těžbou bude mít charakter 

zemních prací  spojených s urovnáním terénu,v navezení,  urovnání a povrchové 

úpravě navezených skrývkových zemin.

Plán sanace i rekultivace území dotčeného těžbou vypracovaný v roce 1999 

[12]  počítal  s rekultivací  prostoru  zahloubení  kamenolomu  formou  hydrické 
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rekultivace  a  s lesnickou  rekultivací  části  zbývajících  ploch  kamenolomu, 

zejména valu skrývkových hmot po obvodu kamenolomu a berm mezi jednotlivými 

etážemi. Část pozemků  v prostoru technologické  linky a zemních skládek frakcí 
kameniva bude ponechána jako zázemí možného budoucího rekreačního využití 
kamenolomu Valšov II.

Plochy určené k rekultivaci se nacházejí v katastrálním území Valšov. Jejich 

výměra  a  rekultivační  cíl  byly  určeny  v průběhu  zpracovávání  Plánu  sanace 

i rekultivace  území  dotčeného  těžbou  v roce 1999 [12]  a  jsou  specifikovány 

v následující tabulce.

Tabulka č. XV Plochy podle způsobu rekultivace

Označení 
plochy

Výměra

[m2]

Způsob rekultivace

V 1 46 240 Zatopená část lomu po ukončení hornické 

činnosti – V. etáž a převážná část IV. etáže 

po úroveň předpokládaného zatopení v úrovni 

536 – 538 m.n.m.

Dílčí součet 46 240 Celková plocha hydrické rekultivace

L 1 3 200 Plocha situovaná v SZ části lomu, navazující 
na lomovou stěnu, částečně tvořena deponií skrývky 

z předchozího období
L 2 375 Plocha situovaná v Z části lomu, navazující 

na lomovou stěnu, původní úroveň terénu

L 3 2 175 Plocha svahu mezi lomovými komunikacemi 

v S části lomu

L 4 5 810 Plocha situovaná v JZ části lomu, navazující 
na lomovou stěnu, původní úroveň terénu

L 5 2 650 Plocha situovaná v J části lomu, navazující na 

lomovou stěnu, horní úroveň a svah deponie skrývek

L 6 2 960 Plocha situovaná v S části lomu, mezi lomovou 

stěnou a komunikací procházející od zrušeného 

skladu výbušnin na stupeň I. těžební etáže a 

navazující na polní cestu

L 7 1 800 Plocha situovaná ve V části lomu, mezi lomovou 

stěnou a lomovou komunikací
L 8 2 860 Plocha situovaná ve V části lomu, mezi lomovou 

stěnou a lomovou komunikací, zahrnující i plochu 

zrušeného skladu výbušnin

Dílčí součet 21 830 Celková plocha určená k dosazení vhodnými 

dřevinami
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O 1 23 765 Plocha lomové stěny na I., II. a III. těžební etáži

B 1 1 065 Plocha těžebního stupně (bermy) na I. těžební etáži

B 2 970 Plocha těžebního stupně (bermy) na II. těžební etáži

B 3 6 395 Plocha části těžebního stupně (bermy) na III. těžební 
etáži

B 4 575 Plocha části těžebního stupně (bermy) na III. těžební 
etáži

B 5 130 Plocha části těžebního stupně (bermy) na II. těžební 
etáži

Dílčí součet 32 900 Celková plocha ponechaná přirozené sukcesi

N 1 9 130 Plocha technologické linky kamenolomu, dílny, 

skladů, rozvodny, části skládek drceného kameniva

N 2 4 165 Plocha sociálního zařízení, kanceláří, části skládek 

drceného kameniva

N 3 5 470 Plocha deponie skrývky a části skládek drceného 

kameniva

K 1 10 970 Plocha lomových komunikací v celém areálu 

kamenolomu, navazující mimo lom na cesty 

zpřístupňující okolní zemědělské a lesní pozemky

Dílčí součet 29 735 Celková plocha navržená po ukončení hornické 

činnosti k rekreaci

Celkem 130 705 Celkem rekultivovaná plocha

Jednotlivé  plochy  jsou  znázorněny  v Mapě  plánu  sanace  i  rekultivace, 

viz příloha č. 6.

V rámci báňsko – technické  rekultivace budou okraje nad horními hranami 

lomových  stěn  jednotlivých  těžebních  etáží  očištěny  od  uvolněných  kamenů 

a hlinitého  materiálu.  Části  ploch  budou  urovnány  a  z jejich  povrchu  bude 

odstraněn  kamenitý  materiál.  Těžební  stupně  (bermy)  budou  urovnány 

a pokud bude  v regionu  k dispozici  hlinitý  materiál  bude  na  ně  navezen 

pro úspěšnější  přírodní  sukcesi.  Plocha  N  1  bude  urovnána  a  připravena 

pro výstavbu  rekreačních  objektů.  Rovněž  dojde  k likvidaci  bývalého  skladu 

výbušnin  včetně  jeho  oplocení  a  urovnání  terénu.  Ostatní  stavební 
objekty – sociální  zařízení,  kanceláře,  sklady,  dílna  a  elektrorozvodna  budou 

ponechány k rekreačním účelům.
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6.4. Biologická rekultivace

Cílem biologické části rekultivace je zapojení rekultivovaných ploch do okolní 
krajiny. Základem biologické rekultivace jsou jednoduché agrotechnické a lesnické 

práce, které směřují k vytvoření zajištěných kultur.

6.4.1. Stručný popis jednotlivých způsobů rekultivací

PLOCHY URČENÉ K DOSÁZENÍ VHODNÝMI DŘEVINAMI

Plochami  určenými k dosázení  vhodnými dřevinami  jsou plochy označené 

v Plánu sanace i rekultivace symboly L 1 až L 8. V rámci technické  rekultivace 

se provede  navážka  úrodných  nebo  snadno  zúrodnitelných  zemin.  Navážka 

a rozprostření  se  provede  o  mocnostech  cca  0,2  m.  Výsadba  bude  probíhat 

na jaře. Sadební materiál bude volen kvalitní a vyvinutější. Plochy budou osázeny 

jamkovou  sadbou  v řadovém  sponu.  Výsadba  se  bude  realizovat  ručně, 

pomocí motyk a rýčů, pouze na příznivějších stanovištích a méně členitém terénu 

mechanizovaně pomocí sázecích strojů.

K biologické rekultivaci byl navržen modřín opadavý, borovice lesní, borovice 

černá,  olše  lepkavá,  jasan  ztepilý  a  smrk  ztepilý.  Stanovení  množství  jedinců 

jednotlivých  druhů  dřevin  na  jeden  hektar  respektuje  vyhlášku  Ministerstva 

zemědělství  č.  82/1996  Sb.,  o  genetické  klasifikaci,  obnově  lesa,  zalesňování 
a o evidenci  při  nakládání  se  semeny  a  sazenicemi  lesních  dřevin.  Celkové 

množství sazenic bude 4 998 kusů. Lesnická rekultivace bude navržena pětiletá.

Po vysazení sazenic je nutné sazenice ošetřovat a chránit nejméně pět let. 

V prvním  roce  výsadby  bude  na  podzim  provedena  ochrana  kultur  před  zvěří 
a hmyzem a to chemickým postřikem nebo nátěrem. Na jaře druhého roku dojde 

k doplnění uhynulých sazenic novými.

PLOCHY PONECHANÉ PŘIROZENÉ SUKCESI

Jedná  se  většinou  o  plochu závěrných svahů  a  těžebních stupňů  (berm) 

na nich.  Tato  plocha  činí  32 900  m2.  Závěrné  svahy  a  zejména  horní  hrany 

jednotlivých  etáží  budou  očištěny  od  uvolněných  kamenů  a  ponechány 

k přirozenému ozelenění náletovými dřevinami.

PLOCHA URČENÁ PRO REKREAČNÍ ÚČELY

Plocha  určená  pro  rekreační  účely  zahrnuje  prostor  technologické  linky 

kamenolomu,  dílny,  skladů,  rozvodny,  skládek  drceného  kameniva,  sociálního 

zařízení, kanceláří a lomových komunikací. Celý prostor o ploše 29 735 m2 bude 
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rekultivován tak, aby umožnil následné využití ploch a některých budov a objektů 

k rekreačním účelům.

Dojde  k odstranění  zejména  všech  částí  technologické  linky 

včetně betonových základů.

6.5. Časový průběh rekultivace

Postup těžební činnosti je podmíněn odbytem produktů kamenolomu, který je 

dán požadavky odběratelů. Z uvedeného důvodu nelze časově specifikovat postup 

rekultivace.

K rekultivaci formou přirozené sukcese dochází na lomové stěně a bermách 

jednotlivých  etáží  ihned  po  ukončení  těžby  v dotčeném  prostoru  a  postupně 

se prohlubuje.

K hydrické  rekultivaci  dojde  až  po  úplném  vytěžení  zásob  zahloubené 

V. těžební  etáže postupným zvyšováním hladiny důlní  vody po ukončení  jejího 

čerpání.

Rekultivace  ploch  určených  rekreačnímu  účelu  je  závislá  na  rozhodnutí, 
zda dojde k otvírce sousedního ložiska Valšova 3.

6.6. Jiné řešení rekultivace

Jiné  řešení  rekultivace  nastane  pouze  v situaci,  kdy  bude  rozhodnuto, 

že po ukončení těžby v kamenolomu Valšov II bude okamžitě následovat otvírka 

sousedního ložiska Valšov 3. Lokalizace ložiska Valšov 3 přímo nad zástavbou 

obce  Valšova  a  stejně  tak  stav  technologické  linky  v kamenolomu  Valšov  II 

totiž představují významný negativní dopad na životní prostředí obyvatel obce.

Z těžební studie ložiska Valšov 3 [6] proto vyplývá, že k otvírce tohoto ložiska 

může dojít pouze ve směru od západu, tj. od obce. Skrývky a těžená surovina by 

byly dopravovány po nově vybudované účelové komunikaci na odvrácené straně 

hřebenu  mezi  kamenolomem Valšov  II  a  ložiskem Valšov  3  do  zahloubeného 

prostoru  kamenolomu  Valšov  II.  Skrývky  z ložiska  Valšov  3  by byly  použity 

k zasypání části prostoru hydrické rekultivace, na které by byla umístěna mobilní 
technologie úpravy kameniva. Stávající technologická linka kamenolomu Valšov II 

by  byla  zlikvidována,   objekty  dílny,  skladů,  rozvodny,  sociálního  zařízení  a 

kanceláří  zachovány  a  prostor  skládek  drceného  kameniva  a lomových 

komunikací by dál sloužil svému účelu.
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7. Technicko – ekonomické a ekologické zhodnocení

7.1. Technicko – ekonomické zhodnocení

Hlavní  technicko  –  ekonomický  přínos  navrhovaného  dalšího  zahloubení 
kamenolomu Valšov II  spočívá  v kombinaci několika faktorů. Těžba zahloubené 

V. těžební  etáže  by  probíhala  v rámci prostoru  kamenolomu,  ve  kterém  těžba 

nerostné  suroviny probíhá  několik  desítek let,  tj.  bez potřeby nákladů  na další 
skrývkové práce, nákup pozemků a v kvalitní surovině, která není zasažena vlivy 

zvětrávání.  K těžbě  by byla  využívána část  stávajícího strojního zařízení  lomu. 

Jediným negativem budou částečně zvýšené náklady na čerpání důlní vody.

Zahloubením V. těžební etáže dojde ke zvětšení zásob v kategorii bilanční 
prozkoumané volné o 358 000 m3. Při  předpokládané roční těžbě 40 tis. m3 tak 

dojde k prodloužení  životnosti  ložiska cca o 8 let.  Při současné  průměrné  ceně 

výrobků 120 Kč.t-1 je jejich vyčíslená hodnota cca 112 miliónů Kč.

Tabulka č. XVI Náklady na činnost kamenolomu v roce 2007

Druh nákladů Kč

Osobní náklady – mzdy, povinné odvody, pojištění zaměstnanců 2 564 509

Náklady na trhací práce 1 639 555

Náklady na elektrickou energii 1 743 704

Náklady na pohonné hmoty 203 287

Náklady na náhradní díly 648 585

Náklady na externí opravy 1 452 801

Náklady na nakládku a technologickou přepravu 6 097 160

V současné  době  je  kamenivo  produkované  kamenolomem  Valšov  II 

odebíráno zákazníky v jeho okolí, ale zejména betonárnami Štěrkoven spol. s r.o. 

Dolní Benešov.

7.2. Ekologické zhodnocení

Mnou  navrhovaným  dalším  zahloubením  lomu  nedojde  ke  zvětšení  vlivů 

na okolní krajinu nad rámec, který již byl posouzen v rámci akce „VALŠOV – starý 

lom  hydrogeologický  posudek  zhodnocení  vlivu  na  ŽP“  v lednu  1999  [16]. 

Vzhledem k tomu, že se nepředpokládá  výrazné  zvýšení  průměrné  roční  těžby, 
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bude  i  nadále  k těžbě  dané  suroviny  využíváno  současné  strojní  zařízení 
a ani množství  trhacích  prací  se  nezmění.  Tudíž  nedojde  ke  zvýšení  hodnot 

prašnosti nebo hluku, které by mohly mít negativní vliv na ekologii okolní krajiny.

Navrženým  způsobem  rekultivace  se  prostor  kamenolomu  Valšov  II 

sice nevrátí  do  původního  stavu,  ale  navržená  vodní  plocha  bude  pro  okolní 
krajinu spíš přínosem. Z možných reálných způsobů sanace a rekultivace tohoto 

prostoru se jeví hydrická rekultivace jako ideální. Báze lomu bude zatopena, část 

území  zalesněna  a  závěrné  svahy  budou  rekultivovány  přirozeným  náletem. 

Sanace a rekultivace území tak bude přirozeně navazovat na okolní krajinu. Lze 

předpokládat,  že  rekreační  využití  prostoru  kamenolomu  se  bude  přirozeně 

rozvíjet.

8. Závěr

Předložená  diplomová  práce  řeší  návrh  postupu  vedoucího  k dotěžení 
ložiska  droby  kamenolomu  Valšov  II  zahloubením  V.  těžební  etáže  na  kótu 

509 m n.  m.  Je  navrženo  místo  a  způsob  otvírky  dalšího  těžebního  řezu. 

Na základě  hydrogeologických  poměrů  ložiska  je  nastíněn  problém  možných 

alternativ  následného zahloubení  a  tomu odpovídajícímu využití  zásob daného 

ložiska.

Na  základě  výsledků  geologického  a  hydrogeologického  průzkumu  jsem 

provedl  přepočet  zásob  na ložisku  umožňující  zahloubení  lomu  o  další  etáž. 

Diplomová práce dále řeší místo a způsob otvírky V. těžební etáže a další postup 

těžby  s ohledem na  stávající  dopravní  a  těžební  zařízení,  technologii  trhacích 

prací  a ekonomiku.  Místo otvírky bylo jednoznačně  určeno umístěním stávající 
lomové komunikace na zahloubenou IV. těžební etáž a možnost jejího prodloužení 
na  V.  těžební  etáž.  Při tomto  návrhu  jsem  kladl  důraz  na  co  nejefektivnější 
vydobytí zásob ložiska, realizovatelné dopravní napojení zahlubované V. těžební 
etáže a co nejúčelnější zajištění odvodnění lomu spojené s čerpáním důlních vod.

Určil jsem množství vod přitékajících a prosakujících do lomu a na základě 

tohoto množství jsem navrhl čerpací stanici a způsob čerpání důlní vody z lomu a 

jejího odvedení do blízkého Lomového potoka.

Vzhledem ke skutečnosti, že po ukončení těžby bude kamenolom Valšov II 

představovat  kombinaci  stěnového  lomu  s jámovým  navrhuji  pro  kamenolom 

Valšov II  hydrickou rekultivaci  s cílem využít  vzniklou vodní  plochu a její  okolí 
k rekreačním účelům. Tato varianta vhodně  začleněná  do okolní  krajiny se jeví 
ideální  jak  z hlediska  nákladů  na  rekultivaci,  tak  z hlediska  následného  využití 
lokality po ukončení těžby.
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Navrhovaným zahloubením V. těžební etáže dojde ke zvýšení zásob ložiska 

o  358  000  m3.  Jedná  se  o  zásoby  kategorie  prozkoumané  bilanční  vhodné 

zejména pro výrobu  drceného  kameniva.  Zmiňovaným  zvýšením  zásob  dojde 

při průměrné  roční  těžbě  40 tis. m3 k prodloužení  životnosti  ložiska cca o 8 let. 

Racionálnější  vydobytí  zásob ložiska dalším zahloubením nezpůsobuje potřebu 

rozšířit plochu lomu a tím jeho negativní zásah do krajiny a současně je finančně 

nejvýhodnější.

Zpracováním  diplomové  práce  bylo  dosaženo  hlavního  cíle  –  návrh  na 

dotěžení  výhradního  ložiska  Valšov  II  o  V.  etáž,  která  minimalizuje  náklady 

organizace a tudíž se jeví jako nejvýhodnější. Dílčím cílem této diplomové práce 

bylo navrhnout nejlepší rekultivaci pro danou lokalitu s maximálním využitím všech 

informací – studií.
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