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1.  Charakteristika a specifikace lokality

      Hornická činnost na ložisku čediče Břvany je prováděna v souladu s Plánem 

otvírky, přípravy a dobývání, který byl schválen rozhodnutím OBÚ v Mostě č.j. 

13/1996  ze dne 1. února 1996. V současné době zde provádí těžbu společnost 

Ekostavby Louny s.r.o., jejíž vznik se datuje k roku 1990. Svoji činnost zaměřuje 

od počátku na výstavbu objektů staveb ekologického charakteru (čistírny 

odpadních vod, vodojemy, kanalizace, plynovody apod.). Součástí sortimentu 

nabízených služeb jsou i objekty pozemních staveb a silniční stavitelství. Jako 

jedna z dalších oblastí zájmu výše zmiňované společnosti je i těžba v dobývacím 

prostoru kamenolomu Břvany, za účelem využití ložiska kamene ke stavebním 

účelům, zejména v silničním stavitelství, které jsou s ohledem na polohu 

kamenolomu a kvalitě užitkové suroviny velmi perspektivní.

      Propojením stavební společnosti a kamenolomu vzniká velmi výkonný a 

vzájemně se doplňující celek, přinášející těžebnímu provozu pozitiva v zázemí 

prosperující společnosti, která je provozovatelem a zároveň odběratelem 

sortimentu produkovaného kamenolomem. Naproti tomu získá stavební 

organizace prostřednictvím kamenolomu velmi důležitou komoditu v podobě 

vlastního zdroje stavebního kamene a další finanční prostředky distribucí užitkové 

suroviny, což je vhodná cesta k získání výhodné pozice na trhu na základě 

konkurence schopných cen stavebních prací.   

1.1 Poloha, morfologie, přístupnost

      Výhradní ložisko čediče Břvanský vrch leží v ohárecké  oblasti severně od 

Loun, na katastrálním území obce Břvany,  cca 1 500 m jihozápadně od středu 

obce. Území se nachází na základní mapě 1 : 10 000, listy 02-34-21 a 02-34-02. 

      V zájmové oblasti vystupují morfologicky ojedinělé erupce, které navazují na

západní výběžky Českého středohoří.  Břvanský vrch tvoří výraznou vyvýšeninu 

v jinak dosti rovinatém okolním terénu. Morfologicky je členěn do 3 pahorků, které 

leží v linii SV - JZ, z nichž nejvyšší je jižní vrchol nad lomem s  kótou 302,5 m n.m.  

Prostřední vrchol dosahuje výšky 290 m n.m., pahorek nejblíže Břvanům má 

výšku jen 256 m n.m. Nadmořská výška okolního území se pohybuje od 220 do 

240 m n.m.
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      Ložisko je otevřeno stěnovým lomem, který je napojen na silnici III. třídy 

Břvany – Vrbka přístupovou cestou o délce cca 500 m. Nejbližší železniční stanicí 

jsou Břvany na trati Louny – Obrnice ve vzdálenosti cca 2 km severozápadním 

směrem.

Obr. č.1 Celkový pohled na Břvanský vrch

      

1.2 Geologická charakteristika

      Geologická stavba ložiska je charakterizována výraznou  složkou terciérního 

vulkanizmu, navazující na západní výběžek  Českého středohoří. Okolí ložiska 

tvoří křídové sedimenty  turonského stáří. Svrchní vrstvy jsou tvořeny kvartérními  

sutěmi a svahovými hlínami.

      Ložisko má elipsovitý tvar s protažením ve směru jihozápad - severovýchod. 

Rozsah na povrchu činí 250 x 140 m, tj. cca 3,5 ha. Pro ložisko je charakteristická 

sloupcovitá odlučnost čediče. Pravidelné pěti až šestiboké sloupky mají průměr 30 

- 60 cm. Sloupky jsou orientovány kolmo k omezení čedičového tělesa a jejich 

uspořádání je vějířovité a točí se po obvodu ložiska. 
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      Těžená surovina čedič je petrograficky určen jako olivinický nefelin. Jedná se o 

tmavošedou až šedočernou jemnozrnnou horninu, která je v čerstvém stavu velmi 

tvrdá a kompaktní. Je drobně porfyrická, vyrostlice o velikosti několika mm tvoří 

hlavně světle zelený olivín a titanaugit. Místy je přítomen kalcit. Základní hmota je 

tvořena plagioklasem, pyroxenem, nefelinem, sklem, magnetitem a apatitem. Jiné 

nerosty, plyny ani minerální vody se v  bezprostřední blízkosti ložiska nevyskytují. 

Ložisko je však  v širším ochranném pásmu zdrojů přírodních minerálních vod v 

Břvanech. 

      Skrývku na ložisku představují kvartérní svahové hlíny  a sutě. Skrývkové 

poměry se vyznačují na ložisku tím, že v důsledku sloupkovitého rozpukání a 

působením srážkových vod  došlo k pronikání hlín do podkladu. Mocnost skrývky 

je proto  značně proměnlivá a pohybuje se od 0,5 do 4,0 m. Skrývkový materiál se 

z části používá k úpravě  a rozšíření pracovního plata lomu, zbývající část spolu s 

výklizem je odvážena a používána jako zásypový materiál. Ornice se v prostoru 

ložiska nevyskytuje, nejsou proto  zajišťována opatření k její ochraně a dalšímu 

využití. Geologická mapa okolí ložiska je uvedena v příloze č.3

1.3 Hydrologická a hydrogeologická charakteristika

      Území dotčené těžební činností lomu Břvany hydrograficky náleží do povodí 

řeky Ohře, která protéká ve vzdálenosti cca  3 km od jižní hranice lokality.  Vody 

z prostoru ložiska odtékají jednak severním směrem  do povodí potoka Jezeř, 

jednak jižním směrem do povodí Chomutovky a dále do Ohře.

Povrchové vody se na ložisku vyskytují pouze v případě vydatnějších srážek. 

Prostor vlastní těžby s nadmořskou výškou 265 metrů a více leží dostatečně 

vysoko nad  okolím. Navíc leží v oblasti, která je velmi chudá na dešťové srážky. 

Příkré svahy čedičového tělesa a dobré rozpukání usnadňují rychlý odtok 

srážkových vod. Průzkumnými díly nebyla nikde zjištěna voda. Podle 

hydrogeologické klasifikace má ložisko velmi jednoduché poměry a žádná  

opatření pro jímání a odvádění důlních vod nejsou proto realizována.

Hydrogeologická mapa okolí ložiska je uvedena v příloze č.4
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1.4. Klimatické podmínky

      Řešené území náleží do  klimatické oblasti mírně teplé, okrsku B  3  (mírně 

vlhký, s mírnou zimou), podle klasifikace Quitta náleží ke klimatickému regionu MT 

2. Oblast má velmi nízký srážkový úhrn, významně se zde projevuje  srážkový stín 

za kulisou Krušných hor a druhotný stín Českého středohoří. Klimatické podmínky 

jsou charakterizovány následujícími  hodnotami:

Průměrná roční teplota (období 1901-1980) ………………..………………. 8,6o C

Průměrný roční úhrn srážek (období 1901-1980) …………………450 - 500  mm

Nejteplejší měsíc, průměrná teplota: červenec …………………….………16,9o C

Nejchladnější měsíc, průměrná teplota: leden……………….……………...-1,6o C

Průměrná teplota ve vegetační období (duben-září): ………………..…....13,8o C

Úhrn srážek ve vegetačním období (duben-říjen): ……………………….295 mm

Větrné poměry - převládá severozápadní a západní směr  proudění vzduchu.

1.5 Půdní podmínky

      Zájmová lokalita leží v oblasti, kde jsou hlavně zastoupeny hnědé  lesní půdy. 

Jsou to typy půd, které tvoří komplexní pásmo, přičemž zrnitostně přechází od půd 

lehčího rázu až k hlinitým a jílovitým půdám. Tyto půdy mají dobrou jímací 

schopnost pro srážkovou vodu. Půdotvorný substrát je čedič, ze kterého vznikají 

půdy jílovito-hlinité a jílovité s obsahem jílovitých částic v rozmezí 45 - 75 %. Podle 

stupně rozpadu vznikají půdy středně hluboké až hluboké. Minerálně jsou to půdy 

bohatě zásobeny vápníkem, hořčíkem, draslíkem a fosforem. Po doplnění 

organické hmoty a chybějících biogenních prvků jsou vhodné pro rekultivační 

účely.  

1.6 Botanická charakteristika 

      Řešené území se nachází ve vegetačním pásmu, které charakterizují  nejsušší 

doubravy a skalní lesostepi. Pásmo je charakterizováno malou mocností 

humusového horizontu, extrémním suchem a silným přehříváním. Půdy jsou často 
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velmi kamenité. Původní dřevinný pokryv tvořily nízké formy duby zimního a 

pýřitého a dále řada keřů snášejících sucho, teplo a vápnité půdy.

      V současné době je stromové pásmo na Břvanském vrch tvořeno prakticky 

monokulturou trnovníku akátu, v keřovém pásmu převládají hlohy, růže šípkové a 

v nižších partiích i bez černý. Detailní průzkum možného výskytu chráněných a 

cenných druhů  na lokalitě a v jejím bezprostředním okolí nebyl pro potřeby této 

práce realizován. Jeho provedení lze doporučit až před  zahájením rekultivace po 

ukončení těžební činnosti. 

      Stav vegetace na lomové stěně, stav vegetace na plošině a svahu vnější 

výsypky jsou zdokumentovány  v příloze č.1.  

1.7 Územní systém ekologické stability

      Břvanský vrch se nachází v biografickém regionu III-2 České středohoří a 

zahrnuje biochoru III-2-2 tj. neovulkanické suky s pestrými teplomilnými  

společenstvy, s typickou proměnou ekosystémů podle expozice a sklonu svahů.

      V zájmovém území lomu ani v kontaktní vzdálenosti od něho  nejsou vedeny 

ani navrhovány biokoridory a biocentra  nadregionálního a regionálního významu, 

v širším okolí řešeného území  se vyskytují  následující prvky územního sytému 

ekologické stability:

NBK 20 - nadregionální biokoridor Stroupeč - Šebín
RBC 1512 - regionální biocentrum Lenešický rybník

      Nejblíže k dobývacímu prostoru Břvany se oba prvky nacházejí v 

jihovýchodním směru, kde osa NBK a hranice RBK leží ve vzdálenosti cca 2 km a 

severní hranice ochranného pásma biokoridoru dosahuje až k zájmovému území. 

V tomto prostoru se nacházejí i další ekologicky významné krajinné  prvky v údolí 

řeky Ohře -  VPK Seník ( mrtvé rameno Ohře ) a VPK Drahušský luh

      Generel lokálního systému ekologické stability pro tuto  oblast nebyl dosud 

zpracován, vzhledem k předpokládané době životnosti lomu Břvany není zřízení  

prvků ÚSES na území dotčeném těžební činností navrhováno. V rámci budoucí 
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rekultivace však bude možno jednotlivé plochy požadavkům a potřebám 

ekologické stability přizpůsobit.

2. Stávající dobývací proces v kamenolomu
      Těžba v lomu Břvany byla zahájena již za první republiky, v průběhu druhé 

světové války a po ní se zde těžilo pouze omezeně. K vymezení výhradního 

ložiska došlo až v šedesátých létech. 

      Dobývací prostor Břvany byl stanoven Severočeským KNV v Ústí nad Labem, 

odborem výstavby, rozhodnutím z 30. prosince 1962 pod zn. Výst.6188/62-329-

6/Vav. Jeho hranice jsou na povrchu tvořeny stranami nepravidelného 

šestiúhelníka. Plocha dobývacího prostoru Břvany činí 3,2525 ha. Rozhodnutí o 

stanovení chráněného ložiskového území nebylo vydáno, ověřené geologické 

zásoby jsou dostatečně pokryty vymezeným dobývacím prostorem.

2.1 Dobývaný nerost 

      Kámen z lomu Břvany podroben v roce 1958 technologickým zkouškám, které 

ukázaly, že nefeliny z ložiska Břvany jsou velmi dobrou surovinou k výrobě 

kameniva a silničních a betonářských štěrků. Podle výsledků technologických 

zkoušek se kamenivo řadí do I.jakostní třídy. Pouze zkoušky tlakové při zatížení 

40 tun vykázaly výsledky méně vyhovující. Přilnavost k živicím lze hodnotit jako 

velmi dobrou. Dalším zkouškám byl kámen podroben v roce 1998, zkoušky 

provedl  Technický a zkušební ústav stavební Praha,s.p. na jejichž výsledku lze 

konstatovat tyto vlastnosti:

Nasákavost ………………………………………………….…………………….1,1%

Mrazuvzdornost – úbytek hmotnosti po 25 cyklech …………....……………..0,0%

Pevnost v tlaku – průměr …………………………………….….….……… 174 MPa

Obsah veškeré síry přepočtený na SO3 ……………………….…….…. 0,04% hm

      Kámen z Břvan je hornina tvrdá, výborné jakosti a v případě použití vhodné 

úpravárenské technologie ji lze využít zejména jako stavební matriál pro dopravní 

stavby. Je nutné konstatovat, že výše uvedené měření slouží jen k utvoření 
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představě o jakosti posuzovaného kamene a v budoucnu ho bude nutné podrobit 

dalším technologickým zkouškám v akreditované laboratoři.    

      Dalším možným využitím nefelinů z ložiska Břvany se podrobněji zabývá 4. 

kapitola této práce s názvem: “Využití ložiska kamene v petrurgii“  

      

2.2 Bilance zásob

      Zásoby na ložisku Břvany byly stanoveny podrobným geologickým průzkumem 

v.r.1959, který provedl Geologický průzkum n.p. Praha, závod Dubí u Teplic. 

Zásoby byly ověřeny jednak v předpolí lomu až ke geologické hranici ložiska a 

jednak ve spodní  etáži t.j. 10 m pod základním platem lomu.

      Podle stupně prozkoumanosti ve smyslu ustanovení §14 zákona 44/1988 Sb. 

odst. 2a, jsou zásoby vykazovány jako prozkoumané v kategoriích B a C1 a jako 

zásoby  vyhledané kategorie C2.

Výsledky výpočtu zásob (Průzkum kamene 1959 Břvany):

Na lokalitě bylo zjištěno:

zásoby kategorie BB ……………....….………….…………..………….161 000 m3

zásoby kategorie C1B ………………………..……………….………….212 000 m3

zásoby kategorie C2B ……………………..……………………….…….133 000 m3

Celkem …………………………………………..……….………………..506 000 m3

Zásoby vyhrazeného  nerostu dosahují k 31. 12. 2008 celkem 455 360 m3, což při 

měrné hmotnosti 2,6 t. m-3 činí 1 183 936 t.

      Procento znečištění, které představuje podíl hlušiny, nebo nebilanční suroviny 

v hrubé těžbě je vykazováno ve výši 10%. Plánovaná výše těžby v současnosti je 

stanovena  na 4 000 tun – 1333 m3.rok-1, z této bilance lze lehce stanovit objem 

hlušiny na cca 133 m3.rok-1. Na ložisku nejsou žádné zásoby vázané v ochranných 

pilířích. Současnou přípravou a dobýváním užitkové suroviny není ztížen ani 

znemožněn přístup pro vydobytí dalších zásob ložiska kamene Břvany.
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2.3 Báňsko – technické podmínky dobývání - současnost     

      Ložisko je v současné době roztěženo třemi řezy. Prvý řez v úrovni 283 m n.m. 

je roztěžen v jižní části DP. Hlavní těžební směr v tomto pracovišti je navržen 

severní. Výška lomové stěny činí v průměru 7 metrů, s maximem do 10 metrů. 

Druhý řez v úrovni 277 m n.m. je roztěžen ve střední části DP. Hlavní těžební 

směr je navržen východní a severní s výškou 6 metrů. Třetí řez v úrovni 267 m

n.m. je roztěžen v severní části DP a má výšku do 10 metrů. Hlavní těžební směr 

je navržen východní. Tento řez tvoří dnešní základní plato lomu. Do všech řezů 

jsou vytvořeny účelové přístupové komunikace.

      Těžba ve všech třech řezech je navržena tak, aby postupně byly vytvořeny 

předstihy mezi jednotlivými řezy v šířce nejméně 10 metrů, t.j. mezi horní hranou 

spodního řezu a patou vrchního řezu. Nakládka rubaniny je prováděna lopatovým 

nakladačem, nebo lopatovým rypadlem a odvoz rubaniny je řešen kolovou 

dopravou. Rozvod vody ani elektrické energie není v lomu proveden. Stroje a 

zařízení využívané pro provoz lomu jsou: Tatry T815, autojeřáb AD 20, rypadlo 

Menzi-Muck, dozer, kompresor, kolové rypadlo UDS T815 a elektrocentrála, 

případně jiné drobné elektro nářadí. 

      Generální úhel svahu nebyl v POPD z roku 1996 stanoven. V rámci doplnění 

dokumentace POPD – 2. změna z 30.9.2005 byl generální úhel svahu stanoven 

380 s tím, že úhel jednotlivých řezů musí pak odpovídat během provozu sklonu 

přímky procházející patou posledního a hlavou prvního pracovního řezu. K této 

spojnici se musí v příčném profilu přibližovat i hlavy jednotlivých pracovních řezů. 

Generální úhel svahu byl stanoven na základě výpočtu ze vzorce (1):

     
L
Htgy                                                                                                    (1)

kde   H ….celková mocnost dobývaného nerostu [m]

         L … součet šířek plošin řezů a velikostí horizontálních průmětů svahů [m]

      Skrývku na ložisku představují svahové hlíny a čedičová suť. V počátečních 

fázích těžby byl skrývkový i výklizový materiál ukládán na vnější výsypku za jižní 

hranicí  DP. V posledních letech je všechen odvážen z ložiska a využíván pro 

různé stavební účely. S ukládáním těchto materiálů se proto v dalším období 
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neuvažuje. V sousedství dobývacího prostoru Břvany se nenachází žádný jiný 

dobývací prostor ani důlní dílo. Těžba probíhá na pozemcích, které vlastní těžební 

organizace Ekostavby Louny s.r.o.. Nebylo tedy nutné zajišťovat vynětí ani 

smlouvy o pronájmu, či výkupu pozemků s případnými vlastníky. 

3. Řešení možnosti rozšíření dobývání ložiska
      Současný těžební proces kamenolomu s ohledem na rozsah ložiska zdaleka 

nevyužívá všechny ověřené zásoby v lokalitě. Rozsah a tvar ložiska zajišťuje 

možnosti další těžby. V budoucnosti bude možno pokračovat v dosavadním 

způsobu dobývání stěnovým lomem. Jelikož však rozsah ložiska je velmi 

omezený, bude nutné pro vytěžení ověřených zásob otevřít spodní etáž do 

hloubky 10 pod úrovní dnešního lomu, tj. do nadmořské výšky 257 m. Plán 

přípravy otvírky a dobývání podle kterého je těžba prováděna byl vyhotoven v roce 

1995. V případě využití možnosti organizace rozšíření těžby na ložisku o čtvrtý 

pracovní řez, je nutno původní Plán přípravy otvírky a dobývání doplnit.

3.1 Nástin otvírky, přípravy a dobývání

      Vzhledem k úložním poměrům ložiska je zvolen lom stěnového typu. Jako 

nejvhodnější dobývací metoda se jeví v horních třech řezech těžba z rozvalu a ve 

čtvrtém řezu s využitím kombinace těžby z rozvalu a trhacích prací malého 

rozsahu, technologická doprava je nejvhodnější kolová v kombinaci s pasovou 

směrem dolů z horního těžebního řezu. Před vlastní otvírkou čtvrtého řezu je třeba 

zajistit v dostatečném předstihu vykácení lesního porostu, které je překážkou 

v dobývání. S ohledem na možnost využití trhacích prací malého rozsahu lze 

počítat s řešením střetů zájmů. 

      Základním kritériem pro otevření čtvrtého těžebního řezu je přeložka dopravní 

cesty, která slouží k zajištění obslužnosti prvních třech řezů. Postupem čtvrtého 

řezu bude současná přístupová komunikace přerušena. Přeložka bude provedena 

vpravo ve směru dobývání. Tato i jiné změny vyplývající z rozšíření těžby o čtvrtý 

řez budou muset být zaneseny v dopravním řádu. V prostoru bývalé distribuce 

v jiho-západní části lomu by mohly být umístěny jedna nebo více „UNIMO“ buněk.                

Toto zázemí by mělo sloužit jako kancelář s novou distribucí, jako sklad 
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provozního nářadí, prostředků první pomoci, ochranných pracovních pomůcek, 

provozní dokumentace a prostředků pro zdolávání havárie. Prostor ve kterém by 

mělo probíhat vážení dobývané suroviny určené k distribuci bude umístěn vedle 

kanceláře. V přímé návaznosti s vytvořením zázemí by prostor závodu měl být 

napojen na přívod elektrického proudu s tím, že by mohla být využita bývalá 

rozvodna, která by měla být nově vystrojena. Kabelové vedení je třeba zhotovit 

nové. V souvislosti s úpravou a zušlechťováním je třeba také provést vodovodní 

přípojku.

     Předstih mezi horní hranou čtvrtého řezu a patou třetího řezu musí být vytvořen 

v šíři nejméně 10 m. Tvorba pracovní plošiny musí být upřednostněna před 

vlastním dobýváním. Generální úhel svahu lomu bude zachován na 380. 

K rozpojování kamene ve čtvrtém těžebním řezu bude využito trhacích prací 

malého rozsahu. Při větší fragmentaci se rubanina sekundárně rozpojí buď 

příložnými nebo vrtanými náložemi. Rubanina bude dále nakládána lopatovým 

nakladačem a v prostoru závodu zpracována v mobilním drtiči, případně bude 

podrobena dalším úpravárenským procesům.   

3.2 Výpočet zásob zpřístupněných otvírkou čtvrtého těžebního řezu 

      Pro celkový výpočet zásob z roku 1959 byla zvolena metoda horizontálních 

isolinií, vzdálených od sebe 5 m. 

      Plochy jednotlivých isolinií jsou tvořeny vrstevnicemi terénu. Celková kubatura 

byla vyčíslena dle vzorce (2) pro lichoběžník:

      )
2

............
2

(* 121
0 n

n
SSSSShV     [m3]                                                (2)

kde   h………výška [m]

         S …… jednotlivé plochy [m2]

      Této metody bylo použito vzhledem k terénu pro celé ložisko, které bylo 

rozděleno do celkem 6 bloků zásob. K výpočtu celkového množství zásob 

využitelných otvírkou čtvrtého těžebního řezu je třeba posoudit zásoby blocích č. 

3,4 a 6. Bloky zásob č.1,2 a 5 zasahují výhradně nad kótu 267 m n.m., což je 
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úroveň třetího řezu, který je v současnosti nejnižším pracovním řezem, proto bloky 

1,2 a 5 nejsou předmětem této bilance.

Blok č.3 -  Jde o zásoby kategorie C1 ve spodní etáži pod úrovní lomu jdoucí do 

hloubky 10 m, tj. do nadmořské výšky 257 m. Plocha bloku je totožná s rozsahem 

lomu a jen západní omezení bloku je vedeno přímkou odpovídající zde zapadaní 

podložních tufů. Skrývka v bloku se prakticky nevyskytuje.

Blok č.4 – Jde o spodní etáž pod blokem č.1 a o extrapolaci 10 m do hloubky, tj. 

na úroveň 257 m n.m. jako v bloku č.3. Zásoby se zařazují do kategorie  C1.

Blok č.6 – Jde o zásoby kategorie C2, počítané v území pod bloky č.2 a 5, též 

o mocnosti 10 m uložené v nadmořské výšce 257 m. Plocha bloku je menší než 

součet bloku č.2 a 5 vhledem k tomu, že vnější omezení při okraji ložiska je 

posunuto pro zapadání ložiska do hloubky. 

Blok č.
Kategorie 
zásob

Plocha bloku  
[m2]

Objem skrývky
[m3]

Objem bloku 
[m3]

3 4 C1B 5 303             - 53 030

4 4 C1B 6 760             - 67 600

6 4 C2B 6 230             - 62 300

Součet             - 182 930
Tabulka č.1  Množství zásob ve čtvrtém těžebním řezu

      Zásoby vyhrazeného  nerostu ve čtvrtém řezu dosahují celkem 182 930 m3, 

což při měrné hmotnosti 2,6 t . m-3 činí 475 618 t.

3.3 Posouzení možnosti využití trhacích prací malého rozsahu

      K možnosti využití trhacích prací bylo přistoupeno vzhledem k fyzikálně-

mechanickým vlastnostem dobývané horniny. Lze téměř s jistotou předpokládat, 

že čtvrtý řez uložený pod dnešní těžební basí 257 m n.m. nemusí mít zvětralý 

charakter a tím dojde k zvýšení rypných odporů, které by měly za následek 

snížení efektivity při dobývání z rozvalu. Zvětralý charakter horniny lze očekávat 
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pouze v okrajových částech ložiska. S trhacími pracemi velkého rozsahu se 

vzhledem k širší problematice okolí ložiska nepočítá. Hlavním omezením rozsahu 

trhacích prací je stanovisko Ministerstva zdravotnictví - Inspektorátu lázní a zřídel 

z 24.11.1972, důvodem je ochrana pásma přírodních léčivých zdrojů minerálních 

stolních vod v Břvanech. Tento požadavek uplatňují ve svém vyjádření i 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ve vyjádření vydaného 22.10.1985. 

      Platná legislativa, podle které se v České republice přistupuje k nakládání 

s výbušninami v hornictví je zákon č.61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách 

a o státní báňské správě a vyhláška 72/1988 Sb. o používání výbušnin, §34 

odstavec 1a této vyhlášky definuje rozsah trhacích prací: „Trhacími pracemi 

malého rozsahu jsou trhací práce při průzkumu, otvírce a dobývaní ložiska, pokud 

jednotlivé nálože nepřesáhnou 50 kg trhavin a hmotnost celkové nálože 

nepřesáhne na povrchu 200 kg trhavin“.

      Podle zákona č.61/1988 Sb. musí být pro trhací práce malého rozsahu 

zpracován technologický postup. Stejným právním předpisem ustanovením §35 

je dáno: „Samostatně přivádět výbušiny k výbuchu  zneškodňovat je nebo  ničit a  

provádět nebo řídit odborné práce s tím spojené mohou při trhacích pracích 

malého rozsahu jen osoby starší 21 let, které mají oprávnění střelmistra“.

3.3.1 Volba druhu odstřelů

      Jedním z hlavních technických parametrů pro volbu metody trhacích prací jsou 

geometrické charakteristiky lomové stěny, především její výška, sklon a šířka 

pracovního prostoru na jednotlivých etážích. Po zvolení konkrétní metody odstřelu 

následují další přípravné práce a to:

1. Vypracování geologicko-měřické dokumentace.

2. Určení hlavních parametrů odstřelů ( směry, sklony, průměry a délky vývrtů, 

záběry a rozteče vrtů a jejich organizace).

3. Výpočet náloží.

4. Určení konstrukce náloží, organizace roznětu a posouzení roznětné 

soustavy.

5. Zpracování technologického postupu ( trhací práce malého rozsahu).

6. Vytýčení prvků potřebných pro přípravu odstřelu v terénu.
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      Jako nejvhodnější metoda trhacích prací se jeví řadové odstřely, které jako 

jediné (kromě sekundárních trhacích prací) umožňují podle velikosti celkové 

nálože do 200 kg trhaviny naplnění parametrů trhacích prací malého rozsahu. 

Řadový odstřel se uplatňuje zejména v menších lomech výškou etáže 

nepřesahující 8 - 12 m, z tohoto důvodu je tato technologie trhacích prací 

předmětem návrhu pro ložisko typu Břvany.

3.3.2 Návrh průměru vývrtů a výpočet nálože

Podle výšky etáže rozlišujeme u řadového odstřelu:

a) Vývrty hlavové (srážecí), které jsou rovnoběžné s lomovou stěnou a mají 

hloubku 5 – 6 m,

b) vývrty patní, které vrtáme u počvy etáže s mírným úpadem, slouží 

k zachování horizontu,

c) zálomové (zvedací), které vrtáme dovrchně a zvyšujeme jimi výšku etáže.

Při metodě řadových odstřelů bývá zpravidla použito v organizovaných 

soustavách vývrtů náloží o průmětu maximálně 50 mm. 

  Obr. č.2 Schéma řadového odstřelu

hlavový vývrt
vývrt vývrt

zálomové vývrty

patní vývrt
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Výpočet nálože pro řadové odstřely slouží vzorec (3):

      qanHWN ****   [kg]                                                                         (3)

Kde   W …….. šířka záběru – vzorec (4)  [m]

          H …….. výška stěny [m]

          n ……... počet vývrtů 

          a ……... rozteč vývrtů – vzorec (5) [m]

          q …….. měrná spotřeba trhaviny ( pro čedič 0,37 – 0,63 kg.m-3)

     dW *40   [m]                                                                                       (4)

Kde    d ……..  průměr vývrtu  [m]

      wma *   [m]                                                                                         (5)

Kde   m …….  koeficient sblížení vývrtů (0,8-0,85)

Vzorový výpočet jednoho odstřelu s pomocí náloží pro trhací práce malého 
rozsahu:

Maximální množství trhaviny 200 kg,

průměr vývrtu nálože d je 50 mm,

výška lomové stěny je 10 m

výpočet:

mdW 205,0*40*40 

mwma 7,185,0*2*    

7,14
6,13

200
4,0*7,1*10*2

200
***


qaHW

Nn

Hmotnost dílčí nálože činí:

kgcca
n

mM celk 6,13
7,14

200
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Délka úseku rozpojené horniny za pomocí trhacích prácí malého rozsahu 

činí:

mL 257,1*7,14 

      Z výše uvedených výpočtů vyplývá, že trhací práce malého rozsahu za použití 

metody řadových odstřelů bude k rozpojení celé šíře porubní fronty čtvrtého 

těžebního řezu nutné provádět po etapách. Průměrná délka porubní fronty je cca 

100m a proto ji bude nutné rozpojit za pomocí minimálně čtyřech řadových 

odstřelů.  

     K rozpojování horniny lze použít trhavinu typu DAP, jedná se o směs 

dusičnanu amonného a paliva reprezentovaného naftou, či topným olejem 

v optimálním poměru 94,5% : 5,5%. Skladování výbušnin v kamenolomu není 

řešeno, vzhledem k tomu, že trhací práce budou prováděny dodavatelskou 

organizací. Jako nejvhodnější typ roznětu náloží lze uvažovat s bleskovicovým 

roznětem. Roznětná bleskovicová síť se zpravidla skládá z hlavní bleskovice, ze 

které odbočují jednotlivé bleskovicové větve k dílčím náložím. Potřebné zpoždění 

jednotlivých náloží bude provedeno pomocí milisekundových zpožďovačů. Celá 

bleskovicová síť je rozněcována elektrickou rozbuškou, která je přiložena na 

začátek hlavní bleskovice. Adjustace s rozbuškou se provádí až po kontrole 

celého okruhu, tedy těsně před vlastním provedením odstřelu. Tím je prakticky 

vyloučeno nebezpečí nežádoucího roznětu náloží, protože celé roznětné vedení je 

prakticky nevodivé. 

3.4 Seismické měření k vyloučení dopadů negativních účinků trhacích prací 

      Vzhledem k přistoupení možnosti využití trhacích prací malého rozsahu, bude 

nutné pro zajištění ochrany zájmů těžební organizace přistoupit k zajištění 

seismického měření, provedeného odbornou organizací v požadovaném rozsahu.  

Důvodem je zamezení případným sporům týkajících se negativních dopadů účinků 

trhacích prací na okolí kamenolomu. Nejohroženějším objektem v okolí ložiska je 

přibližně 250 metrů vzdálený vodojem provozovaný společností Severočeské 

vodovody a kanalizace,a.s., dále je dobývací prostor umístěn v ochranném pásmu 

II. stupně minerálních vod Břvany. 
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      Pro provedení seismického měření je třeba vybrat vhodné stanoviště pro 

umístění měřícího přístroje s orientací k místu odstřelu. Optimální se jeví umístění 

co nejblíže k výše zmiňovanému vodojemu. Měřící přístroj během výbuchu 

zaznamená údaje o amplitudě rychlosti kmitání, která prokáže, zda-li dojde 

k poškození okolních objektů následkem trhacích prací při těžbě v kamenolomu. 

      Z hlediska posuzování škodlivých seismických účinků, vzniklých výbuchem 

náloží, mají rozhodující význam objemové vlny. Podélná vlna způsobuje 

v prostředí, ve kterém se šíří i objemové změny, vlna příčná tvarovou deformaci. 

Technická norma upravující problematiku nežádoucích seismických účinků je ČSN 

73 0040 „Zatížení stavebních objektů technickou seismicitou a jejich odezva“. 

Amplitudu rychlosti vmax [mm.s-1] lze přibližně stanovit z empirického vztahu (6) 

doporučeného v článku 4.7.5 „Rychlost kmitání podloží“ této normy:

      
l

mK*V ev,m
max   [mm.s-1]                                                                    (6)

kde   l ……. . vzdálenost sledovaného místa od těžiště odstřelu [m]

        K.……..konstanta přenosu závislá na geologickém prostředí a na vzdálenosti 

        mev,n … hmotnost nálože odpálená v jednom časovém stupni [kg]

Vzorový výpočet seismických účinků jednoho odstřelu za použití trhacích 
prácí malého rozsahu:

Mev,n  = 28 kg …pro posouzení dopadu negativních účinků trhacích prací byla 

zvolena dvojnásobná dílčí nálož, pro případ že by milisekundové zpožďovače 

nezajistili dostatečné zpoždění zabraňující časovému přiblížení detonace dílčích 

náloží. Zpoždění roznětu mezi jednotlivými dílčími náložemi by mělo být větší 

nebo rovno 0,25 s, aby nedošlo k časovému souběhu detonací.

l      =  250 m ……odhadnutá vzdálenost zděného vodojemu
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K  = 150  ……… pro vzdálenosti 200 – 499 m a podloží ze skalních a poloskalních 

hornin se střední až velmi malou hustotou diskontinuit dle tabulky 2 normy ČSN 73 

0040.

Výpočet:

smm
l

mK*V ev,m .17,3
250
14*150max  -1

      Podle tabulky 9 normy ČSN 73 0040 jsou zděné vodojemy klasifikovány jako 

objekty s odolností typu C. V kapitole 4.7.4.2 té samé normy je dominantní 

frekvence odpovídající náložím nad 5 kg uvedena v rozmezí 10-50 Hz. Na takto 

zatříděných objektech se první známky dopadu negativních účinků trhacích prací 

projevují zpravidla nejdříve při  vmax  v rozmezí 10 – 20 mm.s-1. Na základě výše 

uvedeného posouzení lze předběžně stanovit mezní rychlost kmitání a vyloučit její 

negativní dopad na nejbližší objekt v okolí kamenolomu. Pro posouzení v reálných 

podmínkách bude před použitím trhacích prací při dobývání kameniva nutné 

přistoupit k měření dopadů účinku skutečného odstřelu, které provede k tomu 

oprávněná odborná organizace.   

             

3.5 Volba úpravárenské technologie

      Přestože je dnes většina lomařských provozů založena na stabilních 

úpravárenských linkách, mobilní technologie se začínají prosazovat do lomů 

zejména díky nižším provozním nákladům a nižší pořizovací ceně. 

Výhodou mobilní technologie je, že zvládne stejnou práci jako stacionární zařízení 

a je umístěné přímo u lomové stěny, takže není nutné komplikovaně překládat a 

dopravovat materiál do procesu technologické úpravy.

      Požadavky na frakci drceného kameniva v kamenolomu Břvany jsou dány 

s předpokladem na využití kamene z v silničním stavitelství ve frakcích 0-8, 8-16, 

32-63, 63-125 mm. Pokud by bylo ložisko, přesněji nezvětralá část čtvrtého 

těžebního řezu využito alternativním způsobem v „kamenolitectví“, tak požadavek 

na výstupní frakci by byl v rozmezí 50 –150 mm. 

      Požadavek na úpravárenský systém provozu kamenolomu je dvoustupňový, 

rozdělený na pracovní operace drcení a třídění kameniva. Distribucí na sebe 

navazující technologie drcení a třídění se na našem trhu zabývá několik 
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společností. Optimální pro podmínky v Břvanech se jeví úpravárenský systém fy. 

RESTA s.r.o., který zajišťuje oba požadované stupně úpravy. Mobilní drtící 

jednotka RESTA DCJ 800 x 600 na housenicovém podvozku zajišťuje dostatečný 

hodinový výkon v hodnotách 80 – 200 t.hodina-1.  Pomocí čelisťového drtiče je 

schopna rozdrtit přírodní materiály o pevnostech do 300 MPa a do frakcí 

v rozmezí 0 - 250 mm, dle nastavení vstupní štěrbiny drtiče. Rubanina o 

maximální kusovitosti 800 x 600 x 500 mm se nakládá lopatovým nakladačem o 

rozměrech lopaty 3 m3 do násypky, odkud je dále přes podavač dopravena do 

kuželového drtiče. Podrcené kamenivo je po té přes pásový výložník předáno 

k dalšímu využití. Rozměr pracovní plošiny pro umístění mobilní drtící jednotky 

vyráběnou společností RESTA s.r.o. je s ohledem na nutnost manipulace kolem 

drtiče 20 x 30 m. Pohon zařízení je dieselovým motorem CAT 7,2 l.

Obr. č.3 Mobilní drtící jednotka RESTA DCJ 900x600 na housenicovém podvozku

      Druhým stupněm úpravy je třídění podrceného kameniva. Mobilní třídící 

jednotka RESTA TH1 1200 X 3000/2 je vhodná zejména pro konstrukční a 

výkonovou  kompaktnost s předřazenou výše uvedenou drtící jednotkou. Slouží ke 

třídění stavebních odpadů a přírodních materiálů. Materiál ke třídění je zavážen 
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pomocí výložníku mobilní drtičky do násypky s tyčovým roštem. Materiál, propadlý 

tyčovým roštem, je dávkován podavačem na vlastní třídič. Vytříděné frakce 

prochází přes skluzy na 3 pásové dopravníky a dále na zemní skládku. Pohon 

jednotky zajišťuje diesel motor Perkins s hydrogenerátorem 60 kW. Podvozek je 

řešený rovněž jako housenicový. 

Obr. č.4 Mobilní třídící jednotka RESTA TH1 1200x3000/2 na housenicovém podvozku

      Pracovní plošina potřebná k zajištění bezproblémového chodu třídičky je 20 x 

30 m. V kombinaci s předřazenou mobilní drtící jednotkou má manipulační prostor  

celé technologie rozměry 40 x 30 m. Výhodou housenicových podvozků je přes 

vyšší pořizovací náklady jistá návratnost vyloučením placení silničních daně. Celá 

technologie je pro svou mobilitu velmi flexibilní a po ukončení úpravárenského 

procesu umožňuje jistou skladnost pro případ, že by její pracovní prostor překážel 

při těžbě užitkové suroviny.  

      Předpoklad možnosti alternativního využití části zásob užitkové suroviny v 

„kamenolitectví“ klade vyšší nároky na úpravu dobývaného kamene a to zejména 

s ohledem na 10 % zahlinění. Rozdíl lze spatřit v tom, že k mobilní drtící jednotce 
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je nutné v nadstandardu přikoupit pásový dopravník předtřídění, který by 

samostatně vynášel nežádoucí hlušinu na vlastní haldu. Podle výrobce je totiž 

každá mobilní drtící jednotka v základním provedení vybavena odlučovačem 

hlušiny. Jedinou podmínkou využití tohoto předtřídění je vybavení  drtící jednotky 

právě výše zmiňovaným dopravníkem.

3.5.1 Posouzení výkonnosti navržené úpravárenské technologie 

     Pro představu o časovém vytížení navržené mobilní jednotky při úpravě 

kameniva v v provozu Břvany lze vycházet z před pokladu, že jedním řadovým 

odstřelem bude vydobyto cca 500 m3 kameniva (blok 25d x 10v x2š) což odpovídá 

množství 1300 tun. Tak velké množství zpracované během jedné osmi hodinové 

směny by znamenalo, že čistý hodinový výkon úpravárenské technologie by měl 

činit 162,5 tun. Při možnostech které udává výrobce tj. až 200 tun.hodina-1 je 

zřejmé, že kapacitně zařízení vyhovuje provozu v kamenolomu Břvany.

4. Využití ložiska kamene v petrurgii
      Současná koncepce využití ložiska v Břvanech počítá s tím, že s vydobytým

nerostem bude nakládáno pouze jako se stavebním kamenem. Dnešní doba 

nicméně nabízí i další možnosti, jak využít tak hodnotnou nerostnou surovinu jako 

je olivinický nefelin. Jako s vhodná alternativa, se jeví průmysl tavených čedičů 

nebo-li v petrurgie, což je nauka o technologii zpracování přírodních i umělých 

anorganických surovin tavením a odléváním. Toto odvětví je předmětem výzkumu 

a vývoje na našem území již 50 let.      
      V současné době je monopolním výrobcem odlitků z taveného čediče v České 

republice firma Eutit, s.r.o. ve Staré Vodě u Mariánských Lázní. Tato firma je 

zároveň jediným výrobcem interiérové čedičové dlažby na světě a celkově 

produkuje přibližně jednu třetinu celosvětové produkce litého čediče.
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Obr. č.5 Pískové formy pro odlévání čedičových výrobků ve firmě Eutit, s.r.o.

      

      Tavený čedič se používá zejména díky svým vynikajícím fyzikálně-

mechanickým vlastnostem. Z nich je třeba uvést především vysokou pevnost 

v tlaku, vysokou tvrdost, vysokou otěruvzdornost, vysokou chemickou odolnost 

vůči působení kyselin a zásad, mrazuvzdornost, dlouhodobou životnost i 

v nejnáročnějších podmínkách a celkovou ekologickou a hygienickou 

nezávadnost.

Z taveného čediče se v současnosti vyrábí velmi široký sortiment odlitků:

- dlaždice pro podlahy interiérů a exteriérů,

- trouby (roury, vložky) pro pneumatickou nebo hydraulickou dopravu silně 

abrazivních materiálů,

- protlačovací roury pro bezvýkopové technologie,

- speciální odlitky oblouky, odbočky, T-kusy, Y-kusy jako doplňky potrubních řádů, 

roštové válce, trysky, cyklony, obložení zásobníků rud, uhlí, odlučovačů popílku, 

vyložení řetězových dopravníků, míchaček betonu.

     Na horniny použité v petrurgii jsou kladeny značné požadavky co do 

chemického složení a do složení nerostného. Pro petrurgické účely nejlépe 

vyhovují horniny obsahující magnetit, pyroxen, olivín, plagioklas a eventuálně 

nefelin. Hornina musí být homogenní s neměnným složením, což je ve čtvrtém 
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těžebním řezu předpokladem. Mineralogické složení horniny se na základě 

průzkumu kamene z roku 1959 jeví jako vhodné. Jedním z předpokladů pro 

možnost posouzení využití olivinického nefelinu z Břvan v kamenolitectví je 

provedení ověření souhrnných vlastností užitkové suroviny v akreditované 

laboratoři.

      Čedičová hornina, která splňuje požadavky svou strukturou a složením, 

upravená tříděním a drcením na požadovanou frakci 50 – 150 mm se taví 

v šachto–vanových pecích. Tavení se provádí při teplotách v rozmezí 1300 – 1350 
0C. Z výše uvedeného vyplývá nutnost drcení a třídění horniny pro možnost 

dalšího zpracování v kamenolitectví, což vyžaduje vhodnou volbu technologie 

úpravy užitkové suroviny viz. kapitola 3.5. „Volba úpravárenské technologie“ .  

      Za předpokladu vhodných vlastností užitkové suroviny a volbě vhodné 

úpravárenské technologie lze uvažovat o zpracování nové koncepce využití 

olivinického nefelinu ze čtvrtého těžebního řezu v kamenolitectví oproti 

dosavadnímu předpokladu využití v silničním stavitelství jako drcené kamenivo.

5. Návrh rekultivace po ukončení dobývání ložiska
      Určení ekologicky vhodného a ekonomicky a sociálně  žádoucího způsobu 

sanace a rekultivace patří mezi nejčastěji diskutované problémy rekultivační teorie 

i praxe.  Při optimalizaci rekultivačních způsobů je nutno počítat s řadou faktorů, 

zejména:

a) S charakterem devastovaného území a jeho okolí,

c) s požadavky a záměry  územní dokumentace, 

c) se souborem sociálně-ekonomických podmínek, např. intenzitou 

mimotěžební industrializace a urbanizace  krajiny, lidnatostí, výměrou a 

strukturou zemědělského  a lesního půdního fondu,

d) s možnostmi  využití území po ukončení  rekultivačního procesu.

      Procesy, které jsou rekultivační činností v krajině  zahajovány, mají definitivní 

časový horizont několika  staletí. V počáteční fázi je nutno se zaměřit na pružnost 

systémů a na jejich  rozmanitost  jako základu budoucí ekologické,  ekonomické i 

sociální stability krajiny.
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      Současně je třeba brát v úvahu změny ve struktuře  rekultivací. Zde se 

projevuje vývoj názorů na rekultivace v souvislosti se zvýrazněním ekologických 

hledisek.  Jedná se především o ochranu existujících prvků územního systému 

ekologické stability a o jejich doplnění tam, kde je to možné a žádoucí, o rozšíření 

ekologicky příznivých způsobů rekultivace a o uplatnění pracovních postupů 

šetrných k přírodnímu prostředí.

      Řešení rekultivace lomu Břvany, vychází ze současných a v budoucnu 

očekávaných územních souvislostí a vazeb. Lomové plato a svah vnější výsypky 

je doporučeno zalesnit,  rovinné plochy a komunikaci zatravnit, strmé lomové 

stěny ponechat dalšímu vývoji bez rekultivačních zásahů. 

      Pro rekultivaci dobývacího prostoru Břvany a dalších pozemků, které s těžbou 

lomu přímo souvisejí, lze doporučit níže uvedené způsoby a postupy rekultivace.

5.1 Stav území po ukončení těžební činnosti  

      Vzhledem k rozšíření těžební činnosti bude nutné kromě plánu přípravy, 

otvírky a dobývání doplnit i v současnosti platný souhrnný plán sanace a 

rekultivace vypracovaný v září 2005. Těžbou ložiska ve čtvrtém těžebním řezu 

bude lomové plato sníženo přibližně o 10 m pod úroveň, se kterou počítá plán 

sanace a rekultivace platný v současnosti. 

      Charakter lokality a morfologie terénu umožňuje navrhnout, aby prostor vzniklý 

těžbou ve čtvrtém těžebním řezu byl postupně zavážen již v průběhu dobývání 

hlušinou, inertním materiálem, případně výkopkem vytěženým při stavební činnosti 

společnosti Ekostavby Louny s.r.o. formou vnitřní výsypky. Je nutné dbát na to, 

aby těmito přesuny hmot, terénními úpravami, nebyla ohrožena samotná těžba. 

Odstup mezi prostorem těžby a místem závozu materiálem musí být takový, aby 

nevznikl například problém v důsledku zablokování příjezdové komunikace a 

následným znemožněním či ztížením procesu dobývání, úpravy a manipulace 

s užitkovým nerostem. Vzhledem k návrhu technologie úpravy uvedeného 

v kapitole 3.5 by minimální vzdálenost mezi patou nejnižší lomové stěny a vnitřní 

výsypky měla být 50 m. Postup vnitřní výsypky bude paralelní s postupem těžby 

ve čtvrtém těžebním řezu. Z výše uvedeného je patrné, že provést značnou část 

sanace lomového plata bude možné již v průběhu těžby čtvrtého těžebního řezu. 
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      Vzhledem k umístění lokality v ochranném pásmu přírodních léčivých pramenů 

je nutné před zahájením závozu celého prostoru, nechat zpracovat 

hydrogeologický posudek k tomu odborně způsobilou osobou a provést opatření 

potřebná pro stabilizaci a odvodnění zavezeného prostoru dle zásad pro budování 

vnitřních výsypek v prostoru čtvrtého těžebního řezu.  

      Po ukončení těžby a vybudování vnitřní výsypky vznikne jediné lomové plato 

ve tvaru nepravidelného šestiúhelníka s největší délkou ve směru severovýchod –

jihozápad 230 metrů a největší šířkou v kolmém směru 140 metrů. Nejnižší bod 

(265 m n.m.) bude ležet, stejně jako v současné době, na jižní hranici dobývacího 

prostoru, odkud bude plato plynule stoupat  ve sklonu 2 - 3 % severovýchodním 

směrem až na kótu 270 - 271 metrů. Uvedený sklon umožní bezproblémové  

odvodnění plochy jižním směrem. Takto tvarovaná plošina bude mít výměru 

2,6727 ha.  Zpřístupněno bude od jihu po stávající komunikaci.

      V průběhu sanace a technické rekultivace bude nutné na celé ploše vytvořen 

kořenový horizont, obohacený organickými substráty. V průběhu biologické etapy 

zde bude realizována lesnická rekultivace. 

      Lomové plato bude ze západu, severu i východu uzavřeno lomovými stěnami 

s proměnlivou výškou. Nejvyšších hodnot dosáhnou v severní části lokality, v 

západní a východní části se bude převýšení postupně snižovat až na úroveň 

okolního terénu. Současný stav opravňuje k předpokladu, že postupným 

uvolňováním horniny budou závěrné svahy lomu vymodelovány do sklonu 1 : 1. 

      V tomto případě bude celková plocha lomových stěn 0,4478 ha. S ohledem na 

vlastnosti horniny bude žádoucí ponechat lomovou stěnu přirozenému vývoji, 

s největší pravděpodobností zde nebudou doporučeny žádné sanační ani 

rekultivační práce. Pro zamezení přístupu k horní hraně lze doporučit výsadbu 

hustého pásu trnitých křovin, mechanické zátarasy nejsou v podmínkách lokality 

vhodné.

      Vnější výsypka je plocha v jižní části dobývacího prostoru, kam byly 

v předchozím období ukládány odpadní materiály. Svahy výsypky nejsou 

upraveny a jsou pokryty neudržovanou náletovou vegetací. Plošina výsypky je 

zčásti zatravněna a zčásti zarostlá náletem. V průběhu terénních úprav po 

ukončení těžby je vhodné svahy výsypky vytvarovat do sklonu  cca 1 : 4, který 
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umožní realizovat následnou lesnickou rekultivaci na výměře 0,5355 ha. Plošina 

výsypky by měla být na výměře 0,1026 ha zatravněna, stávající vysoká zeleň 

zčásti ponechána a nevhodné dřeviny nahrazeny. Celková výměra upravené 

výsypky bude činit 0,6381 ha.

      Plocha pod výsypkou je prostor v jihozápadní části zájmové oblasti o výměře 

0,2505 ha, která byla zasažena v počáteční fázi těžby. V rámci rozšíření těžby by 

se právě zde mohlo nacházet technické zázemí kamenolomu a distribuce. 

V průběhu  rekultivace by plocha měla být  zatravněna.

     Příjezdovou komunikaci spojující lom Břvany se silnicí Břvany – Vrbka bude 

účelné zachovat. Pro zpřístupnění rekultivovaných ploch může být po ukončení 

těžby prodloužena až k severní stěně lomu, celková délka tohoto prodloužení je 

263 metrů. Souběžně s komunikací je nutné situovat cestní příkop, zajišťující 

odvedení povrchové vody z prostoru rekultivace.

      Základní informace o výše uvedených  plochách jsou zpracovány v příloze č. 

2. Přehledná situace lomu Břvany je dokumentována v příloze  č. 5, stav území 

v současné době v příloze č. 6, reliéf území v průběhu a po ukončení těžební 

činnosti  je znázorněn na vybraných profilech v příloze č. 8.

5.2 Koncepce řešení rekultivace

      V současné době je zalesňování základní metodou  rekultivace. Lesnické 

způsoby rekultivace jsou využívány  především v souvislostech s prvořadým 

významem lesních  porostů jako stabilizujících prvků v ekologických soustavách.   

Velmi ceněna je skutečnost, že lesní porosty představují v našich  zeměpisných 

podmínkách společenstva, která mají kladný vliv  nejen na vlastní zalesněnou 

plochu, ale i na své okolí - protierozní, stabilizační, hygienické, asanační, 

klimatické, rekreační a jiné funkce. Pro efektivní plnění těchto požadavků je nutné 

lesnické rekultivace provádět v podobě co nejbližší přirozeně vzniklým útvarům s 

co nejpestřejší druhovou skladbou. V hospodářsky vyspělých  evropských zemích 

postupně prosazuje tzv. přírodě blízké  lesní hospodářství. V šíře pojatých 

souvislostech se ukazuje, že konvenční intenzívní lesní hospodářství již nemá 

potřebný  efekt. Zdá se, že zásady lesního hospodaření blízké přírodě  skýtají 

vhodnou alternativu konvenčnímu hospodaření.
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      Podstatné zásady, které je pro dodržení tohoto procesu  nutno respektovat, 

jsou:

- Pro výsadby mohou být vybrány jen druhy odpovídající stanovištním 

podmínkám. 

- Stanoviště mají být ošetřována a udržována v souladu s jejich přirozenými 

charakteristikami. Velkou pozornost je nutno věnovat ochraně povrchu před  

hutněním jak ve fázi přípravy pro biologickou rekultivaci,  tak ve fázi údržby 

a ošetřování porostů. Velmi důležitá je  proto příprava vhodné  sítě cest a 

založení  lesních průseků.

      -  Mají být používány autochtonní druhy dřevin. Druhy  alochtonní mohou       

být použity  výjimečně a to jen tehdy,  nehrozí-li negativní důsledky pro 

lesní ekosystém. Podmínkou pro výsadbu je udělený souhlas orgánu 

ochrany  přírody ve smyslu § 5, odstavec 4, zákona č. 114/92 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny. 

     -  Prostorová skladba výsadby má být realizována v co nejpřirozenější     

kompozici a vysoké členitosti

     -   V lese mají být podporovány zvláštní funkce, např. ochrana půdy, ochrana 

proti šíření hluku, ochrana biotopů a další.

     -   Obdobně mají být i při rekultivaci vytvořeny plochy s atypickými vlastnostmi. 

Často vznikají podobné plochy v průběhu rekultivace přirozenou cestou. 

Taková místa by proto neměla být považována za chybu rekultivace, nýbrž 

za počátek vývoje zvláštních stanovišť.

      -   Významným krajinným prvkem je přechod lesních ploch do  volného terénu. 

V tomto prostoru se setkávají dva systémy s rozdílnými vlastnostmi 

stanovišť. V místech, kde přecházejí tyto systémy do sebe, vznikají typické 

životní prostory zvláště rozmanitých společenstev. Proto je důležité, aby 

tyto přechodové oblasti byly vytvářeny jako součást obnovy  a rekultivace 

krajiny. 

      V průběhu rekultivace  je doporučeno tímto způsobem zalesnit lomové plato a 

svah výsypky  o celkové výměře 3,2082 ha.  
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5.2.1 Ostatní  rekultivace - zatravnění

      Plošinu výsypky, navazující plochu v jižní části lokality a přístupovou 

komunikaci s cestním příkopem lze doporučit k zatravnění. Při realizaci 

zatravněných ploch s bylinotravními společenstvy je  však nutno vzít v úvahu, že 

ve střední Evropě neexistuje  sukcesní řada, která by vedla ke vzniku trvalých 

společenstev  tohoto charakteru. Existující trvalé travní porosty zahrnují širokou 

škálu  převážně antropogenních biotopů, které se udržují pouze díky  

pravidelnému kosení. Zvlášť problematické je pronikání keřů (např. šípku nebo  

trnky), které během relativně krátké doby vede k zániku  travního porostu.  Pro 

zabezpečení řádného  vývoje travních porostů je třeba v průběhu rekultivace a po  

jejím dokončení zajistit potřebnou základní péči. V lomu Břvany budou zatravněny 

plochy o celkové výměře 0,4846 ha.

      Svahy lomu  budou ponechány  přirozené sukcesi. Na tomto území o celkové 

výměře 0,4478 ha pravděpodobně nebudou navrhovány žádné rekultivační práce. 

Podle stavu obdobných lokalit je předpoklad, že i zde dojde k vývoji bylinné, 

keřové a postupně i stromové sukcesní vegetace. Základní informace o způsobu a 

rozsahu rekultivace jsou uvedeny v příloze č.2. Umístění navrhovaných  rekultivací 

v  lomu Břvany je dokumentováno v mapové příloze č. 7.

5.3 Sanace a technická etapa rekultivace
5.3.1 Sanace

           Konečný tvar území je  spolu s charakterem  zemin na jeho povrchu 

nejdůležitějším  vstupem pro následnou rekultivaci. Tvar terénu po ukončení 

těžební činnosti s výjimkou dokončení vnitřní výsypky již nebude možné v  rámci 

technické etapy rekultivace  zásadně měnit. Pro konečný úspěch bude proto velmi 

důležitý soulad mezi koncepcí tvarování území dle potřeby rekultivace a 

skutečným stavem po ukončení těžby. Lze vycházet z předpokladu, že 

požadovaný tvar a charakter ploch bude z větší části dosažen již v průběhu těžby 

a nároky na financování sanačních úprav z rezervy na sanace a rekultivace tak 

budou minimalizovány. Terénní úpravy by měly být plánovány na lomovém platu a 

na plošině a svazích vnější výsypky. 
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     Před postupem lomu není prováděna  skrývka nadložních vrstev vhodných pro 

rekultivační využití. Vzhledem k reliéfu území a malé mocnosti nelze  humusovou 

vrstvu  oddělit  a  deponovat. 

      Pro účely rekultivace  tedy nejsou k dispozici žádné kulturní vrstvy půdy. Pro 

zlepšení kořenícího horizontu na plochách lesnické výsadby je původní substrát 

nutné obohatit kvalitním organickým substrátem (kompostem), potřeba pro 

rekultivované plochy je uvedena v  tabulce č.2.  

zůrodněná schopná zemina organický substrát (kompost)

Plocha výměra [m2] objem [m3] výměra [m2] hmotnost [t]

1 0 26 727 1 203
2 0
3 0 5355 241
4 0

Součet 0 32 082 1 444
Tabulka č.2 - Potřeba zemin pro rekultivaci                                                                          

      Pro zajištění přístupu na rekultivované plochy lze počítat s využitím stávajícího 

přístupu, tj. silnice III. třídy Břvany – Vrbka a z ní odbočující  příjezdová 

komunikace do prostoru lomu. Trasa přístupové komunikace  využívá již zřízenou 

lomovou cestu tak, aby zpřístupnila jednotlivé plochy jak v průběhu rekultivační 

činnosti, tak pro následné využití území. Délka  v navrženém uspořádání činí 363 

metrů, z toho v ploše rekultivace 263 metrů.

      Je předpoklad, že vodní režim v lomu Břvany zůstane bez problémů i po 

ukončení těžby. Pro bezpečné odvedení srážkových vod lze doporučit zřídit příkop 

podél přístupové cesty a drenáž z podložky vnitřní výsypky, zajišťující dostatečné 

odvodnění lomové plata jižním směrem. Celková délka příkopu k hranici řešeného 

území je 363 metry, průtočný profil bude lichoběžníkového tvaru o šířce dna 0,5 

metru  a sklonu svahů 1 : 1, jeho svahy je třeba zatravnit. Ostatní plochy vzhledem 

ke své velikosti a sklonu vlastní odvodňovací prvky nepotřebují.
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5.3.2  Biologická rekultivace

      Území dotčené těžební činností na kterém proběhne následná lesnická 

rekultivace bude mít výměru 3,2082 ha. Jedná se o zalesněné lomové plato a 

svah vnější výsypky. Budoucí kořenový horizont lesnické výsadby bude tvořen 

výhradně místními zeminami. K vylepšení půdních vlastností je doporučena 

celoplošná aplikace vhodného organického substrátu, doporučená dávka je 450 

t.ha-1. Pro další vylepšení fyzikálně-chemických půdních vlastností rekultivačních 

zemin je třeba provést dvouletou agropřípravu formou výsevu hořčice bílé a 

letních osevních směsí na zelené hnojení. Návrh postupu agropřípravy je uveden 

v přehledu prací.

      Při provádění přípravných prací je nutné dodržet agrotechnické lhůty. Příprava 

půdy vláčením musí být provedena těsně před výsevem. Nejvhodnějším obdobím 

je duben a květen, aby hořčice dokázala vytvořit během léta dostatečné množství 

zelené hmoty. Posečení s rozřezáním zelené hmoty a zaoráním je vhodné do 

konce srpna, nejpozději do poloviny září. 

      Pro vytvoření vhodné porostní skladby se jako pomocné dřeviny využívá olše 

a lípy. Jako cílové dřeviny je možné zvolit  z listnatých dub, javory, jasan a habr, 

z jehličnatých borovice lesní. Jako vtroušené jsou doporučeny bříza bílá, jeřáb 

ptačí, topoly, třešeň ptačí, javor babyka a jilm habrolistý. Do okrajových partií 

lesního porostu lze provést výsadbu keřů – líska obecná, brslen evropský, kalina 

obecná, řešetlák počistivý a zimolez pýřitý.  

      Pro výsadbu je možné použít školkované sazenice dvou až čtyřleté. Kvalita 

použitých sazenic musí odpovídat požadavkům vyhlášky č. 82/1996 Sb., o 

genetické klasifikaci, obnově lesa, zalesňování a o evidenci při nakládání se 

semeny a sazenicemi lesních dřevin.

      Základní výsadba se zpravidla provádí do kopaných jamek 35 x 35 cm ve 

sponu 1,2 x 1 m nebo 0,8 x 1,5 m, tj. 8 350 ks sazenic na 1 hektar. Taková 

výsadba bývá prováděna do skupin, ve skupině se střídají vždy dřeviny cílové a 

pomocné. Umístění cílových dřevin ve skupině může být řadové nebo hloučkovité.

      Základní dřeviny (cílové + pomocné) by měly tvořit 90 % výsadby. Doplňkové 

dřeviny se zařazují pomístně jednotlivě nebo po několika jedincích do porostu a 

slouží ke zvýšení druhové pestrosti a ekologické stability lesního porostu. Keře 
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jsou vysazovány pouze na okrajích porostů. Konkrétní  rozmístění výsadby je 

nutné upřesnit podle stanovištních podmínek v prováděcí projektové dokumentaci.

      Pěstební péče je proces, jehož účelem je zajistit lesní kulturu. Výsadby je 

třeba v prvních třech letech každoročně z jara jednou okopány. V prvních dvou 

letech se jarní celoplošné vyžíhání nahrazuje obžínáním sazenic v okruhu 0,5 m 

kolem sazenice. Dále je prováděno celoplošné vyžínání buřeně, nejprve jednou 

ročně (v kombinaci s obžínáním), později dvakrát ročně. V prvním roce po 

výsadbě se počítá s vylepšením celého sortimentu v rozsahu  20 %, ve 2. roce  

pouze u cílových dřevin a lípy v rozsahu 10 %. Ve 2. a 5. roce po výsadbě je třeba 

sazenice přihnojit některým plným hnojivem v dávce 40 g na sazenici. Každoročně 

na podzim by měla být provedena ochrana proti škodám způsobených zvěří 

repelentním přípravkem.

Přehled prací pro agropřípravu:

Příprava před výsadbou

0. rok 

1 – návoz a rozmetání organických substrátů  v dávce 400 t.ha-1

2 – zapravení org. substrátů do hloubky  0,45 m

3 – smykování a vláčení 2 x

4 – hnojení (200 kg.ha-1)

5 – výsev hořčice bílé na zelené hnojení (20 kg.ha-1)

5 – válení 1 x

6 – posečení a rozřezání zelené hmoty, zapravení do půdy mělkou orbou  

1. rok (jaro)

1 – smykování a vláčení 2 x

2 – výsev letních osevních směsí na zelené hnojení (pšenice jarní nebo oves 

120 kg.ha-1, peluška 90 kg.ha-1)

3 – válení 1 x

4 – posečení a rozřezání zelené hmoty, zapravení do půdy mělkou orbou  
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Základní výsadba

1. rok (podzim)

1 – výsadba 8 350 sazenic na hektar (listnáče a keře prostokořenné, modřín a 

borovice obalované)

Pěstební péče

      Návrh pro kamenolom Břvany počítá s pěstební péčí pro období prvních dvou 

pěstebních cyklů. Pro období do dosažení stavu zapojeného lesního porostu bude 

nutné doplnit návrh podle konkrétního stavu v realizační dokumentaci.

1. rok (podzim)

1 – ochrana proti škodám způsobených zvěří (např. Morsuvin v dávce 10 kg na

1000 sazenic)

2 – ochrana proti hlodavcům (např. návnady Lanirat Micro v dávce 6 kg.ha-1)

2. rok

1 – jarní okopávka 

2 – obžínání 1x

3 – celoplošné vyžínání 1 x

4 – vylepšení  (je plánováno doplnění  20 % sazenic)

5 – ochrana proti škodám způsobených zvěří 

6 – ochrana proti hlodavcům 

3. rok

1 – jarní okopávka 

2 – obžínání 1x

3 – celoplošné vyžínání 1 x

4 – vylepšení  (je plánováno doplnění  10 % sazenic, viz tabulka 3/1)

5 – přihnojení minerálním hnojivem (NPK, Silvamix) 40 g na sazenici

6 – ochrana proti škodám způsobených zvěří 

7 – ochrana proti hlodavcům 
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4. rok

1 – jarní okopávka  cílových dřevin

2 – celoplošné vyžínání 2x

3 – ochrana proti škodám způsobených zvěří 

5. rok

1 – celoplošné vyžínání 2x

2 – ochrana proti škodám způsobených zvěří 

6. rok

1 – celoplošné vyžínání 2x

2 – vyvětvení (cca 10 % listnáčů)   

3 – prořezávka náletových dřevin 

4 – přihnojení minerálním hnojivem (NPK, Silvamix) 40 g na sazenici, cílové 

dřeviny

5 – ochrana proti škodám způsobených zvěří 

7. rok

1 – celoplošné vyžínání 2x

2 – ochrana proti škodám způsobených zvěří, cílové dřeviny 

      V lomu Břvany je počítá se zatravněním plošiny vnější výsypky, navazující 

plochy v jižní části lokality a přístupové komunikace s cestním příkopem o celkové 

výměře 0,4846 ha. Na jaře v 1. roce se zatravňované plochy upravují smykováním 

a vláčením. Zpravidla je travní semeno vyseto v dávce 50 kg.ha-1 a po výsevu je 

provedeno válení. Možné termíny výsevu jsou začátek dubna až konec srpna. 

Mimo toto období je výsev značně rizikový. Důležitá je zejména dostatečná půdní 

vlhkost a teplota nad 9°C. Množství osiva ve výši 50 kg.ha-1 je  doporučeno pro 

podmínky extrémního stanoviště. Posečenou zelenou hmotu lze využít pro 

mulčování sazenic na sousední lesnické rekultivaci. Na podzim 2. roku by mělo 

být provedeno přihnojení plným hnojivem.
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      Složení travní směsi je možné navrhnout s ohledem na extenzívní charakter 

využívání ploch, který umožňuje pouze základní údržbu. V počátečním stádiu do 

zapojení je třeba naplánovat dvě seče, ve stádiu plně zapojeného porostu  pouze 

jedna seč ročně. Posečená zelená hmota bude ponechána na ploše jako mulč a 

na jaře vyvláčena. 

Přehled prací pro zatravnění ploch:

0. rok

1 –  postřik proti plevelům

1. rok založení porostu (na jaře)

1 -  smykování

2 -  vláčení

3 – setí travní směsi

4 – zaválení osiva

2. rok

1 – dosetí holých míst, předpoklad  do 10 % plochy

2 – 1. seč  s využitím pro mulčování

3 – 2. seč  s využitím pro mulčování, vláčení

4 -  hnojení

3. – 5. rok

1 – 1. seč  s využitím pro mulčování

2 – 2. seč  s využitím pro mulčování, vláčení
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5.4 Návrh na vyčíslení předpokládaných nákladů na sanaci a rekultivaci

5.4.1 Vypořádání důlních škod

      Ve smyslu ustanovení § 37a odstavce 1 zákona 44/1988 Sb.(Horní zákon) ve 

znění pozdějších předpisů, je  organizace povinna vytvářet rezervu finančních 

prostředků  na vypořádání důlních škod. Tato rezerva, tvořená na vrub nákladů, 

musí odpovídat  potřebám na vypořádání důlních škod v časovém průběhu podle  

jej ich vzniku, popřípadě v předstihu před jej ich vznikem. Pro lom Břvany  

přicházejí  v úvahu zejména škody související s provozováním těžebních a 

dopravních mechanizmů, tj. se zvýšenou prašností,  destrukce povrchu vozovek 

apod. 

      Finanční rezerva na vypořádání důlních škod byla  vytvořena  v roce 1996. V 

případě čerpání z této rezervy bude vyčerpaná částka do uvedené výše nejpozději 

do šesti měsíců opět doplněna. Čerpání z této rezervy bude probíhat ve smyslu 

ustanovení § 37 a odstavce 2 „Horního zákona“.

5.4.2  Návrh na vytvoření potřebné finanční rezervy a na časový průběh 
jejího vytvoření
      Ve smyslu §31, odstavce 6 zákona 44/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 

je vymezena povinnost organizace vytvářet na vrub nákladů finanční rezervu na 

sanace a rekultivace. Pro vyčíslení předpokládaných nákladů na sanace a 

rekultivace pro plánované rekultivační akce v lomu Břvany lze vycházet 

z následujících údajů.

      Finanční rezerva na sanace a rekultivace se bude vytvořena ve vazbě na 

objem těžby lomu Břvany. 

Výpočet  rezervy je možné prováděn   podle  vzorce (7):





t

v
Vtt ISQR

1
                                                              (7)

kde: Rt ....rezerva tvořená na vrub nákladů těžby v roce  t

Qt ....objem  těžby v roce  t

S ....měrná rezerva na sanace a rekultivace v cenách  výchozího roku 

Iv ....meziroční index růstu cen sanací a rekultivací  mezi rokem  v + 1 a 

rokem  v
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      Po stanovení míry inflace  za každý rok  bude měrná rezerva podle výše 

uvedeného postupu upravena. Ve výpočtu bude uplatněn koeficient inflace,  

stanovený Českým statistickým úřadem pro tento rok.

6. Zhodnocení navrhovaného řešení
      Rozšíření těžební činnosti v dobývacím prostoru kamenolomu Břvany 

představuje soubor činností, které je vhodné řešit s ohledem na perspektivu 

ložiska s určitým předstihem, tak aby na základě doplněného plánu přípravy, 

otvírky a dobývání bylo možné ložisko hospodárně využívat. Zásoby výhradního 

ložiska je nutné vydobýt co neúplněji a pokud možno s co nejmenšími ztrátami. 

Zásady pro hospodárné využívání ložisek výhradních nerostů jsou ustanoveny v § 

30 zákona 44/1988 Sb. (Horní zákon) ve znění pozdějších předpisů.

     Zásoby vázané ve čtvrtém těžebním řezu, jehož možnost vydobytí řeší výše 

uvedené kapitoly představují až 40% zásob kamene v ložisku Břvany. Je 

evidentní, že takové množství zásob je vhodné vydobýt a využít. 

Nejpravděpodobnější způsob využití je v silničním stavitelství či na základě 

ověření vhodnosti vlastnosti břvanského kamene také v petrurgii.

      Pro realizaci efektivního a výkonného dobývání je třeba vstupních investic, 

zejména do zázemí závodu, přeložky obslužné komunikace, přesunů hmot,  

technologie dobývání a úpravy, ale množství zásob vázaných ve čtvrtém těžebním 

řezu je předpokladem pro dobrý ekonomický výsledek záměru.

      V soudržných patriích ložiska je možné přistoupit k trhacím pracím, které jsou 

sice limitovány rozsahem, ale není vyloučena možnost jejich zapracování jako 

součást technologie dobývání. Úpravu užitkové suroviny je možné navrhnout jako 

mobilní dvoustupňovou, která disponuje dostatečným výkonem a variabilitou 

s ohledem na místní podmínky v kamenolomu. 

      Báňsko-technická část rekultivace formou vnitřní výsypky, by měla do značné 

míry probíhat již v průběhu dobývání. To je ale podmíněno vydobytím zásob ze 

čtvrtého těžebního řezu. Po ukončení těžební činnosti proběhne sanace 

vydobytého prostoru a následná lesnická rekultivace. Celkový ráz krajiny se po 

ukončení rekultivačních prací zásadně nezmění a vhledem k charakteru širšího 



Jakub Průša:   Rozšíření těžební činnosti v dobývacím prostoru kamenolomu Břvany

 2009                                                                                                                                                                  36

okolí kamenolomu najde zrekultivovaná plocha jistě plnohodnotné využití formou 

honitby či pro možnost pěstování pěší turistiky. 

      Rozšíření těžební činnosti a následné vydobytí všech využitelných zásob 

v dobývacím prostoru kamenolomu Břvany lze na základě výše uvedených 

poznatků doporučit. Návrh má jednak opodstatnění právní (Horní zákon), 

ekonomické a jednak s přihlédnutím ke konečnému stavu rekultivované krajiny 

dotčené touto hornickou činností i ekologické opodstatnění.    


