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Anotace 

 V předložené práci je zpracována studie plánu využívání ložiska nevyhrazeného 

nerostu Bohučovice včetně návrhu rekultivace lomu. V první části je přiblížena 

charakteristika zájmové lokality. Následuje hodnocení zásob užitkového nerostu a jeho 

jakostních a technologických vlastností. Další část práce je zaměřena na analýzu 

technologie dobývání, dopravy a úpravy nerostů a jejich základní funkce. Samotná studie, 

jejímž primárním cílem je ověření možnosti zvýšení plánované životnosti lomu s ohledem 

na hospodárné využití ložiska, je začleněna následně. Součásti studie je také rekultivace 

lomu. Technicko – ekonomický a ekologický přínos řešení zaujímá významné místo 

v závěrečné části práce. Samotný závěr hodnotí dosažené výsledky a závěry řešení, 

zejména z hlediska splnění zadaných cílů. 

Klí čová slova: studie, ložisko, zásoby, technologie dobývání, životnost lomu, rekultivace 

 

 

Summary 

In this submitted thesis is solved the study of Exploitation plan of neutral mineral 

deposit Bohučovice inclusive recultivation proposal of quarry. First part points out a 

characteristic of the interest locality. The following part involves evaluation of reserves of 

useful mineral and its qualitative and technological attributes. Next part of the thesis 

concetrates to analysis of technology of mining, transport and modification of minerals and 

their element functions. The topic of the study is confirmation of possible increasing 

planned currency of the quarry with respect to profitable exploitation of deposit. A part of 

the study is also recultivation of the quarry. The summary evaluates reached results and 

conclusions of the solutions with regard to compliance  of submit aims. Important part 

presents technical,economical and environmental contribution of the solution.  

Keywords: study, deposit, reserves, technology of mining, currency of the quarry,  

                     recultivation 
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Seznam použitých zkratek: 

 

České zkratky 

     

CE Označení výrobku, na který výrobce se sídlem v Evropském 

hospodářském prostoru vypracoval ES prohlášení o shodě 

ČBÚ   Český báňský úřad 

ČSN EN  Česká verze evropské normy EN 

ČSN   Československá (Česká) státní norma  

DP   Dobývací prostor 

EN Evropská norma 

ES Evropské společenství 

GPO Generální projekt odstřelů 

KNV   Krajský národní výbor 

MŽP   Ministerstvo životního prostředí 

OTP ČD  Obecné technické podmínky Českých drah 

OTP SŽDC  Obecné technické podmínky správy železničních dopravních cest 

POPD   Plán otvírky, přípravy a dobývání 

TP Těžební prostor 

TVO   Technický vedoucí odstřelů 

ÚSES   Územní systém ekologické stability 

VTL Vysokotlaký 

ŽP Životní prostředí 
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1   Úvod 

 

Kamenolom Bohučovice je jednou z provozních jednotek společnosti 

KAMENOLOMY ČR s.r.o., skupiny Morava sever, která se zabývá těžbou, výrobou a 

prodejem  

1. drceného kameniva pro betonárny, pro obalovny asfaltových směsí, pro inženýrské 

      stavby a pozemní komunikace, pro kolejová lože a pro ostatní stavební činnost 

2.   lomového kamene pro stavební účely a vodní stavby 

Výhradní ložisko nevyhrazeného nerostu Bohučovice je situováno v kulmu 

Nízkého Jeseníku asi 1 km JJV od obce Jakubčovice a 0,8 km SSZ od obce Bohučovice. 

Leží na katastrálním území obce Bohučovice v okrese Opava, v Moravskoslezském kraji, u 

jihozápadního okraje Přírodního parku Moravice, viz příloha č. 11. 

Dle plánu otvírky, přípravy a dobývání (POPD) kamenolomu Bohučovice, na jehož 

podkladě byla OBÚ v Ostravě povolena hornická činnost, činí plánovaná výtěžnost zásob 

na lokalitě 600.000 t užitkového nerostu za rok. Plánované ukončení těžby dle POPD je     

v roce 2047, s ohledem na výchozí stav vytěžitelných zásob suroviny, který činil     

27,270.000 tun. 

V návaznosti na neustále se zvyšující poptávku drceného kameniva došlo 

v minulých letech k navýšení roční výtěžnosti suroviny až na 1,000.000 tun. 

Lze očekávat, byť se Evropa a potažmo i Česká republika v současnosti nachází 

v ekonomické recesi nebo dokonce krizi, že trend poptávky po drceném kamenivu se bude 

stabilizovat na objemech z minulých let, ne-li zvyšovat. K této úvaze mě vedou historické 

skutečnosti, kdy, mimo jiné, státní podpora stavebnictví a výstavby dopravní infrastruktury 

byla jednou z cest vedoucích k ekonomické konjunktuře.  

Nicméně, z výše uvedeného vyplývá, že plánovaná životnost ložiska v rámci 

vymezeného dobývacího prostoru se rapidně snižuje. 

Snahou a cílem těžební organizace je tedy zvýšit životnost ložiska i při stávající 

roční kapacitě výroby, což lze docílit zahloubením dalších těžebních etáží nebo rozšířením 

těžby za hranice dobývacího prostoru. 
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Vzhledem k současnému stádiu otevření lomu je reálnější uvažovat o rozšíření 

dobývání za hranice vymezeného dobývacího prostoru. 

Protože jde o dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu, včetně úpravy a 

zušlechťování nerostu prováděného v souvislosti s jeho dobýváním, jedná se dle zákona   

č. 61/1988 Sb. [12] o činnost prováděnou hornickým způsobem. K žádosti o povolení 

dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu přikládá organizace, dle výše zmiňovaného 

zákona [12], územní rozhodnutí a plán využívání ložiska. 

Tímto jsem se dopracoval k tématu mé diplomové práce, kterým je studie plánu 

využívání ložiska nevyhrazeného nerostu Bohučovice. 

Geograficky je ložisko drob  

- na západě omezeno morfologií terénu – terén zde upadá a ložisko má postupně 

omezenou mocnost 

- na jihu, respektive jihozápadě omezeno ostře zaříznutým údolím  

- na severu ohraničeno současným rozfáráním lomu, lomovými komunikacemi a 

technologickým zařízením 

- na východě bylo omezení ložiska dosud interpretováno výskytem mocného 

souvrství technologicky nevhodných siltojílovitých břidlic, respektive drobových 

souvrství s jejich převahou 

Na základě výsledků nově provedených geofyzikálních průzkumů ve východní a 

severovýchodní části ložiska [7], [8] lze předpokládat v tomto území kvalitativně horší 

surovinu než v centru ložiska, nicméně se však stále jedná o prostor s příznivými 

geologickými poměry a těžitelnou surovinou. 

V návaznosti na výše zmiňované průzkumné zprávy a doporučení jejich 

odpovědných řešitelů těžební organizace stanovila konečný směr rozšíření těžby mimo 

hranice stávajícího dobývacího prostoru, a to směr východní a severovýchodní. 
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2   Charakteristika lokality  

 

 V dobývacím prostoru Bohučovice, stanoveném na výhradním ložisku Bohučovice 

č. 3032300 (stavební kámen) v roce 1986 rozhodnutím odboru výstavby a územního 

plánování KNV v Ostravě pod č. j. VUP/1451/86/333/Or, je dobývání realizováno na 

základě rozhodnutí o povolení hornické činnosti Obvodním báňským úřadem v Ostravě 

pod č. j. 8284/2003-68/Ing.Ny/Nb ze dne 2.12.2003. 

Vlastní lom je otevřen ve výrazném svahu (viz obrázek č. 1), orientovaném 

východním směrem, jihovýchodně od lokální rozvodnice, tvořené vrcholovým hřbetem 

kóty Přílet (512 m n.m.) mezi vodotečemi Záviliším a Raduňkou. 

 

Obrázek č. 1 – Letecký snímek kamenolomu ze dne 22.9.2007 

 

Zájmové území je zobrazeno na základní mapě ČR 1 : 10 000, viz příloha č. 12. 

Hranice dobývacího prostoru Bohučovice tvoří protáhlý osmiúhelník orientovaný ve směru 
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S - J. V dobývacím prostoru se nachází pouze výhradní ložisko nevyhrazeného nerostu 

moravské droby, které je v současné době otevřeno stěnovým lomem o pěti etážích, první 

na úrovni cca 470 m n.m., druhá na úrovni cca 461 m n.m., třetí na úrovni cca 447 m n.m., 

čtvrtá na úrovni  cca 431 m n.m. a pátá na úrovni cca 414 m n.m. Po dostatečném rozvinutí 

těžby ve stávající V. těžební etáži bude započata otvírka zahloubením další těžební etáže 

na úrovni 400 m n.m. Postup otvírkové těžby zahloubením bude východním směrem, 

postupně pak směrem jižním. Generální směr těžby na ložisku je veden jižním směrem. 

Hornina je primárně rozpojována pomocí trhacích prací velkého                    

rozsahu – clonovými, řadovými a plošnými odstřely. Nakládání rozpojené horniny a odvoz 

z jednotlivých těžebních etáží do úpravny je realizován mechanizovanými prostředky.    

Pro úpravu suroviny slouží úpravnická linka situována v severní části dobývacího prostoru      

u příjezdové komunikace. 

Výsledkem úpravnického procesu je drcené kamenivo v široké škále frakcí, které 

jsou expedovány přímo ze zásobníků finálních výrobků nebo deponovány na skládkách, 

umístěných v okolí úpravnické linky. Přehled všech produktů úpravy užitkového nerostu 

uvádím v tabulce č. 1. 

 

Tabulka č. 1. – Přehled produktů úpravy užitkového nerostu 

Název dle ČSN EN Frakce kameniva 

Drobné drcené kamenivo 0/2, 0/4 

Hrubé drcené kamenivo 2/4, 4/8, 8/11, 8/16, 11/22, 16/32, 32/63 

Směs drceného kameniva 0/8, 0/16, 0/32, 0/63  
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3   Hodnocení zásob užitkového nerostu 
 

3.1 Stav zásob výhradního ložiska 
 

Stav zásob k 31.12.2008 vedený v bilanci zásob výhradních ložisek nerostných 
surovin prostřednictvím „ Ročního výkazu o pohybu a stavu zásob výhradních ložisek 
nerostných surovin “  Geo (MŽP) V 3 – 01 je následující: 

 

Tabulka č. 2 – Stav zásob 

Zásoby (tis. m3) Stav k 31.12.2008 

Bilanční prozkoumané volné 7 112 

vázané  

Bilanční vyhledané volné 8 911 

vázané  

Bilanční celkem 16 023 

Vytěžitelné 8 006 

 

3.2 Jakostní a technologická charakteristika ložisk a 

 

 Hlavní nerostnou surovinou na ložisku jsou proměnlivě zrnité droby s variabilním 

zastoupením poloh břidlic a prachovců. Jejich mocnost je vesměs redukována a 

nepřesahuje několik decimetrů. 

Surovina odpovídá kvalitativním požadavkům norem ČSN EN 12620 (Kamenivo   

do betonu), ČSN EN 13242 (Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené 

hydraulickým pojivem pro inženýrské stavby a pozemní komunikace), ČSN EN 13043 

(Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a 

jiných dopravních ploch), ČSN EN 13139 (Kamenivo pro malty), ČSN EN 13450 

(Kamenivo pro kolejové lože), ČSN EN 13285 (Nestmelené směsi), OTP SŽDC (Kamenivo 

0/32 pro České dráhy) a ČSN EN 13383-1 (Kámen pro vodní stavby – část 1). 
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Podíl břidlic a prachovců snižuje kvalitu suroviny. Stejně tak je kvalita suroviny 

snížená v důsledku zvětrávání v připovrchových partiích ložiska. Surovina s vyšším podílem 

břidlic a prachovců a surovina ze svrchních partií ložiska je využívána pro kvalitativně méně 

náročné výrobky. 

V rámci hodnocení zásob užitkového nerostu uvedu několik kvalitativních parametrů 

fyzikálních a chemických vlastností suroviny: 

- odolnost proti drcení – z povrchových zvětralých partií drobového souvrství dosahuje 

odolnost proti drcení hodnot 35 – 40 (LA40). Směrem do hloubky jsou výsledky 

zkoušky příznivější, klesají pod 20 (LA20). Příznivé hodnoty odolnosti proti drcení 

přitom vykazují i ostatní typy hornin – prachovce, siltojílovité břidlice. 

- odolnost proti drcení v rázu – pro použití drceného kameniva pro kolejové lože dle 

ČSN EN 13450 vykazují nezvětralé (zdravé) droby na ložisku příznivou odolnost 

proti rázu, do 14% hmotnosti. Dle OTP ČD je lze tedy zařadit do třídy BI. 

- odladitelnost – pro využití drceného kameniva pro pozemní komunikace a dopravní 

plochy vykazuje zdravá droba příznivou hodnotu ohladitelnosti – PSV56. 

- nasákavost – z povrchových zvětralých partií je zvýšená, překračuje 1,5% hmotnosti. 

Totéž platí pro prachovce, respektive siltojílovité břidlice. S přibývající hloubkou 

uložení je nasákavost příznivější, klesá pod 1,5% hmotnosti. 

- mrazuvzdornost – dosud nebyla prokázána výrazná závislost zlepšení této vlastnosti  

s přibývající hloubkou uložení. Obecně lze konstatovat, že hůře odolné proti 

zmrazování a rozmrazování jsou prachovce a siltojílovité břidlice. Hodnota 

mrazuvzdornosti pro droby se v průměru pohybuje do 1% hmotnosti. 

- alkalicko - křemičitá reakce – dle výsledků dilatometrické trámcové zrychlené 

zkoušky jak navětralé, tak zdravé droby dosahují vyhovujících hodnot. 

- obsah celkové síry – v polohách s převahou droby nepřesáhne 0,5% hmotnosti. 

Nevýrazně vyšší obsahy vykazují prachovce a břidlice – maximálně 0,7% hmotnosti. 

Tyto obsahy celkové síry umožňují využít surovinu pro výrobu drceného kameniva 

v širokém spektru použití. V podstatné míře se síra vyskytuje jako sulfidická, vázaná 

převážně na pyrit. 
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3.3  Škodliviny na ložisku 

 

 Škodliviny na ložisku představují siltojílovité břidlice. Jejich množství 

v jednotlivých průzkumných vrtech je poměrně variabilní, ale v celku příznivé (maximálně 

10 %). Průměrné množství škodlivin v blocích zásob se pohybuje okolo 4 – 6 %. 

 Východní omezení ložiska bylo dosud interpretováno výskytem mocného souvrství 

technologicky nevhodných siltojílovitých břidlic (viz obrázek č. 2), respektive drobových 

souvrství s jejich převahou. Na základě výsledků nově provedených průzkumných prací ve 

východní a severovýchodní části ložiska [7], [8] se dá přepokládat perspektiva rozšíření 

těžby i za hranicemi dobývacího prostoru v těchto směrech. 

 

 

Obrázek č. 2 – Souvrství siltojílovitých břidlic 
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4 Popis a zhodnocení stávající technologie dobývání , 

       dopravy a úpravy 

 

4.1   Technologie dobývání 

 

Těžební činnost na výhradním ložisku probíhá v rámci dobývacího prostoru 

Bohučovice, který tvoří protáhlý osmiúhelník orientovaný ve směru S – J. Plošný rozsah 

dobývacího prostoru činí 47 2974 m2, viz příloha č. 12. 

Dobývání výhradního ložiska vyplývá z charakteru nerudného ložiska 

nevyhrazeného nerostu – stavebního kamene, vhodného pro výrobu drceného kameniva a 

lomového kamene. 

Těžební metodou aplikovanou na tomto ložisku soudržných surovin je dobývání   

ve stupních (etážové), využívající pro rozpojování horniny primárně trhací práce velkého 

rozsahu, převážně řadové a clonové odstřely. 

Etážovému dobývání je také přizpůsobeno vertikální členění ložiska do 

jednotlivých etáží (viz obrázek č. 3). Výšky řezů jsou určeny v POPD lokality podle 

mechanických vlastností horniny a těžební metody s ohledem na parametry těžebních 

strojů a technologii dopravního zařízení. S ohledem na druh primárních trhacích prací 

nepřesahují výšky těžebních řezů 25 metrů. 

Ložisko je v současné  době  otevřeno  v  pěti těžebních etážích.  Výšky těžebních 

řezů – etáží jsou následující: 

I.    těžební řez v úrovni 476 m n. m. – výška  do 25 m 

II.   těžební řez v úrovni 461 m n. m. – výška 15 m 

III.  těžební řez v úrovni 447 m n. m. – výška 14 m 

IV.  těžební řez v úrovni 431 m n. m. – výška 16 m 

V.   těžební řez v úrovni 414 m n. m. – výška 17 m 

Po dostatečném rozvinutí těžby v V. etáži bude provedena otvírka VI. těžební etáže 

v úrovni 400 m n. m. 
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Obrázek č. 3 – Vertikální členění ložiska, pohled jižním směrem 

 

Pro zajištění nejdůležitější fáze těžebního procesu, to je rozpojení masívu v určitém 

bloku části lomové stěny příslušného dobývacího stupně se používají trhací práce velkého 

rozsahu s táhlými náložemi. Technologie trhacích prací se všeobecně skládá z přípravy 

vhodných dutin (vrtů, vývrtů) pro uložení náloží, zajištění potřebných prostředků trhací 

techniky, nabíjení a roznětu hromadných odstřelů a druhotného rozpojování nadměrných 

kusů rubaniny. 

Primární rozpojování nerostné suroviny se provádí pomocí trhacích prací velkého 

rozsahu, a to řadovými, clonovými a plošnými odstřely, v souladu s generálním 

technickým projektem odstřelů. Plošné odstřely jsou používány pro otvírkové účely. 

Sekundární rozpojování nadměrných kusů se provádí trhacími pracemi malého 

rozsahu, převážně pomocí příložných náloží. Pro trhací práce malého rozsahu je 

vypracován technologický postup, který podrobně stanovuje postup při sekundárním 

rozpojování hornin. 
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K sekundárnímu rozpojování nadměrných kusů rubaniny se v poslední době začalo 

s úspěchem využívat hydraulických bouracích kladiv nainstalovaných na různých nosičích 

(viz obrázek č. 4). Těmi zpravidla bývají hydraulická lopatová rypadla na kolovém nebo 

pásovém podvozku, které místo pracovního nástroje mají nainstalováno bourací kladivo. 

Hlavní výhodou těchto mechanismů je možnost rychlého nasazení kdekoliv na lokalitě a 

tím omezení nebo vyloučení trhacích prací malého rozsahu.  

 

 

Obrázek č. 4 – Hydraulické bourací kladivo 

 

Trhací práce včetně druhotného rozpojování nadměrných kusů horniny na lokalitě 

Bohučovice jsou prováděny dodavatelsky, odborně způsobilou firmou. 

K provádění vrtacích prací je využívána vrtací souprava Atlas Copco s ponorným 

vrtacím kladivem, u kterého nedochází k zakřivení vrtů (změna sklonu a směru vrtu). 

Řadové odstřely jsou na lokalitě prováděny v menší míře, hlavně při úpravě 

porubní fronty. Hlavové vývrty o průměru 100 – 115 mm se vrtají rovnoběžně s lomovou 

stěnou z hlavy etáže. Patní vývrty se vrtají z počvy těžební etáže s mírným úpadem 5 - 10º 

od vodorovné roviny a s roztečí 2 – 4 m. 
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V ojedinělých případech, kdy v okrajových partiích ložiska výška stěny klesá pod 

12 m a terén nad stěnou je nezpůsobilý pro pojezd vrtací soupravy, jsou prováděny řadové 

odstřely řadami patních a zálomových vývrtů, které jsou střídavě rozmístěny. Zálomové 

vývrty se vrtají z počvy těžební etáže dovrchně se sklonem 5 - 10º od vodorovné roviny. 

Rozteče vrtů od 2 do 3 m volí TVO tak, aby byla dodržena potřebná specifická spotřeba 

trhaviny. 

U clonových odstřelů jsou vrty uspořádány v pravidelných roztečích ve dvou nebo 

třech řadách. Průměry vrtů se volí 100 – 115 mm podle konkrétních podmínek (vrtatelnost, 

rozpojitelnost) místa připravovaného odstřelu. Použitý průměr stanoví TVO ve stadiu 

projekce odstřelu. Hloubka vrtů odpovídá výšce etáže se zohledněním jejího sklonu. 

Záhlavní vrty jsou převrtávány o maximálně 2 m pod úroveň paty stěny. 

Záběry záhlavních vrtů – záběr vrtů první řady: 3,2 – 5,2 m, rozteč 2,6 – 4,3 m 

                                         záběr vrtů dalších řad: 3,0 – 4,5 m, rozteč 2,6 – 4,3 m 

Počty vrtů v řadách a počet řad volí TVO s ohledem na doporučené maximální nálože 

odstřelů a konfigurace stávající lomové stěny. 

 U velmi členitých částí lomových stěn jsou využívány kombinované odstřely. Jde  

v podstatě o clonový odstřel, u kterého jsou vyvrtány patní vývrty tak, aby došlo 

k dokonalému odtržení horniny v tzv. patní zóně. 

Geometrie jednotlivých druhů odstřelů je patrná ze schématu č. 1. 

 K nabíjení se používají pouze výbušniny a pomůcky, které byly povoleny   

k používání ČBÚ Praha, nebo které byly uvedeny do oběhu dle zákona č. 315/2001 Sb. 

tímto úřadem. 

Záhlavní vrty jsou nabíjeny schválenými průmyslovými trhavinami – především 

Perunit 20,  Permonex V 19, Granulit T v náložkách o průměru 65 mm a 75 mm a 

trhavinou typu DAP volně sypanou v pytlích. V případě zvodnělých vrtů se používají jen 

vodovzdorné trhaviny.  

K nabíjení záhlavních vrtů se občas také používají průmyslové emulzní trhaviny 

typu Emzit, DAP, SLURRIT, které jsou nabíjené z nabíjecích vozů. Toto je zajišťováno 

dodavatelsky, oprávněnou firmou. 

 Pro iniciaci je používán Perunit 20, eventuelně Perunit 28.  
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Schéma č. 1 – Vrtné schéma 
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Patní vývrty jsou nabíjeny dřevěnými nabijáky výhradně náložkovanými 

trhavinami o průměru 65 mm nebo 75 mm.  

Všechny nabité vrty musí být ucpány. K ucpání záhlavních vrtů je možno použít 

odvrtané drtě, eventuelně písku, volným zasypáním zbylé části vrtu po jeho nabití. Délku 

ucpávky volí TVO dle velikosti záběru. 

Patní vývrty jsou ucpávány ručně vysokopecní struskou v předem připravených 

„náložkách“ v umělých střevech. Minimální délka ucpávky je 2 m. 

 U trhacích prací je aplikován elektrický roznět se sériovým zapojením 

rozbušek. Roznětné náložky jsou adjustovány elektrickými milisekundovými rozbuškami 

DeM – S a v období zvýšené bouřkové činnosti rozbuškami DeM SICCA S. Do jednoho 

roznětného okruhu se zapojují pouze rozbušky jednoho typu a z jedné odporové třídy. 

K roznětu se používají kondenzátorové roznětnice RKC 1 o celkové energii 12 J. 

Roznětné sítě jsou konstruovány v souladu se zásadami trhací techniky. Celkový odpor 

roznětné sítě je předem propočítán a ověřen kontrolním měřením. Maximální povolená 

odchylka mezi naměřeným a vypočteným odporem roznětného okruhu je stanovena 10 % 

vypočteného odporu [10]. Viz schéma č. 2. 

 

Schéma č. 2 – Roznětné vedení 



Roman Koukol: Plán využívání ložiska nevyhrazeného nerostu Bohučovice - Studie 
 

2009                                                                                                                                     14 
 

4.2  Technologie dopravy a úpravy suroviny 

 

4.2.1  Nakládání a technologická doprava rubaniny  

 

Po trhacích pracích je rubanina z rozvalů na jednotlivých těžebních etážích 

nakládána pomocí hydraulických lopatových rypadel na housenicovém podvozku, a to 

dvou rypadel  DEMAG H – 65 s výškovou lopatou o objemu 4,5 m3 a jednoho rypadla 

LIEBHERR R974  s výškovou lopatou o objemu 5 m3. K pomocným pracím, jako je 

dotěžování pat těžebních etáží, příprava pracovišť pro vrtací práce nebo terénní úpravy, 

slouží hydraulické rypadlo LIEBHERR  R952 s hloubkovou lopatou o objemu 2,5 m3. 

Těžba suroviny je realizována minimálně dvěma rypadly současně, buď na stejné 

nebo na různých těžebních etážích. Nasazení rypadel v různých partiích lomu je ovlivněno 

postupem dobývání a výrobními nebo kvalitativními požadavky odběratelů. 

K transportu rubaniny od těžební stěny na úpravnickou linku je využívána 

automobilová doprava, zastoupená terénními nákladními automobily – dvounápravovými 

dempry typu BELAZ 548A s tuhým rámem a s nosností 40 t. V těžebním procesu je 

nasazeno obvykle pět demprů, přistavovaných k rypadlům v těžbě dle poměru daného 

charakterem výroby. 

 

4.2.2  Úprava užitkového nerostu 

 

Vlastní proces úpravy začíná vysypáním přivezené rubaniny do násypky 

s mechanickým vozíkovým podavačem, která je určena pro 55 t rubaniny.  

Mechanický vozíkový podavač zajišťuje kontinuální přísun rubaniny  

do jednovzpěrného čelisťového drtiče SANDVIK JM 1312, který disponuje vstupním 

otvorem 1,3 x 1,15 m a hodinovým výkonem 500 t.h-1. U drtiče je nainstalováno 

hydraulické bourací kladivo RAMMER D425, sloužící k rozpojení nadměrných kusů 

rubaniny, které nebyly odtříděny při nakládání. 
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Mezi vozíkový podavač a čelisťový drtič je zařazen těžký hrubotřídič THT 1500 x 

3000, vybavený roštnicemi k odtřídění podštěrbinové frakce 0/100, která by v opačném 

případě nadměrně zatěžovala drtič, a při drcení by docházelo k tzv. hnětení. Odhlinění se 

na vstupní surovině neprovádí, neboť obsahuje jen malé množství hlinitých složek.  

Podrcený materiál frakce 0/250 z primérního drtiče, včetně podsítné frakce 0/100 

z hrubotřídiče THT, je dopravován pásovými dopravníky na mezitřídírnu. Na této dopravní 

trase je umístěn také indikátor kovových předmětů. 

   Na mezitřídírně je nainstalován dvousítný hrubotřídič HT 1500 x 4000. Výstupní 

meziprodukt, frakce 32/63 a 63/250, je dopravován reverzním dopravníkem do dvou 

sekundárních ocelových zásobníků, každý o objemu 350 m3, frakce 0/32 do expedičního 

ocelového zásobníku o objemu 350 m3. 

   Ze sekundárních zásobníků je surovina, frakce 32/250, podávána vibračními 

podavači do dvou sekundárních kuželových drtičů, a to tupoúhlého DKT 1200 a 

ostroúhlého METSO GP 300. Sběrný pás pod těmito drtiči odvádí výstupní produkt z 

drtičů na sekundární třídírnu, kde je čtyřsítný třídič SANDVIK MF CS126. Výstupní 

frakce 0/4 padá skluzem do jedné poloviny dvoudílného ocelového expedičního zásobníku 

(objem 175 m3), frakce 4/8 a 8/32 jsou dopravovány do ocelového terciérního zásobníku 

(objem 350 m3) k dalšímu stupni drcení, frakce 32/63 do expedičního ocelového zásobníku 

(objem 350 m3) a nadsítné se vrací zpětným okruhem do sekundárních zásobníků. 

   U expedičního zásobníku 32/63 je nainstalován ostroúhlý kuželový drtič 

SANDVIK H 4800 MF, kterým lze finální frakci 32/63 předrtit. Odtud je podrcený 

materiál dopravován opět na sekundární třídírnu, kde je další třídič SANDVIK, třísítný MF 

CS108. Výstupní frakce 0/4 padá do druhé poloviny dvoudílného expedičního zásobníku, 

frakce 4/8 spolu s přepadem je dopravována do terciérního zásobníku a frakce 8/16 se 

odvádí do expedičního zásobníku na finální třídírně. 

   Sekundární třídírna je vybavena odsávacím zařízením s filtrační jednotkou FV 150 

a odsáté odprašky jsou odváděny do sila na odprašky s možností vyvážení spodním 

odběrem přes teleskopickou hubici. 

   Kamenivo z terciérního zásobníku, frakce 4/32, je podáváno vibračními podavači 

do dvou kuželových drtičů, tupoúhlého NORDBERG HP 200 a ostroúhlého SANDVIK H 

4800 F. 
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Výstupní produkt z obou drtičů je dopravován na finální třídírnu, kde jsou 

nainstalovány dva třísítné třídiče SANDVIK, a to MF CS216 a MF CS173.       Na prvním 

třídiči se materiál roztřídí na frakce 0/11, 11/16, 16/22 a nadsítné, které se vrací do 

terciérního zásobníku. Frakce 11/16 a 16/22 jsou odváděny skluzy do expedičních 

ocelových zásobníků (objem 394 m3) nebo jsou vraceny k předrcení do terciérního 

zásobníku. 

   Podsítné (frakce 0/11) je dopraveno pásovým dopravníkem na další třídič, kde je 

roztříděno na frakce 0/4 (lze také 0/2 a 2/4), 4/8 a 8/11. Všechny tyto frakce jsou 

dopraveny skluzy a dopravními pásy do expedičních ocelových zásobníků (pro fr. 0/2, 0/4 

a 2/4 má objem 329 m3 a pro fr. 4/8 a 8/11 má objem 394 m3). 

   K odsávání odprašků ze sekundární a terciérní drtírny slouží dvě filtrační jednotky 

FV 150. Odprašky jsou odváděny do dvou sil, vybavených teleskopickými vypouštěcími 

hubicemi.  

   Z finální třídírny jsou odprašky odsávány odsávácím zařízením se dvěmi filtračními 

stanicemi OS 600. Odprašky jsou vedeny do sila na odprašky, vybaveného teleskopickou 

vypouštěcí hubicí a systémem uvolňování odprašků pomocí tzv. fluidního čeření. 

 Expediční část linky je vybavena systémem podavačů, dávkovacích pásů, sběrného 

a expedičního pásu s pásovou váhou a vypouštěcí teleskopickou hubicí. Tento systém, 

řízený automatizovaným počítačovým systémem, umožňuje expedici jednotlivých frakcí 

kameniva nebo směsí kameniva. 

Kapacitně je úpravnická linka schopna vyrábět až 350 t.h-1 drceného kameniva a 

směsí kameniva. 

Celý úpravnický proces je patrný ze schématu č. 3 a obrázku č. 5. 

 

4.2.3  Expedice 

 

Nakládání drceného kameniva je realizována buď přímo z expedičních zásobníků 

výrobní linky, nebo expedičním pásovým dopravníkem či ze skládek hotových výrobků. 
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Nakládání ze skládek je prováděno dvěma čelními kolovými nakladači LIEBHERR typu 

574 s objemem lopaty 5 m3 a typu 594 s objemem lopaty 6 m3. 

Nakládání lomového kamene se provádí z rozvalů na těžebních etážích lopatovými 

rypadly, případně čelními kolovými nakladači. 

 

 

Obrázek č. 5 – Pohled na technologickou linku 
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Schéma č. 3 – Technologické schéma 
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5   Studie plánu využívání ložiska nevyhrazeného 

nerostu 

 

5.1   Geologie a zásoby ložiska 

 

5.1.1   Stručná geologická a hydrogeologická charakteristika lož iska 

 

a) Geologická charakteristika ložiska 

Geologické podloží lokality je vytvářeno horninami paleozoického stáří             

(kulm), které jsou představovány hradeckými vrstvami – drobami, prachovci a břidlicemi. 

V jejich nadloží jsou uloženy deluviální sedimenty, tvořené žlutohnědými až šedými 

hlínami s úlomky kulmských hornin. Mocnost kvartéru nepřesahuje 3,5 m, na bázi lomu a 

na patrech je kvartér zcela odtěžen. Podíl drob je v prostoru lomu dominantní, proplástky 

břidlic převážně nedosahují mocnosti nad 0,5 m. Droby jsou střednězrnné až jemnozrnné, 

vyskytují se kalcitové a ankeritové žilky. Břidlice jsou jílovité, se zvýšeným podílem 

uhelné příměsi, jako příměs se lokálně vyskytuje pyrit. Hradecké souvrství dosahuje 

mocnosti až 800 m a hlouběji přechází do souvrství moravického a později do devonu. 

Ložisko se nachází v prostoru jesenického kulmu moravskoslezského paleozoika, 

ve vrstvách hradeckých. Jedná se o komplex flyšových hornin, řazených do svrchního visé, 

horniny na ložisku jsou slabě metamorfované, postižené slabým tlakem. Základní 

horninové typy (droby, slepence, prachovce, břidlice) nejsou zastoupeny rovnoměrně a 

některé do sebe plynule přecházejí, dominantní postavení v lomu mají droby.  

Hlavní surovinu představují droby, prokládané polohami polymiktních slepenců, 

prachovců a jílovitých prachových břidlic. Hlavní surovinovou substancí jsou šedé až 

tmavě šedé droby, někdy s přechody do žlutozelené či žlutošedé barvy. Jsou 

charakterizovány všesměrnou orientací klastického materiálu s nízkým stupněm 

opracování, s vysokým obsahem nestabilních složek a jen malým obsahem chemogenního 

tmelu. Jejich zrnitost kolísá nejen mezi jednotlivými vzorky, ale v i rozmezí několika málo 
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centimetrů. Základní minerální složení je však stejné. Kromě převládajícího křemene 

obsahují jako podstatnou složku živce dále slídy a úlomky různých hornin. Ze slíd je 

zastoupen biotit a muskovit. Z akcesorií apatit, zirkon, granát, staurolit, turmalín.               

Z opakních minerálů pyrit, ojediněle pyrhotin. Klastický materiál je výrazně převládající 

složkou horniny, pojivo (zastoupené v požadovaném množství) odpovídá složením 

břidlicím. Místy je přítomen karbonátový tmel. 

Polymiktní slepence představují horninu, kde základní drobová hmota tvoří vlastní 

pojivo různých úlomků a valounků hornin o velikosti až 30 mm. Klastický materiál je 

velmi různorodý (křemen, magmatity, metamorfity, sedimenty), občas se vyvíjejí z hrubě 

zrnitých drob.  

Prachovce jsou zastoupeny jen v malém množství a netvoří samostatné výrazné 

polohy centimetrového řádu, vzácně přesahují mocnost 10 cm s výjimkou svrchní části 1. 

etáže, kde jsou mocnosti těchto sedimentů metrového řádu. Jsou černošedé, zpravidla 

nevýrazné a nepravidelně laminované. Od břidlic, se kterými jsou obvykle geneticky 

spjaty, se liší světlejším zbarvením. 

Břidlice jsou obvykle šedočerné, výrazně usměrněné s odlučností od několika 

milimetrů až do 2 cm, laminy jsou tvořeny variabilním obsahem prachu a grafitické složky. 

Jsou tvořeny drobnými fylosilikáty, sericitem, chloritem, jílovými minerály, kaolinitem, 

křemenem, živcem. Z rudních minerálů je přítomen pyrit a goethit, zirkon, apatit a granát. 

Nejmladšími sedimenty jsou kvartérní hlíny a sutě s proměnlivou mocností, danou 

morfologií terénu a petrografickým složením a tektonickým postižením skalního podloží. 

Ložisko, tvořené převážně drobami, je výrazně vrstevnaté. Lavice drob jsou 

prokládány polohami břidlic, prachovců, případně slepenců. Ve východní části ložiska se 

ve svrchní části vrstevního sledu nachází poloha (maximální mocnost převyšuje 10 m), ve 

které břidlice a prachovce výrazně převládají nad drobami. Tato poloha, která vyplňuje 

denudační zbytek synklinály, je k výrobě drceného kameniva nevhodná. Celý sedimentární 

komplex je zvrásněný. Dokumentovány byly dvě synklinály a antiklinála. Osy vrás 

probíhají ve směru cca 10° (J - S). Sklony vrstev v křídlech vrás dosahují maximálně 40°.   

Horniny jsou silně rozpukané několika systémy vesměs strmých puklin. Pukliny 

jsou průběžné i neprůběžné, často nerovné. Na některých byla zjištěna puklinová 

mineralizace (křemen, různé typy karbonátů, sirníky a pravděpodobně baryt). Některé 
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pukliny jsou otevřené a uvedené minerály pokrývají jejich stěny v podobě drobných 

krystalků. Pukliny mají často hnědé nebo rezavé povlaky, v připovrchové zvětralé vrstvě se 

na nich vytvářejí pestré obrazce tvořené limonitem. Některé pukliny nesou zřetelné stopy 

pohybu (rýhování), podél některých byl zjištěn vzájemný posun vrstev.  

Na ložisku byly dokumentovány tři typy poruch. Nejvýznamnější je poruchová 

zóna ve východní části ložiska. Probíhá ve směru cca SSV – JJZ, je mocná několik metrů, 

strmá a patrně skloněná k východu. Hornina v zóně je rozlámaná až podrcená a detailně 

chaoticky provrásněná. Zóna je tvořená hustým systémem nerovných zhruba paralelních 

puklin a dílčích poruch (na některých jsou zřetelné stopy pohybu). Některé pukliny jsou 

vyhojené karbonátem, v poruchové zóně byl zaznamenán zvýšený výskyt sirníků. Hranice 

zóny jsou neostré, jednotlivé dílčí poruchy z ní vybíhají a do vzdálenosti několika m je 

provázena paralelními poruchami.  

Druhým typem jsou poruchy zhruba kolmé na osy vrás. Poruchy jsou tvořené 

soustavou paralelních nerovných puklin a vyplněné drcenou alterovanou horninou, která   

v centru poruch přechází v šedý mylonit. Některé poruchy jsou zahnuté nebo zalomené. 

Pukliny v poruchách jsou místy vyhojené křemenem nebo karbonátem, v některých byl 

pozorován zvýšený výskyt sirníků. Mocnost poruch se obvykle pohybuje v prvních 

desítkách centimetrů.  

Třetím typem jsou poruchy zhruba paralelní s osou vrás. Jedná se o drcené zóny 

tvořené soustavou krátkých nerovných zpravidla neprůběžných trhlin. Jejich mocnost 

kolísá od desítek cm do prvních m. Na rozdíl od poruch druhého typu nemají zřetelně 

omezené okraje a hornina v nich je pouze slabě alterovaná. 

Rozpadavost drob je kvádrovitá (kombinace strmých puklin a vrstevních ploch), 

rozpadavost břidlic (prachovců) deskovitá až lupenitá. Kusovitost horniny v rozvalu je      

v důsledku silného rozpukání zpravidla velmi dobrá. 

 

b) Hydrogeologická charakteristika ložiska 

Vzhledem k typu zastoupení uložených hornin nelze očekávat výrazné zvodnění 

v kulmských komplexech, přípovrchová zóna je však v dané oblasti dotována z poměrně 

bohatých srážek, a proto tu lze očekávat pouze mělké zvodně kvartéru v eluviích a 
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diluviích a dále zvodně hlubšího oběhu vod s výrazně puklinovou propustností. Kvartérní 

zvodně jsou od povrchu izolovány jílovitými a jílovitopísčitými hlínami a jejich vydatnost 

a výskyt je výrazně vázána na atmosférické srážky. Hlubší oběh vod je vázán na otevřené 

systémy puklin, intenzita oběhu je závislá na stupni rozpukanosti a na otevřenosti 

puklinových systémů. Hydraulický sklon lokality je dle staršího ložiskového průzkumu   

cca 10 % od východu k západu. Infiltrační oblastí je celý severovýchodní svah potoka 

Záviliší až k hydrologickému rozvodí s Raduňkou. 

 V lomu jsou patrné výrony vody v pásmu puklin na východní stěně, v ose 

synklinály na severní stěně a také od západního svahu, kde při patě dochází k trvalé 

akumulaci vodní plochy až do velikosti rybníčku (dlouhodobější a trvalý výskyt vodní 

plochy dokazuje existence vodomilné vegetace), přítok v dané hloubkové úrovni spodní 

etáže, tj. 414 m n.m., se jeví nejvýraznější právě v těchto místech. Odvodnění lomu 

probíhá západním směrem k údolnici potoka Záviliší, erozní báze potoka je v úrovni      

cca 370 – 380 m n.m., odvodnění se uskutečňuje erozním korytem uprostřed svahu, toto 

koryto obsahuje i zatrubněný výtok z prostoru lomu, který vyúsťuje až těsně nad údolnicí 

potoka. Potok Záviliší je nejvýraznější a prakticky jedinou vodotečí v blízkém okolí, 

protéká ve vzdálenosti cca 400 m západně od ústí obslužné komunikace do spodního patra 

lomu. 

 

5.1.2   Stav zásob  

 

Na výhradním ložisku Bohučovice byla v minulosti provedena řada vyhledávacích 

a průzkumných prací a zpracováno několik geologických dokumentací lomu. Jejich souhrn 

uvádím v tabulce č. 3.  
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Tabulka č. 3. – Přehled závěrečných zpráv a geologické dokumentace 

Rok Autor Zpráva 

1959 Onderka R., Piskač M. Průzkum droby - 1959 Bohučovice. FZ00 3177 

1971 Marek F. a kol. Závěrečná zpráva Bohučovice. Surovina kámen, etapa 

průzkumu vyhledávací. Stav ke dni 1.10.1971. 

P022946 

1975 Marek F. a kol. Závěrečná zpráva úkolu Bohučovice - jih. Surovina: 

kámen. Etapa průzkumu: předběžná. Stav ke dni: 

9.7.1974. FZ005445 

1980 Marek F., Lacinová A. Bohučovice. Surovina: kámen. FZ005769 

2000 Grmela A. Znalecký posudek na vliv likvidace důlních vod 

kamenolomu Bohučovice na kvalitu vod povrchového 

toku (Závilišský potok) 

2001 Kratochvíla L. Bohučovice - průzkum ložiska stavebního kamene. 

Závěrečná zpráva. P101434 

2005 Kočandrle J. Geologická dokumentace lomu Bohučovice. 

2006 Kočandrle J. Bohučovice, sesuv v DP 07/0299. 

2006 Bárta J. Zpráva o geofyzikálním měření. 

2007 Zíma J. Geologická dokumentace podle vyhlášky ČBÚ           

č. 368/2004 lomu Bohučovice se stavem k 27.8.2007 

2008 Levý O. Geofyzikální průzkum severovýchodního předpolí 

ložiska. 

2009 Zíma J. Geologická dokumentace podle vyhlášky ČBÚ           

č. 368/2004 lomu Bohučovice se stavem k 10.3.2009 

 

 Zásoby užitkového nerostu na ložisku jsou v současnosti vykazovány na základě 

poslední geologicko – průzkumné práce, realizované společností UNIGEO a.s.,       

Ostrava – Hrabová. Průzkum byl vyhodnocen závěrečnou zprávou Bohučovice – průzkum 

ložiska stavebního kamene (prosinec 2001) [4]. 

 Množství zásob užitkového nerostu, které byly v rámci tohoto průzkumu vymezeny 

uvádím v tabulce č. 4. 
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Tabulka č. 4. – Stav geologických zásob na ložisku 

Zásoby bilanční, volné Stav zásob k 1.1.2002 

 tis. m3 

Vyhledané 9 987 

Prozkoumané 8 295 

Celkem 18 282 

 

Jak jsem již uvedl v kapitole 3.1., stav zásob k 31.12.2008 vedený v bilanci zásob 

výhradních ložisek nerostných surovin prostřednictvím „ Ročního výkazu o pohybu a stavu 

zásob výhradních ložisek nerostných surovin “  Geo (MŽP) V 3 – 01 je následující: 

Bilanční zásoby celkem       16,023.000 m3 

Vytěžitelné zásoby          8,006.000 m3 

 

5.1.3  Plánované zm ěny zásob ložiska 

 

 Realizací záměru rozšíření dobývání mimo hranice stávajícího dobývacího prostoru 

východním a severovýchodním směrem, v těžebním prostoru Bohučovice I a II, dojde 

k navýšení geologických a vytěžitelných zásob užitkového nerostu na ložisku. Rozsah a 

lokalizace těžebních prostorů jsou zřejmé z přílohy č. 1. 

 Výpočet objemu geologických a vytěžitelných zásob, v rámci těžebního prostoru 

Bohučovice I a II, byl proveden ing. Jaroslavem Zímou, odpovědným řešitelem aktuální 

geologické dokumentace lomu Bohučovice [6], a byl mi pro účely diplomové práce dán 

k dispozici (viz příloha č. 13). 

 Výše zmiňovaný výpočet zásob byl proveden metodou prostorového modelování 

ložiska pomocí programu „Báňský model ložiska“ firmy KVASoftware.  

 Podkladem pro výpočet se stala mapa důlní situace se stavem lomových stěn 

k 6.11.2008 (viz příloha č. 1), mapa těžebních postupů s konstrukcí závěrných svahů lomu 

(viz příloha č. 2), těžební profil A - A‘ (viz příloha č. 4), těžební profil B - B‘                 
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(viz příloha č. 5), těžební profil C - C‘ (viz příloha č. 6) a řez závěrným svahem ZA – VA 

(viz příloha č. 7).  

 Objem geologických a vytěžitelných zásob v těžebním prostoru Bohučovice I, II a 

jejich celková změna jsou patrné z tabulky č. 5. a č. 6. 

Tabulka č. 5. – Zásoby v TP Bohučovice I, II 

Zásoby 
Stav zásob dle výpočtu 

m3 

Geologické 6 480 225 

Vytěžitelné 1 272 760 

 

Tabulka č. 6. – Celkové zásoby na ložisku Bohučovice 

Zásoby 
Stav zásob na ložisku 

m3 

Geologické celkem 22 503 225 

Vytěžitelné 
přírůstek v DP 2 309 699 

celkem 11 588 459 

 

5.1.4  Plánovaný geologický pr ůzkum na ložisku 

 

 V současnosti není uvažováno s prováděním geologicko – průzkumných prací. 

V případě, že při dalším těžebním postupu dojde k nepředpokládaným komplikacím a 

geologie ložiska se bude výrazně lišit od aktuálních a předpokládaných geologických 

poměrů, bude vhodným způsobem přehodnocena geologická situace na ložisku. 

 V zájmovém těžebním prostoru Bohučovice I a II byly v minulých letech 

provedeny geofyzikální průzkumné práce [7], [8]. 

 Ze zprávy o geofyzikálním měření [7] těžebního prostoru Bohučovice I uvedu 

několik podstatných závěrů: 

- Geoelektrická měření prokázala, že lokalita se vyznačuje převážně středně 

vysokými měrnými odpory, které se pohybují zejména mezi 200 až 400 ohmm. 
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Nejvyšší odpory se nacházejí na jižním okraji lokality a naopak nižší na severním 

okraji zájmového území.  Odpory mají také všeobecnou tendenci klesat směrem 

k východu, tj. k místní silnici. 

- Z vertikálního elektrického sondování plyne, že odporová situace se do hloubky 

zlepšuje, odpory i v severní části území mírně narůstají. 

- Testování pomocí vertikálních elektrických sond v místě rozfáraného lomu 

prokázalo, že pokud jsou horniny mimořádně kompaktní či bezvodé, mohou 

dosahovat měrných odporů vyšších jak 1000 ohmm. Naopak i relativně kvalitní 

horniny více rozpukané a zvodněné se projevují pouze odpory kolem prvních 

stovek ohmm. 

- Zkoumaná lokalita se pravděpodobně vyznačuje zvýšeným zvodněním 

horninového prostředí. Soudíme tak z relativně nižších měrných odporů 

v porovnání s výsledky seismiky. 

- Na přechodu mezi stávající lomovou stěnou a geofyzikálně zkoumaným územím 

byla pomocí metody kombinovaného odporového profilování detekována 

tektonická linie směru S - J, kterou bude nutno během přesunu do nového těžebního 

pole překonat.  Další obdobná linie se nachází i 200 m východněji (blíže k silnici), 

kde v zásadě vymezuje oblast zvýšených odporů, která zde postupně končí. 

Ve zprávě o geofyzikálním průzkumu severovýchodního předpolí ložiska,             

tj. těžebního prostoru Bohučovice II, se v závěru uvádí: 

- Provedeným geofyzikálním průzkumem pomocí seismických a odporových metod 

byla prokázána značná proměnlivost ložiskových poměrů v předpolí stávajícího 

lomu v Bohučovicích. 

- Z hodnocení kameniva pro stavební účely lze podle empirických zkušeností 

hodnotit jako vyhovující úseky s rychlostmi nad cca 2600 m.s-1. Jako výkliz  

obvykle vychází úseky s rychlostmi seismických podélných vln pod 1600 m.s-1. 

Dle tohoto přístupu zaujímá zcela nevhodné prostředí pouze svrchní část řezu 

skrývky, a ta nepřesahuje 6 m. Rozsah poloh v intervalu 1600 m.s-1 až 2600 m.s-1 je 

četnější a nerovnoměrný a odpovídá mocnějším polohám břidlic v synklinálách a 

v okolí nejvýraznějších poruchových zón. 
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- Relativně nejvhodnější ložiskové poměry jsou v severozápadní části měřeného 

úseku. 

V návaznosti na výsledky a závěry výše uvedených průzkumných zpráv provedu 

jejich shrnutí. 

Ve zkoumaném území těžebních prostorů Bohučovice I, II je uložena kvalitativně 

horší surovina, než jaká se vyskytuje v centru ložiska. Jsou zde ve svrchní části vrstevního 

sledu až 10 m polohy, ve kterých břidlice a prachovce výrazně převládají nad drobami. 

V poruchových zónách se do hloubky až 15 m nachází navětralé a silně rozpukané 

horniny. 

I přes tyto ložiskové poměry se však stále jedná o surovinu dobře využitelnou. 

S přibývající hloubkou uložení vrstev se vliv větrání snižuje a kvalita užitkového nerostu 

se zlepšuje. Surovinu z nevhodných poloh této části ložiska lze selektivně odtěžit a využít 

pro kvalitativně méně náročné výrobky. 

Kvalita suroviny bude podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích     

na výrobky, v platném znění, a nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické 

požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění pozdějších předpisů, podléhat 

dohledu příslušné notifikované osoby. 

 

5.2  Dobývání ložiska 

 

5.2.1 Použitá dobývací metoda, zp ůsob rozpojování hornin a zp ůsob vedení 

dobývacích prací 

 

a) Dobývací metoda 

 Dobývací metodou aplikovanou v zájmové části ložiska bude stávající dobývání   

ve stupních (etážové), využívající trhacích prací při rozpojování horniny (viz obrázek č. 6). 
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Obrázek č. 6 – Etážové dobývání 

 

Primární rozpojování užitkového nerostu bude prováděno i nadále pomocí trhacích 

prací velkého rozsahu, především clonovými odstřely. Plošné odstřely budou používány 

zejména pro otvírkové účely a řadové odstřely pro úpravu porubních front. 

 

b) Způsob rozpojování hornin 

 Pro provádění trhacích prací velkého rozsahu je pro lokalitu Bohučovice 

vypracován generální projekt clonových odstřelů [10], který podrobně řeší problematiku 

vrtacích a trhacích prací včetně technologického postupu těchto prací. 

V projektu jsou také uvedeny přípustné nálože, které splňují požadavky     na 

ochranu všech stavebních objektů v blízkém okolí lomu i v souvislé zástavbě obce 

Bohučovice. Referenčními objekty je skupina domů před vjezdem do lomu. Doporučené 

parametry trhacích prací uvádím v tabulce č. 7.  
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Tabulka č. 7. – Doporučené maximální nálože pro těžbu dle GPO vzhledem ke skupině domů před vjezdem  

                         do lomu 

Vzdálenost (m) Doporučené nálože (kg) 

L m1(max) mc 

250 460 5000 

275 520 6000 

300 600 7000 

325 800 8000 

350 900 9000 

375 1000 10 000 

400 1100 10 000 

 

Kde: 

L  – nejmenší vzdálenost od kraje sledovaného odstřelu k objektům před vstupem do areálu  

       lomu   

m1(max) – největší přípustná nálož iniciovaná jedním časovým stupněm milisekundové  

       rozbušky typu DeM 

mC  - celková nálož těžebního odstřelu (doporučené maximum) 

Nejvyšší povolená celková nálož těžebního odstřelu na ložisku Bohučovice je 

10 000 kg trhavin. 

 Sekundární rozpojování nadměrných kusů rubaniny bude prováděno buď trhacími 

pracemi malého rozsahu, nebo pomocí hydraulického bouracího kladiva. 

 Vzhledem ke skutečnosti, že ve vzdálenosti 110 m od východní hranice stávajícího 

DP je uloženo vedení vysokotlakého (VTL) plynovodu DN 100 a těžební prostory TP 

Bohučovice I a II se nachází v mezilehlém území (viz příloha č. 1 a 2), je nutno provést 

posouzení vlivu seismických účinků těžebních odstřelů na tento plynovod.  

Jelikož dosud nebylo provedeno žádné měření a vyhodnocení seismických účinků 

na zmiňovaný plynovod, provedu v rámci mé diplomové práce výpočet a posouzení těchto 

vlivů dle technických seismických norem [17],[18]. 
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Výpočet seismických účinků odstřelů na VTL plynovod 

Měřítkem intenzity otřesů z hlediska seismického zatížení stavebních objektů je 

podle základní technické seismické normy [17], která je doplněna normou [18], rychlost 

kmitání podloží a frekvenční spektrum kmitů. Amplitudu rychlosti vmax v mm.s-1 lze 

přibližně stanovit z empirického vztahu doporučeného v článku 4.7.5. "Rychlost kmitání 

podloží" této normy [18]: 

���� = �. ��	�,�
�   ���. ����                                                                             (1) 

kde:  

l  je vzdálenost sledovaného místa od těžiště odstřelu (zdroje otřesu) v metrech, 

K  je konstanta přenosu závislá na geologickém prostředí a na vzdálenosti l. 

mev,n  je ekvivalentní normová hmotnost nálože v kg. 

 Při odstřelech časovaných milisekundovými rozbuškami DeM-S (časový interval 

mezi stupni rozbušek DeM-S je výrobci udáván ∆t = 0,025 – 0,050 s) doporučuje norma 

použít u zhruba stejných náloží k dalším výpočtům nejvýše dvojnásobek hmotnosti dílčí 

nálože. 

Stanovení konstanty přenosu K 

 Informativní hodnotu konstanty přenosu K  lze stanovit podle tabulky 2 normy [18] 

(pro skalní horniny a příslušnou vzdálenost od odstřelu). Hodnoty pro mezilehlé 

vzdálenosti lze interpolovat podle přímky. 

Stanovení dominantní frekvence 

Norma [18] udává obvyklé frekvence buzení od trhacích prací od 5 Hz do 50 Hz. 

Z výsledků měření seismických účinků patnácti odstřelů na občanskou zástavbu v obci 

Jakubčovice [9], provedených od 25.8.2008 do 10.11.2008 na lokalitě kamenolomu 

Bohučovice, vychází převládající frekvence seismických kmitů v oblasti 6 - 9 Hz. 
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Posouzení seizmických účinků na VTL plynovod 

 Pro stanovení seismického zatížení technickou seismicitou a odezvy stavebních 

objektů bytových, občanských a objektů pro průmyslovou a zemědělskou výrobu 

v oblastech s výskytem technických otřesů na území ČR platí seismická norma [18]. 

 Vliv otřesů vyvolaných trhacími pracemi posuzuji podle článku 5 „Odezva a její 

posouzení“. Dále cituji jen základní údaje potřebné pro posouzení účinků trhacích prací. 

 Pro posouzení odezvy způsobené technickou seismicitou je třeba stanovit třídu 

odolnosti objektu podle tabulky 9: 

Třída odolnosti D: „Potrubí litinové, betonové, potrubí z umělých hmot“ 

 Pro posouzení odezvy způsobené trhacími pracemi je třeba stanovit stupeň 

poškození objektu podle tabulky 13. Je žádoucí, aby objekt nebyl otřesem ovlivněn tedy: 

Stupeň poškození 0: „Bez poškození. Nevznikají žádná viditelná poškození. Funkce    

                                      objektu, jako např. vodotěsnost nádrží apod., jsou plně zachovány.“ 

 Podle dostupných podkladů stanovím druh základové půdy pod sledovaným 

objektem: 

 „Pro tuto normu je základová půda členěna do tří kategorií, (s dalším tříděním 

podle ČSN 731001): 

 Kategorie a) Horniny všech tříd při tabulkové výpočtové únosnosti Rdt ˂ 0,15 MPa 

a jestliže je hladina spodní vody trvale ve hloubce rozsahu 1 m až 3 m pod základovou 

spárou. 

 Kategorie b) Horniny všech tříd při tabulkové výpočtové únosnosti Rdt ˂  0,15 MPa 

a jestliže je hladina spodní vody trvale ve hloubce větší než 3 m. Do této kategorie patří 

také horniny všech tříd při tabulkové výpočtové únosnosti Rdt ˃ 0,15 MPa a jestliže je 

hladina spodní vody trvale ve hloubce rozsahu 1 m až 3 m pod základovou spárou. 

 Kategorie c) Horniny všech tříd při tabulkové výpočtové únosnosti Rdt ˃  0,15 MPa 

a jestliže je hladina spodní vody trvale ve hloubce větší než 3 m. Do této kategorie patří i 

skalní horniny při tabulkové výpočtové únosnosti Rdt ˃ 0,60 MPa a jestliže je hladina 

spodní vody trvale ve hloubce větší než 1 m.“ 
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 Na základě zprávy o geofyzikálním měření [7] a geofyzikálního průzkumu 

severovýchodního předpolí ložiska [8] budu uvažovat základovou půdu kategorie b). 

 Vztah mezi otřesem a porušením objektu, tedy přípustnou velikost odezvy vyvolané 

účinkem trhacích prací lze stanovit z tabulky 14 – Závislost stupně poškození                   

na maximální rychlosti kmitání, na druhu objektu a na základové půdě. 

 Z výše definovaných kritérií, tj. z dominantní frekvence f ˂ 10 Hz, třídy odolnosti 

objektu D, stupně poškození objektu 0 a základové půdy kategorie b), stanovím 

maximální rychlost kmitání vmax = 15 – 25 mm.s-1. Ve výpočtech budu uvažovat 

s hodnotou maximální rychlosti kmitání vmax = 15 mm.s-1. 

 Dle mapy těžebních postupů (viz příloha č. 2) je nejmenší vzdálenost 1. těžebního 

řezu od VTL plynovodu 45 m. Nejmenší vzdálenost těžiště odstřelu od plynovodu je 50 m. 

Dle tabulky 2 seismické normy [18] je pak konstanta přenosu K = 250. 

 Ze vztahu pro výpočet rychlosti kmitání podloží (1) lze odvodit výpočetní vztah  

pro ekvivalentní normovou hmotnost nálože: 

�	�,� =  ����� .�
�  �

�
 ����                                                                                      (2) 

Pro vzdálenost l = 50 m, konstantu přenosu K = 250 a rychlost kmitání vmax = 15 mm.s-1 je 

ze vztahu (2) mev,n = 4,0 kg.  

Na základě stanovené rychlosti kmitání podloží vmax = 15 mm.s-1, tabulky 2 

technické normy [18] a zprávy z měření a vyhodnocení seismických účinků clonových 

odstřelů na občanskou zástavbu v obci Jakubčovice [9] jsem provedl výpočet a stanovení 

maximálních náloží pro těžbu vzhledem k referenčnímu objektu vedení VTL plynovodu 

DN 100, které reprodukuji v tabulce č. 8. 
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Tabulka č. 8. – Doporučené maximální nálože pro těžbu ve směru k VTL plynovodu situovanému na okrajích   

                        TP Bohučovice I a II 

Vzdálenost (m) Doporučené nálože (kg) 

L mev,n m1(max) mc 

50 9,0 4,5 81 

60 13,8 6,9 124 

80 27,7 13,9 249 

100 48,2 24,1 434 

120 79,4 39,7 715 

140 122,2 61,1 1 099 

160 186,0 93,0 1 674 

180 277,8 138,9 2 500 

200 400,0 200,0 3 600 

250 678,2 339,1 6 104 

300 1033,2 516,6 9 298 

350 1535,0 767,5 10 000 

400 2130,2 1065,1 10 000 

 

 V tabulkách č. 7. a 8. jsou uvedená doporučení maximálních náloží, která sledují 

omezení otřesů od prostoru těžby v různých směrech a pro různé referenční objekty. Proto 

je logické tyto doporučení sjednotit. Musí rozhodovat přísnější kritéria. Sjednocení jsem 

provedl v tabulce č. 9. 
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Tabulka č. 9. – Doporučené maximální nálože pro trhací práce na lokalitě Bohučovice  

Vzdálenost (m) Doporučené nálože (kg) 

L mev,n m1(max) mc 

50 9 4,5 80 

60 14 7 120 

80 28 14 200 

100 48 24 400 

120 80 40 700 

140 122 60 1 000 

160 186 90 1 600 

180 277 140 2 500 

200 400 200 3 600 

250 678 340 5000 

275 843 420 6000 

300 1033 510 7000 

325 1266 630 8000 

350 1535 760 9000 

375 1815 900 10 000 

400 2130 1060 10 000 

 

 Uvedená doporučení slouží současně k ochraně VTL plynovodu DN 100, skupiny 

domů před vjezdem do lomu i souvislé zástavby obcí Bohučovice a Jakubčovice. 

 Protože hodnoty v tabulce č. 9. jsou hodnoty ryze teoretické doporučuji provést, 

před realizací trhacích prací v blízkosti VTL plynovodu, podrobné měření skutečné 

intenzity otřesů na referenčních stanovištích na trase plynovodu a přehodnocení 

doporučených maximálních náloží pro lokalitu Bohučovice. 

 Alternativně lze využít pro rozpojování horniny v blízkosti VTL plynovodu 

v těžebních prostorech TP Bohučovice I a II rozpojování rozrýváním. U této metody 

zajišťují rozpojovací proces rozrývací nože tažené dozéry. Pro rozrývání připadají v úvahu 

jen nejvýkonnější dozéry o velké hmotnosti a značném výkonu motoru (více než 350 kW). 

Vzhledem k silně narušeným zvětralým horninám v přípovrchových vrstvách v zájmovém 
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prostoru a polohám břidlic a prachovců dosahujících hloubek 10 – 15 m, je možné metodu 

v těchto partiích aplikovat. 

 Výhodou rozrývání je vyloučení trhacích prací v malých vzdálenostech                 

od referenčního objektu, nevýhodou je vysoká ekonomická náročnost této metody. 

  

c) Vedení dobývacích prací 

Dobývání bude pokračovat ve stávajícím vertikálním a horizontálním členění 

těžebních řezů. Těžitelné zásoby budou dotěženy v maximální míře, a to až do úrovně 

plánovaných závěrných svahů, viz příloha č. 2 - 7. 

Postup dobývání bude probíhat na všech etážích za podmínek stanovených 

v technologickém postupu pro povrchové dobývání. Z technologického hlediska a    

báňsko – technických podmínek musí parametry etáží splňovat stabilitu svahů, zajišťovat 

efektivní podmínky pro vrtací a trhací práce, výšky etáží musí zaručovat po rozpojení 

optimální tvar rozvalu a kusovitost rubaniny. Šířka pracovní plošiny má poskytovat 

dostatečný manipulační prostor pro nakládání a technologickou dopravu rubaniny.           

Po dostatečném rozvinutí porubních front jižním směrem bude započata otvírka 

zahloubením VI. těžební etáže na úrovni 400 m n.m.. Směr otvírkové těžby v zahloubení 

bude severovýchodní a východní, postupně pak, jako u všech projektovaných etáží, jižním 

směrem v hranicích stávajícího dobývacího prostoru. 

 Návazně bude vhodné začít dobývání těžebního prostoru TP Bohučovice I v jeho 

jižní části. Postup těžební fronty bude veden východně až k jeho hranici a následně  bude 

porubní fronta natáčena k severu. 

 Tento postup dobývacích prací volím záměrně, neboť v severní a centrální části 

východního okraje dobývacího prostoru je nutno počítat s možností vzniku lokálních 

svahových deformací – sesuvů do vytěženého prostoru lomu (viz obrázek č. 7), což je 

podmíněno výskytem narušených vrstev břidlic a prachovců, které jsou ukloněny pod 

úhlem 20 - 40º do lomu. Postup dobývání těžebním prostorem I a následně II severním 

směrem pak bude kolmý k těmto nestabilním ukloněným vrstvám. Na základě konzultací 

k této problematice s geologem ing. Jaroslavem Zímou konstatuji, že tento způsob vedení 

dobývacích prací   ve východním předpolí ložiska je nejvhodnější. 
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Obrázek č. 7 – Lokální svahová deformace na východě DP 

 

Skrývkové poměry v severovýchodní a východní části ložiska jsou příznivé. 

Mocnost shrnutelné skrývky se v průměru pohybuje okolo 3 m [7]. 

 Skrývkové práce budou prováděny v předstihu vzhledem k těžebním řezům, a to 

pomocí dozérů, které skrývkové hmoty rozpojí a nahrnou na vhodné místo nakládání. 

 Skrývkové hmoty, pokud nedojde k jejich prodeji odběratelům, budou ukládány   

na odval projektovaný v POPD, situovaný v západní části dobývacího prostoru, s možností 

jejich využití pro rekultivační účely na ložisku. 

 Skrývkové práce musí zajišťovat dostatečný předstih pro zajištění postupu na všech 

těžebních etážích.  

 Předstih paty skrývkového řezu před prvním těžebním řezem musí zajišťovat plnou 

bezpečnost práce a musí zajistit možnost dalšího bezpečného pokračování skrývkových 

prací. 

 Vzhledem k variabilnosti skrývek bude minimální předstih paty skrývkového řezu 

od hrany těžebního řezu ve vzdálenosti zabezpečující bezpečné míjení mechanismů. 
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5.2.2  Generální svahy skrývky, lomu a parametry sk rývkových a t ěžebních  

           řezů; umíst ění a provozování výsypek a skládek; opat ření proti  

           sesuv ům 

 

Konečný svah skrývkového řezu se bude pohybovat v rozmezí 35 - 50o. Skrývkové 

práce budou prováděny v souladu s provozní dokumentací – technologickým postupem  

pro provádění skrývkových prací, doprava skrývkových hmot v souladu s dopravním 

řádem, ukládání skrývkových hmot na odval podle technologického postupu pro provoz 

výsypek, odvalů a skládek. 

Generální svah lomu je stanoven dle POPD, po ukončení hornické činnosti            

na ložisku, do 50o. 

Nový generální svah lomu, vzhledem ke sklonu východního závěrného svahu       

po ukončení činnosti prováděné hornickým způsobem v TP Bohučovice I a II, bude 38o. 

Sklon závěrných svahů II. – VI. těžebního řezu bude 46o, sklon závěrného svahu I. 

těžebního řezu bude 30o (viz příloha č. 7). 

Šířka pracovních plošin na etážích je určena v provozní dokumentaci se zřetelem  

na zajištění stability dobývacích, nakládacích a dopravních strojů, pro zajištění bezpečnosti 

práce a provozu na etážích. Okraje etáží musí být očištěny a ohrazeny ve vzdálenosti, kde 

je etáž stabilní a bez zátrhů. 

 Odvaly skrývkového materiálu a výklizu (těžebního a technologického odpadu) 

budou provozovány po celé období hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým 

způsobem na ložisku na základě technologického postupu pro provoz výsypek, odvalů a 

skládek, který stanoví bezpečnostní opatření pro ukládání a odběr hmot, způsob 

zneškodňování prachu, zajištění strojů a zařízení. 

 Na odval mohou být ukládány nebo z něho odebírány hmoty tak, aby nebyla 

narušena stabilita svahu. Odval včetně jeho neprovozovaných částí musí být kontrolován 

nejméně jednou za měsíc. Nerovnosti a propadliny na pracovních plošinách, v nichž by se 

mohla shromažďovat voda, musí být průběžně urovnávány a zahrnovány, nebo upraveny 

tak, aby voda mohla odtékat. Také konečné svahy musí být upraveny tak, aby voda mohla 
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odtékat. Dle stávajícího POPD ložiska jsou odvaly situovány do západní části dobývacího 

prostoru. 

 Pro provoz skládky vytěženého nebo upraveného nerostu musí být vypracována 

provozní dokumentace, která určí bezpečnostní opatření pro přísun, ukládání a odebírání 

hmot, zajištění a pohyb strojů při práci na skládce. Při odebírání hmot musí být zamezeno 

vytváření převisů. Vytvoří-li se stěna, musí být odběr upraven tak, aby výška stěny 

nepřesáhla 9/10 povoleného dosahu nakládacího stroje. 

Prvořadým předpokladem opatření proti sesuvům lomových stěn je stabilita 

závěrného svahu lomů. Ta bude zajištěna dosavadním způsobem rozpojování horniny 

uplatňovaným na ložisku s konečným úhlem závěrných svahů 38o, aby v budoucnu 

z důvodu vlastností horniny (textura, petrografické složení) i stanovených technických 

parametrů závěrných svahů nedocházelo k možnosti vzniku sesuvů. 

  Pro zvýšení stability vnitřní výsypky navrhuji sesvahování výsypky do sklonu 16o 

dávajícího předpoklad stability tělesa (vytvoření plážové plochy při sanacích a 

rekultivacích). Taktéž pro zvýšení bezpečnosti (omezení sesuvů, zamezení pohybu osob a 

strojů, ochrana proti pádu uvolněných hornin) navrhuji po ukončení hornické činnosti a 

činnosti prováděné hornickým způsobem zalesnění či zatravnění jednotlivých těžebních 

stupňů a těles odvalů. 

 

5.2.3  Mechanizace, elektrifikace a zp ůsob dopravy 

 

 Mechanizace na lomu Bohučovice vyplývá s technologického schématu linky            

(viz příloha č. 3), kde jsou jednotlivé stroje popsány. Pro zajištění požadavků odběratelů  

na jiné frakce drceného kameniva, způsob třídění apod. bude technologické zařízení 

doplněno mobilním drtícím a třídícím zařízením. 

 Nakládání rozpojené horniny na jednotlivých těžebních etážích bude i nadále 

prováděno hydraulickými lopatovými rýpadly. Nakládání drceného kameniva ze skládek 

bude prováděno čelními kolovými nakladači. Pro kropení lomových komunikací a 

příjezdové komunikace do lomu bude používáno kropící vozidlo.  
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 Elektrický proud o napětí 22 kV se přivádí ze stožáru hlavního vedení zemním 

kabelem do zděné trafostanice. V trafostanici jsou umístěny 2 transformátory o příkonu 

630 kVA a 1 transformátor o příkonu 400 kVA. Z transformační stanice je proveden 

rozvod napětí k jednotlivým spotřebičům kabely, přes hlavní rozvodny a podružné 

rozvaděče u jednotlivých výrobních objektů. Provozní osvětlení kamenolomu je vyvedeno 

z hlavní rozvodny kabelovou trasou k jednotlivým osvětlovacím tělesům. Lomové stěny 

jsou osvětlovány metalhalogenovými svítidly o příkonu 2000W. 

 Doprava rozpojené horniny z jednotlivých těžebních etáží k násypce primárního 

drtiče v technologické lince je zajišťována navážkovými nákladními automobily.                

I v budoucnu tuto dopravu budou zajišťovat terénní nákladní automobily.  

 Doprava drceného kameniva v technologické lince je prováděna pásovými 

dopravníky. Expediční doprava drceného kameniva ze zásobníků na skládky je prováděna 

expedičními vozidly dodavatelských firem. Pro veškerou dopravu v kamenolomu je 

vypracován " Dopravní řád" ve smyslu vyhl. ČBÚ č. 26/1989 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů, vyhl. č. 51/1989 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 111/1994 Sb.        

ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 30/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

 

5.2.4  Úprava a zušlech ťování vydobytých nerost ů 

 

a) Způsob dopravy k úpravě a zušlechťování 

 Doprava rozpojené horniny z jednotlivých těžebních etáží k násypce primárního 

drtiče technologické linky bude zajišťována navážkovými terénními nákladními vozidly.    

I v budoucnu budou tuto dopravu zajišťovat nákladní vozidla.  

 

b) Složky vydobytých nerostů využité při úpravě a zušlechťování 

 Jak už jsem uvedl v kapitole 3.2, dobývaná nerostná surovina (droba) odpovídá 

kvalitativním požadavkům harmonizovaných českých technických norem pro výrobu 

drceného kameniva, směsí drceného kameniva a lomového kamene: 

ČSN EN 12620  Kamenivo do betonu  
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ČSN EN 13242  Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickým  

pojivem pro inženýrské stavby a pozemní komunikace  

ČSN EN 13043  Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních  

komunikací, letištních a jiných dopravních ploch 

ČSN EN 13139  Kamenivo pro malty 

ČSN EN 13450  Kamenivo pro kolejové lože 

ČSN EN 13285  Nestmelené směsi 

OTP SŽDC   Kamenivo 0/32 pro České dráhy 

ČSN EN 13383-1  Kámen pro vodní stavby – část 1 

 Kromě škodlivin – těžebního odpadu (výklizu) bude dobývaná surovina použita pro 

výrobu výše uvedených druhů výrobků. Výrobu jednotlivých frakcí drceného kameniva  

dle příslušných ČSN EN a lomového kamene stanovuje závodní lomu podle požadavků 

odběratelů.  

 

 

Obrázek č. 8 - Sekundární a terciérní část úpravny 



Roman Koukol: Plán využívání ložiska nevyhrazeného nerostu Bohučovice - Studie 
 

2009                                                                                                                                     41 
 

c) Technologie úpravy a zušlechťování 

 Úprava a zušlechťování nerostné suroviny, bude probíhat stávajícím způsobem,   

viz kapitola 4.2.2.  

Technologie úpravy a zušlechťování vyplývá z technologického schématu,           

viz schéma č. 3, a je podrobně popsána v technologických postupech vypracovaných      

pro jednotlivé úpravnické činnosti. Zjednodušeně se jedná o třístupňové drcení a třídění 

rozpojené horniny. První stupeň (primární) je realizován jednovzpěrným čelisťovým 

drtičem a dvousítný vibračním třídičem, druhý a třetí stupeň (sekundární a terciérní) 

zajišťují ostroúhlé a tupoúhlé kuželové drtiče s následným tříděním na vibračních třídičích. 

Sekundární a terciérní část technologické linky ilustruji na obrázku č. 8. 

 

d) Množství a kvalita odpadu a jeho uložení, rozhodnutí o zřízení, změně nebo  

      likvidaci odvalu a podmínky těchto rozhodnutí 

 Těžební odpad je na ložisku reprezentován břidlicemi, prachovci a v menším 

množství navětralými, technologicky nevhodnými drobami. Těžební odpad bude ukládán 

na vnitřní deponie, případně bude nabídnut odběratelům pro vyrovnání terénu na stavbách, 

pro zpevnění polních a lesních komunikací, pro budování zemních těles pozemních 

komunikací a podobně. 

 Technologickým odpadem je převážně nekvalitní část rubaniny odtříděná těžkým 

hrubotřídičem do zásobníku, případně drobné kamenivo – frakce 0/4 mm neodpovídající 

požadavkům ČSN EN, s velkým obsahem odplavitelných částic. 

 Zřízení deponií v předchozím období dobývání ložiska bylo vždy řešeno v báňské 

dokumentaci – naposledy Plánem otvírky, přípravy a dobývání – kamenolom Bohučovice, 

schváleného rozhodnutím Obvodního báňského úřadu v Ostravě pod zn. 8284/2003-

68/Ing.Ny/Nb ze dne 2.12.2003, který v aktualizované podobě platí dosud. 

 

 

 

 



Roman Koukol: Plán využívání ložiska nevyhrazeného nerostu Bohučovice - Studie 
 

2009                                                                                                                                     42 
 

5.2.5  Odvod ňování 

 

a) Jímání a odvádění důlních vod 

 Důlní vody budou sváděny z celého lomu do V. těžební etáže založené v úrovni 

414 m n.m., kde budou soustavou odvodňovacích kanálů odváděny do retenční nádrže   

(viz obrázek č. 9). Tato nádrž má několik funkčních aspektů, za prvé slouží jako zásobárna 

důlních vod pro zkrápění technologické linky a lomových komunikací v suchém období, a 

za druhé jako záchytná nádrž při úniku ropných látek do důlních vod. Z retenční nádrže 

budou důlní vody odváděny kanalizačním zařízením do potoka Záviliší v úrovni 397 m n. 

m. 

 Po zahloubení VI. těžební etáže (400 m n.m.) budou důlní vody, dle výsledků 

geologicko-průzkumných prací realizovaných společností UNIGEO a.s., Ostrava [4], 

čerpány v průměrném množství 3 l.s-1 (max. 23 l.s-1). Odčerpávaná důlní voda pak bude 

odváděna stávajícím kanalizačním zařízením do potoka Záviliší. 

 

 

Obrázek č. 9 – Retenční nádrž odvodňovacího systému 
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b) Nakládání s důlními vodami 

 Důlní vody budou částečně vypouštěny kanalizačním zařízením do potoka Záviliší 

a částečně budou využívány pro zkrápění technologické linky a lomových komunikací. 

 

5.3  Předpokládaný vliv dobývání na okolí 

 

 Lokalita lomu leží v okrajové části Přírodního parku Moravice (vyhlášen v r. 1993). 

Jeho hranice probíhá v těsné blízkosti severního okraje DP (silnice Hradec nad Moravicí – 

Bohučovice – Raduň). Hlavním posláním parku je zachování krajinného rázu v jihozápadní 

části okresu Opava. Protože případné rozšíření těžby krajinný ráz a funkci ekosystému 

části území přírodního parku ovlivní, podléhá záměr otvírky další části ložiska projednání 

s příslušným referátem ŽP. 

Vzdálenějším zvlášť chráněným územím, cca 7 km jihozápadně od DP, je Národní 

přírodní rezervace Kaluža, která je významným biotopem ornitofauny. 

V okolí ložiska jsou sídelní celky vesnického typu, vzdálené vzájemně 2 – 3 km, 

s izolovanými částmi v blízkosti komunikací. Projednávání těžebních záměrů se dotýká 

zejména majitelů izolované zástavby v těsné blízkosti severní části DP (obytné domy 

v bezprostřední blízkosti vjezdu do lomu). 

Významnou kulturní památkou v blízkosti lomu je zámecký komplex v Hradci   

nad Moravicí (cca 4 km severozápadně) a zámek v Raduni (cca 7 km severovýchodně). 

V bezprostředním okolí lomu se nenacházejí pramenní vývěry ani hydrogeologicky 

významné objekty. Nejbližší domovní studny se nacházejí cca 1km jihovýchodně od lomu 

v obci Jakubčovice. Při těžbě ve východním předpolí dojde k přiblížení k této obci. 

Z hydrogeologického posouzení vyplývá, že ani při zahloubení nejnižší těžební etáže       

na bázi 400 m.n.m. nedojde k zásadnímu ovlivnění vydatnosti místních zdrojů. 

Změna krajinného rázu vlivem těžby a otvírky severovýchodní a východní části 

ložiska, je a bude patrná pouze při pohledu od západu (z blízké turistické stezky, 

z komunikací probíhajícími údolím Moravice). Od východu je lokalita krytá kótami Přílet 

(513 m.n.m.), Šance (526 m.n.m.) a od jihu masívem kóty Přední kopec (519 m.n.m.). 
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a) Vlivy na obyvatelstvo 

 

vliv hluku 

 Za nežádoucí se považuje hluk, který ruší klid, nepříjemný hluk je takový, který 

obtěžuje nebo snižuje pracovní způsobilost, škodlivý hluk je ten, který ohrožuje zdraví 

svými sluchovými nebo mimo sluchovými účinky.  

 Při běžném provozu v lomu je produkován hluk spojitý, běžný, stálý (z provozu 

stacionárních zdrojů úpravny) a spojitý proměnný (doprava). V době odstřelů je 

produkován hluk impulsní.  

Ochrana pracovníků před negativními účinky hluku je dána používáním 

individuální sluchové ochrany (chrániče sluchu) a zvukovou izolací obslužných velínů, 

částečně je hluk redukován zakrytováním hlavních částí úpravny. 

 Ochrana před impulsním hlukem v době odstřelu je zajištěna vzdáleností stanovišť 

jak pracovníků provádějících odstřely, tak pracovníků lomu. Zajištění ohroženého území 

v tzv. bezpečnostním okruhu je dáno výstražnými tabulemi a systémem hlídek a signálů 

upozorňujících na blížící se odstřel.  

 Z hlediska zábrany šíření hluku má velký význam zeleň na kopcích v okolí místa 

odstřelů i úpravny. Směrem k Jakubčovicím je šíření akustického tlaku částečně omezeno 

masívem kopce, obdobně je tomu směrem k Bohučovicím. 

 

vliv vibrací 

            Vibrace jsou mechanické kmity a chvění strojů, nástrojů a předmětů s pravidelnou 

nebo nepravidelnou frekvencí a amplitudou. Celkové vibraci přenesené na sedícího nebo 

stojícího pracovníka se mohou projevit předčasnou únavou, bolestí hlavy, nevolností.  

 Vibrace jsou u technologie používané v areálu tlumených konstrukcí a pružným 

uložením. Při používání ručních strojů jsou pracovníci vybaveni antivibračními 

rukavicemi, stroje mohou mít také odtlumení rukojetí. Na pracovišti nebyly                       

za dosavadního provozu zjištěny výskyty nebezpečných vibrací, které by opravňovaly 

zařazení do rizikových pracovišť.  
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 Vliv vibrací z technologie na obyvatelstvo se s ohledem na vzdálenost neprojeví,    

a to ani u obytných domků u lomu. Místně se však podél komunikace III/4648 projevují 

otřesy při průjezdu plně naložených vozidel, zejména s přívěsy. Tyto otřesy mají velmi 

krátký dosah, nicméně se po trase vyskytuje několik míst, kde obytné budovy do pásma 

dosahu vibrací zasahují. 

 

vliv seismických účinků 

            Vliv seismických účinků byl zkoumán dlouhodobým sledováním i několika 

krátkodobými měřeními při jednotlivých clonových odstřelech. Část obyvatelstva v obcích 

Bohučovice a Jakubčovice si stěžovala na vznik prasklin ve zdech, opadávání omítky a 

další drobná poškození obytných budov. Úřední seismická měření však prokázala, že 

zrychlení kmitání způsobené otřesy při odstřelech je velmi malé a není hodnot, při nichž by 

mohlo dojít ke škodám na objektech. 

 

vliv tlakové vlny 

            Akustická tlaková vlna vzniká při výbuchu trhavinových náloží hromadných 

odstřelů a šíří se nad terénem. Může podle síly náhlým zvýšením tlaku poškodit lidský 

organismus i stavby a zařízení v okolí. Účinek tlakové vlny je ovlivněn velikostí nálože, 

způsobem jejího umístění, stupněm utěsnění, vzdáleností, terénem a atmosférickými 

podmínkami.  

 Posouzením možných účinků tlakové vlny bylo předmětem úředních měření a 

výpočtů prováděných v minulých letech. Ty neprokázaly překročení nebo dosažení hodnot 

rychlosti kmitání odpovídajícího hranici vzniku poškození konstrukcí domů. Poškození 

zdraví obyvatelstva tlakovou vlnou nebylo ani prokázáno či oznámeno. 

 

vliv prašnosti 

            Prostředí v kamenolomu je obvykle charakterizováno produkcí prachu, který 

obsahuje částice různé velikosti. Ty v závislosti na hmotnosti dříve či později sedimentují. 

Část prachu je tzv. respirabilní, tj. může docházet k jeho vdechnutí. Podle složení prachu 

může u osob vystavených k jeho pravidelnému působení docházet ke vzniku zaprášení 

plic, případně podráždění, alergizaci, zhoršování astmatu apod. 
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 Pracovní prostředí v kamenolomu bylo v minulosti z hlediska prachu posuzováno. 

Všechny pracoviště byly zařazeny z hlediska prachu do kategorie 2.  

 Sekundární prašnost kolem komunikací a manipulačních ploch nelze vyčíslit, přesto 

se subjektivně jeví jako více vnímaná než prašnost z vlastního provozu.  

 Výčet obyvatelstva ovlivněného dopravou nelze uvést, avšak nejvíce bude 

postiženo obyvatelstvo po trase komunikace III/4648 k napojení na silnici vyšší třídy.  

 

působení povýbuchových zplodin 

            Nejnebezpečnější složkou povýbuchových zplodin jsou oxidy dusíku. Příznaky 

otravy se mohou projevit i po několika hodinách bolestmi hlavy, závratěmi a mdlobou. 

Další nebezpečnou složkou je CO. Ten způsobuje blokádu krevního barviva, odchylky     

ve vyšší nervové činnosti, dušení, bolestí hlavy, bušení srdce až bezvědomí a smrt podle 

koncentrace ovzduší.  

 Je však třeba konstatovat, že koncentrace zplodin jsou již ve vzdálenosti desítek 

metrů od místa odstřelu zanedbatelné a neprojevují se zde žádné vlivy na lidský 

organismus. Za hranicemi dobývacího prostoru pak nejsou jejich vlivy vůbec 

zaznamenatelné. 

 

b) Vlivy na ekosystémy 

 

vlivy na ovzduší a klima 

 V lokalitě vznikne po ukončení těžby nová vodní plocha, což přinese malé zvýšení 

vlhkosti vzduchu v lokalitě. Vzhledem k poměrně malé rozloze této vodní plochy nebude 

změna subjektivně zaznamenatelná.  

 

vlivy na vodu 

 Dosavadní postup těžby ovlivnil pokles hladiny podzemní vody asi o 20 až 30 m. 

Dosah depresního kužele byl hydrogeologickým posudkem stanoven na 100 až 300 m. 

V této vzdálenosti budou tedy ovlivněny i případné hladiny místních zdrojů vody. 

Hydraulický sklon lokality je 10% od východu k západu. Infiltrační oblasti je 

severovýchodní svah potoka Záviliší až hydrogeologickému rozvodí s Raduňkou.  
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 Po ukončení těžby a zasypání odtoku z těžební báze dojde k postupnému vytvoření 

nové vodní plochy. Tato plocha bude moci být používána k rekreaci nebo chovu ryb.  

 

c) Vlivy na půdu 

 

 Zabraná půda bude po ukončení činnosti v lokalitě, v rámci provádění 

rekultivačních prací, technicky i biologicky rekultivována a vrácena zpět v kultuře louka, 

les nebo vodní plocha.  

 U části pozemků tak dojde k trvalé změně původní kultury. Změna pozemků z lesní 

půdy, louky nebo ostatních ploch na vodní plochu bude trvalá. Změna užívání pozemků   

ve zbytku dobývacího prostoru bude rovněž trvalá a po ukončení těžby a rekultivacích, 

budou pozemky moci být z části využívány k původnímu účelu, jako lesní porosty.  

 Část pozemků, na nichž se budou nacházet závěrné svahy, nebude moci být 

využívána v původním rozsahu ani po ukončení těžby.  

 

d) Vlivy na flóru a faunu  

 

 Vlivy na flóru a faunu se projeví jednak přímým působením, jednak nepřímým. 

Přímým vlivem je kácení vzrostlé zeleně a destrukce půdního systému v místech 

zasažených těžbou a deponiemi skrývky. Destrukcí půdy dochází současně k destrukci 

mikrosféry. Tento vliv bude z větší části omezen následnou zpětnou rekultivací.  

 Hodnocení nepřímých vlivů je poněkud složitější. Jedná se o působení na celou 

strukturu ekosystémů, od narušování zemského povrchu přes změnu ovzduší a vodního 

režimu. Malou náplastí na tyto vlivy bude vznik nové vodní plochy, kdy dojde k nepatrné 

změně vlhkostních poměrů v půdě i ovzduší a k postupnému rozšíření vlhkomilné flóry a 

fauny do jejího okolí, transferem od řeky Moravice a jejich přítoků. 
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5.4  Návrh rekultivace lomu    

 

Lokalita kamenolomu Bohučovice má již  vypracovaný Plán sanací a rekultivací 

území dotčeného těžbou, který vychází z platného Plánu otvírky, přípravy a dobývání 

výhradního ložiska Bohučovice, schváleného rozhodnutím Obvodního báňského  úřadu 

v Ostravě pod zn. 8284/2003-68/Ing.Ny/Nb ze dne 2.12.2003. 

Dle současného plánu sanací a rekultivací, po dotěžení ložiska a ukončení hornické 

činnosti, budou plochy v rámci dobývacího prostoru rekultivovány rekultivací lesnickou, 

hydrickou a ostatní rekultivací biologickou. 

- Plato VI. lomové etáže 

Plocha bude rekultivována zatopením plochy lomového plata – vystoupáním hladiny 

podzemní vody na maximální úroveň cca 414 m n. m. Odvádění vod bude realizováno 

přirozeným odtokem prostřednictvím přepadu na téže kótě do zatrubnění vyspádovaným 

do přilehlé vodoteče potoka Záviliší. 

- Závěrné svahy – lomové stěny a terasy (bermy) 

Plochy budou rekultivovány přirozeným náletem dřevin. 

- Plochy technologické linky a skládek 

Plochy budou rekultivovány navážkou o mocnosti 0,5 m skrývkového materiálu (z toho 0,2 

m bude hlinitá příměs) a zatravněny s doplněním skupinové výsadby dřevin. 

- Plochy odvalů 

K lesnické rekultivaci jako cílové dřeviny s hospodářským (ochranným) významem byla 

navržena borovice lesní, jako dřeviny skupinově vtroušené modřín opadavý, jako dřeviny 

přimíšené pak bříza bělokorá. 

 Můj návrh rekultivace lomu, v rámci diplomové práce, bude na stávající plán sanací 

a rekultivací navazovat s tím, že prostor určený k zahlazení hornické činnosti bude rozšířen 

o prostor TP Bohučovice I a II po činnosti prováděné hornickým způsobem. 
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5.4.1  Důlně - technická etapa rekultiva čních prací  

 

 Tato etapa se překrývá s obdobím skrývkových prací i s těžbou vlastního 

užitkového nerostu. Etapa je v prvé části zaměřena na selektivní odkliz ornice a 

zúrodnitelných zemin a jejich deponování k pozdějšímu rekultivačnímu využití. Další části 

etapy je směřování skrývkových hmot a těžebního odpadu na projektované odvaly, které 

budou v dalších etapách rekultivovány, případně na deponie, tvořené taktéž pro 

rekultivační účely. 

 

5.4.2  Biotechnická etapa rekultiva čních prací  

 

Tato etapa časově navazuje na důlně – technickou etapu a vstupuje do procesu 

rekultivační obnovy až po ukončení hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým 

způsobem. Na plochách s již ukončenou těžbou lze biotechnickou etapu, v návaznosti na 

plán sanací a rekultivací, realizovat ještě před ukončením těžební činností na ložisku. Na 

lokalitě Bohučovice byla lesnická rekultivace již provedena na ploše v severozápadní části 

DP (viz příloha č. 1). Biotechnická etapa na ložisku bude zastoupená fází technickou a 

biologickou.  

Plochy určené k rekultivaci jsou různorodého charakteru. Jedná se o plochy: 

Plochy těles odvalů L    - plochy určené k lesnické rekultivaci  

Plochy teras (bermy) N   - plochy ponechané přirozené neřízené sukcesi  

Plochy úpravny a skládek O  - plochy určené k ostatní rekultivaci – pro rozptýlenou zeleň 

Plato VI. lomové etáže H  - plocha určená k hydrické rekultivaci 

Plochy lomových stěn S - plochy, které nebudou biologicky rekultivovány (skrývkový  

                                                  řez, lomové stěny I. – V. těžební etáže) 

Charakter a členění jednotlivých ploch je zřejmý z příloh č. 8 – 10. 
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a) Technická fáze biotechnické etapy 

 

    V technické fázi biotechnické etapy budou plochy L překryty navážkou 

skrývkových zemin o mocnosti 0,5 m (z toho 0,2 m bude lesní hrabanka, hlinitá příměs). 

Plochy O budou taktéž překryty navážkou skrývkových zemin o mocnosti 0,5 m (z toho    

0,2 m bude hlinitá příměs). Vnitřní výsypka na platě VI. těžební etáže (plocha H) bude 

sesvahována do sklonu 16º směrem ke dnu lomu, čímž dojde k vytvoření plážové plochy a 

plochy sezónně zaplavované. K zabránění vodní eroze bude nutno zpevnit vodorys budoucí 

vodní hladiny na této ploše 3 m širokým pruhem kamenného pohozu (1 m pod hladinou a  

2 m nad hladinou) o tloušťce vrstvy   20 - 30 cm. 

 

b) Biologická fáze biotechnické etapy 

 

    Biologická fáze rekultivačních prací bude na lokalitě zastoupená rekultivací 

lesnickou, hydrickou a ostatní. 

 

Lesnická rekultivace 

    Budoucí lesní porosty, na devastovaných a technickou fází biotechnické etapy 

rekultivací upravených plochách, jsou zařazeny podle lesního zákona do kategorie 

ochranných lesů. 

    Na plochách L  jako cílovou dřevinu s ochranným významem navrhuji borovici 

lesní a jako dřevinu vtroušenou modřín opadavý. 

    Sazenice budou vysazovány ručně a k výsadbě bude použit prostokořenný sadební 

materiál převážně II. výškové třídy. 

    Při výsadbě bude uplatňován řadový spon. Stanovení množství jedinců jednotlivých 

druhů dřevin na jeden ha respektuje vyhlášku Mze č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví 

podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci původu reprodukčního 

materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených 
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za pozemky určené k plnění funkcí lesa – u borovice lesní je navrhuji 10 000 ks/ha (spon 1 

x 1 m) a u modřínu opadavého 4 000 ks/ha (spon 1,6 x 1,6 m). 

 

Hydrická rekultivace 

Plocha H bude rekultivována zatopením plochy lomového plata – zastavením 

čerpání důlních vod a následným vystoupáním hladiny důlních vod na max. úroveň 414 m 

n.m. Odvádění vod bude realizováno přirozeným odtokem prostřednictvím přepadu na téže 

kótě do zatrubnění, které je vyspádováno do přilehlé vodoteče, potoka Záviliší. 

 

Ostatní rekultivace 

    V rekultivované krajině, po těžbě nerostných surovin, je z ekologického hlediska 

krajiny, při vytváření biotopů a při vytváření návazného estetického a funkčního propojení 

výše uvedených typů rekultivací, vhodné využít rozptýlené zeleně. 

    Tento způsob rekultivace se uplatní na plochách O, kterými budou plochy po 

odstraněné technologické lince, provozních objektech a plochy skládek. Plochy budou 

osázeny směsicí travního porostu, dřevin a keřů, jež dotvoří konečný ráz krajiny. 

 

5.4.3  Postrekultiva ční etapa rekultiva čních prací  

 

 Tato etapa nastává po ukončení vlastních rekultivací. 

U lesních kultur slouží k urychlenému docílení konečného stavu druhového zastoupení 

dřevin. V péči o kulturu se předpokládá doplňování (vylepšování) uhynulých sazenic 

v druhém roce 20% a v třetím roce 5%. U obou dřevin předpokládám po čtvrtém roce 

provedení pročistky (zbavení se uhynulých sazenic, prořezávku, ožínání). Všechny porosty 

budou chráněny ochranným nátěrem proti okusu zvěří. 

Výchova kultury od zalesnění po zajištění porostu (zpravidla do 5 let) spočívá 

především v doplnění kultury po výsadbě. Doplňování bude prováděno stejným druhem 

dřeviny, avšak vyspělejšími sazenicemi, aby brzy vyrovnaly výškovou diferenci. Výchova 
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mladých lesních porostů borovice s příměsí modřínu se bude provádět způsobem, které 

tyto dřeviny vyžadují. 

U travních porostů spočívá postrekultivační fáze zejména v hubení plevelů, zavlažování, 

celoplošném kosení trávy a ořezávání dřevin, popřípadě ve vylepšení výsadby. 

 

6  Stručný technicko - ekonomický a ekologický p řínos  

       řešení 

 

6.1  Technicko - ekonomický p řínos řešení 

 

 Rozšířením těžby do severovýchodního a východního předpolí, tj. těžebního 

prostoru TP Bohučovice I a II, dojde k navýšení objemu geologických a vytěžitelných 

zásob užitkového nerostu na ložisku, viz tabulka č. 10. 

Tabulka č. 10. – Navýšení objemu zásob 

Zásoby 
Stav zásob k 31.12.08 Navýšení stavu zásob  Celkový stav zásob  

m3 

Geologické 16 023 000 6 480 225 22 503 225 

Vytěžitelné 8 006 000 3 582 459 11 588 459 

 

 Dalším přínosem bude zvýšení životnosti lomu při stávající roční kapacitě výroby, 

která činí 1,000.000 tun drceného kameniva a lomového kamene. 

 Současná životnost lomu, bez rozšíření těžby mimo hranice DP, je do roku 2031, 

přičemž dle POPD byla plánována do roku 2047. Realizací záměru vydobytí těžebních 

prostorů TP Bohučovice I a II se zvýší životnost lokality cca o 10 let, tj. do roku 2041. 

 Z výše uvedeného vyplývá i ekonomický přínos pro těžební organizaci 

KAMENOLOMY ČR s.r.o. 
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6.2  Ekologický p řínos řešení 

 

Činností lomu dochází zejména k 

- imisní zátěži ovzduší způsobené emisemi prachu při rozpojování, zpracování  

              suroviny i při její dopravě, 

- k otřesům, hluku a rozletu horniny při trhacích pracích, 

- hluku způsobeném provozem technologické linky, 

- vlivům těžby a rozšiřování lomu na podmínky existence cenných přírodních  

              ekosystémů v dobývacím prostoru.  

 Z výše uvedených vlivů na životní prostředí a vlivů uvedených v kapitole 5.2. je 

patrné, že nelze očekávat kladný ekologický přínos navrhovaného řešení rozšíření 

dobývání mimo hranice DP. 

 Pozitivní ekologické dopady se začnou projevovat až po ukončení těžby a následné 

rekultivaci. 

 Po ukončení těžebních  činností na ložisku a zastavení čerpání důlní vody vznikne 

zatopením plochy lomového plata jezero s úrovní hladiny v nadmořské výšce 414 m n.m. 

Odvádění vod bude realizováno přirozeným odtokem na téže kótě do zatrubnění, 

vyspádovaným do přilehlého potoka Záviliší. Tato vodní plocha bude moci být využívána 

k rekreaci nebo chovu ryb. 

 Vznikem nové vodní plochy dojde k nepatrné změně vlhkostních poměrů v půdě i 

v ovzduší a k postupnému rozšíření vlhkomilné flóry a fauny do jejího okolí, transferem od 

řeky Moravice a jejich přítoků. 

 Územní systém ekologické stability (ÚSES) počítá po ukončení těžby s využitím 

vytěženého prostoru jako součásti nadregionálního biocentra Moravice. 
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7 Závěr 

 

 Tématem mé diplomové práce byla studie plánu využívání ložiska nevyhrazeného 

nerostu Bohučovice včetně návrhu rekultivace lomu. 

 Snahou a prvořadým cílem těžební organizace KAMENOLOMY ČR s.r.o. je zvýšit 

plánovanou životnost ložiska nevyhrazeného nerostu Bohučovice, které je zdrojem kvalitní 

nerostné suroviny pro výrobu drceného kameniva a potažmo také zdrojem ekonomických 

výnosů společnosti. Dalším primárním aspektem organizace je ochrana a hospodárné 

využití ložiska nerostné suroviny. 

Na základě výše uvedených důvodů bylo mým úkolem vypracovat studii řešící 

problematiku rozšíření dobývání mimo hranice stávajícího dobývacího prostoru, a s tím 

související problematiku plánu využití ložiska nevyhrazeného nerostu.  

Geograficky nejvhodnějším prostorem pro realizaci záměru je severovýchodní a 

východní předpolí lomu, konkrétně těžební prostor, jehož hranice jsou dány východním 

okrajem DP, bezpečnostním pásmem vedení VTL plynovodu (dle zákona č. 458/2000 Sb. 

o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 

některých zákonů - energetického zákona je 15 m oboustranně od osy potrubí) a hranicí 

katastrálního území Jakubčovice. Tento prostor byl nazván TP Bohučovice I a II z důvodu 

dvoufázově provedeného geofyzikálního průzkumu. 

Výsledkem mé práce je zjištění, že se v zájmových prostorech nachází geologické a 

vytěžitelné zásoby užitkového nerostu řádu desítek miliónů tun. I přes složitější ložiskové 

poměry a méně kvalitní surovinu v přípovrchových partiích, je zde dobývání 

s přihlédnutím k technickým a ekonomickým možnostem, při dodržení zásad báňské 

technologie, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, hospodárné. 

Zvýšenou pozornost bude třeba věnovat postupu dobývacích prací v I. těžebním 

řezu v centrální části východního okraje DP. Je zde nutno počítat s možností vzniku 

lokálních svahových deformací. Je pravděpodobné, že vrstevní sled v této oblasti je 

ukloněný pod úhlem 20 - 40º do lomu, což může působit značné problémy se stabilitou 

stěny. 
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Jedním z cílů studie bylo posouzení vlivu seismických účinků vyvolaných trhacími 

pracemi na VTL plynovod, který tvoří severovýchodní a část východní hranice zájmových 

těžebních prostorů. Posouzení těchto vlivů a návrh maximálních náloží pro trhací práce 

v blízkosti plynovodu, jsem provedl na ryze teoretické bázi z důvodu absence seismických 

měření pro tento referenční objekt. Proto doporučuji provést, při rozšíření dobývání tímto 

směrem, měření a vyhodnocení seismických účinků na VTL plynovod. 

V případě nevyhovujících nebo sporných výsledků měření navrhuji alternativní 

metodu dobývání v I. těžebním řezu prostorů TP Bohučovice I a II, a to rozpojování 

rozrýváním. 

U této metody jsou nepříznivé vlivy na okolí minimální, leč pro těžaře je to metoda 

nákladnější. 

Negativy, při činnosti provádění hornickým způsobem v posuzované oblasti, budou 

vlivy na životní prostředí související s těžbou a úpravou suroviny. Jejich rozdělení a 

klasifikaci jsem uvedl v kapitole 5.3. 

Těžební organizace může tyto vlivy, zejména prašnost, hlučnost, vibrace a účinky 

trhacích prací, částečně nebo zcela eliminovat například: 

- instalací moderních strojů, strojních a technologických zařízení 

- měřením škodlivin v pracovním prostředí (prach, hluk) s následným   

              vyhodnocením a přijetím opatření k jejich snížení 

- monitorováním a vyhodnocováním trhacích prací, optimalizací a aktualizací jejich  

              parametrů 
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