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Anotace

T�žba r�zných druh� nerost� a surovin je �inností, která ovliv�uje jak život lidí, tak p�írodu a

krajinu. V závislosti na výskytu surovin a jejich pot�eb� je vyvinuta i jejich t�žba a následná

sanace a rekultivace,  která je nedílnou technologickou i  ekonomickou sou�ástí  exploatace

p�írodních zdroj�.

Klí�ová slova: t�žba, nerost, sanace, rekultivace, technologickou, ekonomickou, exploatace

Anotation

Mining of different kinds of minerals and raw materials is an activity that influences as nature

as  our  landscape.  In  dependence  on  occurrence  of  raw materials  and  their  need  for  the

industry there is developed their mining and following redevelopment and land reclamation

which is an integral part of technological and economical exploitation of natural resources.

Keywords: mining,  mineral,  redevelopment,  reclamation,  technological,  economical,

exploitation
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1. Úvod

P�i své �innosti chápeme ochranu p�írody jako nedílnou sou�ást �ídícího procesu ve všech

stupních výroby po�ínaje plánováním t�žby až po zahlazování následk�  t�žební �innosti v

krajin�. Bezprost�edn� po ukon�ení hornické �innosti rekultivujeme plochy zasažené t�žbou

tak, aby se tyto co nejd�íve zapojily do okolní p�írody. 

Na tyto rekultivace tvo�íme každoro�n� finan�ní rezervy, které jsou vedeny na zvláštním ú�tu.

Vyt�žené prostory v mnoha p�ípadech vytvá�ejí v p�írod� nová biocentra pro život cenných

biologických druh� nebo jsou využívány pro rekrea�ní ú�ely.

Ve  své  diplomové  práci  jsem  �ešila  návrh  rekultivace  lomu  Petrov.  Ložisko  je  sou�ástí

žulovského plutonu, a je otev�eno �inným st�novým lomem. Z dostupných podklad�  jsem

vypracovala návrh rekultivace,  tak aby se ložisko po své �innosti  mohlo op�t  za�lenit  do

prostoru krajiny.
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2. Charakteristika lokality

Ložisko se nachází v katastru obce Žulová, v okrese Jeseník, asi 1 km severn�  od silnice

Žulová – �erná Voda (viz obrázek �.1). S touto silnicí je spojeno udržovanou pevnou cestou.

Nejbližší  železni�ní  stanice  je  v  Žulové.  Ložisko  je  sou�ástí  žulovského  plutonu,  jenž

orograficky  tvo�í  samostatnou  v�tev  Rychlebských  hor.  V  jihovýchodní  �ásti  lokality  je

ložisko otev�eno �inným st�novým lomem, JZ �ást je pokryta starším lesním porostem. Po

stránce morfologické je lokalita pom�rn� �lenitá. Její nadmo�ská výška se pohybuje od 385 m

n.m. (dno lomu) do 420 m n.m. (p�edpolí  lomové st�ny).  Území je otev�eno k severu do

Polské nížiny. 

Obrázek �. 1   Situa�ní mapka s p�ibližným vyzna�ením lokality
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2.1 Geologie širšího okolí lokality  

Žulovský pluton je sou�ástí východosudetského krystalinika, jež je odd�leno od krystalinika

západosudestkého ramzovskou linií. Leží z nejv�tší �ásti na území �R, na území Polska je

v�tšinou p�ekryt terciérními a kvartérními sedimenty. 

Vliv živé tektoniky v oblastech okrajového sudestkého zlomu (a v paralelních poruchovýhc

zónách) m�l rozhodující vliv na genezi žulovského plutonu a p�i jeho kone�ném formování

Žulovský pluton vznikl  z n�kolika konsanguinních intruzí, jež následovaly pravd�podobn�

jedna po druhé. Vzniklé intruzivní t�leso utuhlo pod p�vodním horninovým plášt�m, pozd�ji

bylo vyzdviženo a denudací  obnaženo.  Zbytky p�vodního plášt�  ve form�  r�zných  ker  –

xenolit� nacházíme uložené v p�evládající sv�tlé žule na r�zných místech plutonu. Jejich stá�í

je staropaleozoické (silur – devon) a jsou to hlavn� biotitické, �asto migmatitizované ruly,

amfibolity, krystalické vápence a kvarcity.

Po stránce petrografické je  žulovský pluton velmi  složité t�leso,  v  n�mž jsou zastoupeny

r�zné deriváty magmatit� od k�emených diorit� p�es granodiority k žulám. Nejrozší�en�jší

hroninou jsou sv�tlé žuly – tj. biotické žuly a biotitický granodiorit. Tmavé typy se vyskytují

ve form� r�zných xenolit�. 

Z primárních puklinových systém� jsou v plutonu vyvinuty pukliny S, Q a L, S – pukliny

reprezentují  sm�r  maximální  homogenity  v  horninách  plutonu.  Krom�  t�chto  hlavních

primárních puklin jsou v žulovském plutonu vyvinuty i další výrazný puklinový systém –

diagonální  (st�ižné)  pukliny.  Jejich  pr�b�ch  bývá  p�ímo�arý,  výrazn�jší  než  u  primárních

puklin a mají vlemi �ídkou frekvenci.

Nej�etn�jší  a  nejd�ležit�jší  jsou  v  žulovském  plutonu  S  –  pukliny,  jež  jsou  sou�asn�

nejlepšími plochami odlu�nosti žuly (Q – pukliny mají nejhorší odlu�nost). Tato odlu�nost je

velmi d�ležitá pro zakládání lom� a vedení t�žby v tomto sm�ru.
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2.2 Geologie vlastního ložiska  

Žula ložiska je sou�ástí žulovského plutonu a nachází se p�ibližn� v jeho centrální �ásti. Sm�r

t�žby je p�ibližn� kolmo na sm�r S-puklin. 

T�ženou  surovinou  je  sv�tle  šedá,  p�evážn�  st�edn�  zrnitá  žula,  místy  hrubozrnná  až

porfyrická, vesm�s biotitická, v malé mí�e se objevuje i žula jemnozrnná. Ojedin�le je hornina

proniknutá  1  –  5  cm mocnými  žilami  aplitu,  pegmatitu  a  k�emene.  Makroskopicky  jsou

rozeznatelné �erné šupinky biotitu, matn� bílé živce a st�edn� lesklá zrna k�emene, která jsou

v hornin�  rovnom�rn� rozložena. Mikroskopicky bylo ve �ty�ech výbrusech zjišt�no, že na

složení žuly se nejvýrazn�ji podílejí živce a to jak živce draselné, tak živce sodnovápenaté.

Draselný živec je ve výbrusech zastoupen p�evážn� mikroklinem, jehož vzhled je obdobný ve

všech výbrusech. Charakteristické je pro n�j  alotriomorfní omezení, nevýrazná sericitizace,

kolísání velikosti zrn a v polarizovaném sv�tle výrazné mikroklinové m�ížkování. 

K�emen  se  na  stavb�  horniny  podílí  rovn�ž  výrazn�,  ale  v  menší  mí�e  než  živce.  Jeho

zastoupení je zhruba v rozmezí 15 – 25%. Textura horniny je ve všech p�ípadech všesm�rná,

struktura stejnom�rn� zrnitá.

D�ív�jšími pr�zkumnými pracemi byla v JZ p�edpolí lomu zjišt�na rozsáhlá poruchová zóna,

kde se nacházejí žuly do zna�ných hloubek intenzivn� zv�tralé (místy kaolinizované). V rámci

t�žebního  pr�zkumu  v  p�edpolí  lomu  bylo  provedeno  geofyzikální  m��ení.  Výsledkem

geofyzikálního m��ení bylo roz�len�ní území na bloky podle stupn� porušení žuly. Kvalitní

hornina byla zjišt�na p�edevším v pruhu max. 70 m širokém v p�edpolí lomu a v západní �ásti

lokality. Na ostatním území je hornina siln� porušena až zcela rozložena.
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2.3 Hydrogeologické pom�ry ložiska  

Klimaticky jde o oblast mírn� teplou s pr�m�rnými ro�ními srážkami 814 mm a pr�m�rnou

teplotou + 8,1 °C a pr�m�rným ro�ním výparem 450 mm, což p�edstavuje 55% srážek. Vody

žulovského plutonu jsou odvod�ovány k severu �ekou Vidnávkou. 

Byly zde vymezeny t�i základní typy ob�hu podzemních vod, a to: ob�h pr�linový, puklinový

a  krasový.  Rozhodujícím  faktorem  ob�hu  podzemních  vod  na  lokalit�  je  puklinová

propustnost, vázaná p�edevším na puklinové systémy Q, L, S a hlubší ob�h podzemních vod

na n�kolik metr� mocná zlomová pásma  sm�ru SV, JZ, která jsou paralelní se systémem S. 

Každý propojený systém puklin má sv�j režim a nemusí v�bec komunikovat i p�es pom�rn�

krátkou vzdálenost. Za nejvhodn�jší pro komunikaci  jsou považovány otev�ené pukliny S,

ostatní pukliny mén�. P�i zahloubení lomu linie sm�ru VSV – ZJZ, které se sm�rem k lomu

ohýbají  k  SSV  a  pravd�podobn�  korelují  s  puklinami  Q,  mohou  zp�sobit  odvod�ování

poruchového pásma v západním p�edpolí lomu. Konstatuje se rovn�ž, že granity pod úrovní

385 m n.m. budou po puklinách zvodn�né v celé své mocnosti.

Celková vydatnost vyv�rající podzemní vody mezi úrovní 360 – 410 m n.m. se pohybuje v

pr�m�ru  roku  cca  1  l  s-1 až  tém��  k  3  l  s-1,  se  st�ední  hodnotou kolem 1,5  l  s-1,  p�itom

p�edpokládané p�ítoky do t�žební jámy p�i max. zahloubení na úrove� 364 m n.m. jsou cca

0,8 l s-1. Snížením úrovn� nedojde k podstatnému ovlivn�ní režimu podzemní vody v širším

okolí.

Na bázi lomu, mimo vyhodnocené geologické zásoby, uvnit� dobývacího prostoru jsou dv�

jezírka s rozdílnou úrovní hladin d�lních vod (v�tší jezírko 385,05 m n.m., menší 385,63 m

n.m.).  Jde o staré  lomky se stálou hladinou t�chto vod.  Jde  tedy patrn�  o  vody p�vodn�

podzemní. To odpovídá informaci, že ve vrtu V3 (v prostoru vymezeného bloku zásob), který

je na úrovni báze lomu (386,78 m n.m.), byla zaznamenána hladina podzemní vody již 88 cm

pod terénem  (viz p�íloha �.1). V dob�  provád�ní  pr�zkumu byla úrove�  hladiny vody ve

shod� s úrovní vody ve v�tším jezírku.[1] 
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2.4 Jakostní a technologická charakteristika suroviny 

Na základ� níže uvedených údaj� je typ slezská žula podle požadavk� �SN 72 1800 vhodná

pro veškerou kamenickou výrobu, zatímco slab� nažloutlá žula na základ� mrazuvzdornosti v

tahu za ohybu není použitelná pro obkladové a krycí  desky. Další nutnou podmínkou je i

vhodná  blokovitost,  kterou  však  nelze  stanovit  na  základ�  technologických  zkoušek  a

kamenického opracování.[1]

Slezská žula slab� nažloutlá žula

Objemová hmotnost kg/m-3 2552 2538

M�rná hmotnost kg/m-3 2610 2610

Nasákavost hmotnost v % 0,71 0,85

Odolnost proti mrazu v % 1 1,4

Odolnost proti zm�n� barvy beze zm�ny beze zm�ny

Pevnost v tlaku po vysušení  MPa 160,9 95,1

Pevnost v tlaku po nasáknutí  MPa 147,6 90,4

Pevnost v tlaku po zmrazení MPa 124,9 72,3

Pevnost v tahu za ohybu MPa
po vysušení

13,7 11,1

Pevnost v tlaku za ohybu MPa
po zmrazení

11,1 5,8

Sou�initel mrazuvzdornosti
v tlaku

0,78 0,76

Sou�initel mrazuvzdornosti
v tahu za ohybu

0,83 0,52

Tabulka �.1 Jakostní a technologická charakteristika suroviny
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3. Bilance vyt�žitelných zásob suroviny

P�i t�žb� se nat�žená surovina neváží, je p�i  evidenci zásob p�esn� známé pouze množství

výrobk�  za daný rok. Odpady, výklizy a další ztráty jsou vždy pouze odhadovány. Trvalý

ro�ní  úbytek  zásob  t�žbou  je  cca  7  tis.  m3,  vychází  se  ze  stavu  vyt�žitelných  zásob  na

jednotlivých úrovních.

Pohyb zásob:

Stav zásob k 1.1.2008 - bilan�ní volné 269,1 tis. m3

- zásoby v DP 269,1 tis. m3

- vyt�žitelné zásoby 269,1 tis. m3

Úbytek zásob:

- t�žba 3,6 tis. m3

- ztráty 3,8 tis. m3

Stav zásob k 31.12. 2008 -  bilan�ní volné 261,7 tis. m3

- zásoby v DP 261,7 tis. m3

- vyt�žitelné zásoby 261,7 tis. m3

P�i výše t�žby 7 tis. m3 ro�n� dojde k vyt�žení zásob p�ibližn� v roce 2045, ale to pouze za

p�edpokladu, že z�stane zachována sou�asná praxe, podle které jedno osazení pracovišt� dává

ro�ní výkony v t�žb� p�ibližn� 3500 m3 a nebude-li t�žba na ložisku ukon�ena d�íve.[2]

Postup t�žby zásob od roku 1997 do roku 2007 je znázorn�n v p�íloze �. 4.
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4. Popis stávající technologie dobývání

4.1. Pojem blokové t�žby a základní rozd�lení  

Blokovou t�žbou rozumíme t�žbu všech druh�  p�írodního kamene, dobývaného v r�zných

velikostech na kusové kamenické výrobky. Z hlediska kvality a tvar� blok�  je možno tuto

t�žbu rozd�lit do dvou základních skupin.

- t�žba materiál� pro hrubou kamenickou výrobu

- t�žba materiál� pro zpracování v ušlechtilé kamenické výrob�

Do první skupiny pat�í t�žba blok� zpracovávaných v�tšinou na míst� t�žby jednoduchými

nástroji.  Produktem jsou hrubé kamenické výrobky jako lomový kámen, silni�ní  krajníky,

dlažební kostky, chodníkové obrubníky aj.

Do druhé skupiny pat�í t�žba blok� ur�ených k dalšímu zpracování na ušlechtilé kamenické

výrobky pomocí  d�lících,  rámových  a  kotou�ových  pil,  brousících  stroj�  apod.,  obvykle

mimo  t�žební  provozovny.  T�žené  horniny  ozna�ované  jako  dekora�ní  kámen  musí  v

jednotlivých  blocích  dosahovat  zpravidla  objemu  0,25  m3 a  bloky  musí  být  tektonicky

neporušené  s  rovnom�rným nebo  pravidelným  a  barevným vzhledem.  Z  technologického

hlediska je nutné, aby tyto horniny byly dob�e opracovatelné a bylo možno je leštit.

Vlastní technologie dobývání blok� je závislá na vlastnostech t�ženého materiálu, na úložních

pom�rech, na št�pnosti, na vrtatelnosti materiálu apod.

Z hlediska t�žebních technologií použitelných v surovinových podmínkách �R rozlišujeme

blokovou t�žbu v tvrdých materiálech (žuly, granodiority, diority, gabrodiority, gabra, syenity)

a blokovou t�žbu v m�kkých materiálech (mramory, travertiny, pískovce).

Jednotlivé druhy hornin vytvá�ejí specifické podmínky výlomu a ovliv�ují i možnost nasazení

odpovídajícího  t�žebního  za�ízení.  Koncepce  efektivní  t�žby  není  možná  bez  technické

p�ípravy  ložisek  a  volby  strojn�-technologických  postup�  t�žby  p�i  dodržování

bezpe�nostních  p�edpis�.  Technickou  p�ípravu  ložisek  se  rozumí  provedení  otvírky  a

skrývkových prací v dostate�ném rozsahu, odpovídajícím požadovanému objemu t�žby. Jde
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mimo  jiné  o  vytvo�ení  etáží  a  t�žebních  stup��  tak,  aby  bylo  možné  nasazení  moderní

techniky. Výšky etáží (stup��) v lomech pro hrubou kamenickou  výrobu jsou od 5 do 10 m a

pro t�žbu dekorativních materiál� 2 až 6 m.[3]

4.2. Skrývkové práce  

Skrývkové práce jsou provád�ny jen za dobré viditelnosti. Výška skrývkové etáže musí být

volena  podle  použitého  nakládacího  za�ízení  a  nesmí  p�esahovat  9/10  jeho  dovoleného

dosahu, aby se netvo�ily p�evisy. Sklon svah� skrývkových etáží se �ídí druhem skrývkového

materiálu (v sypkých materiálech 30-35°C, ve zv�tralých horninách 50-60°C) s ohledem na

zajišt�ní stability svahu. 

Na ložisku je dostate�ný p�edstih ve skrývkových pracích. Z celkové p�ibližné plochy ložiska

11 tis. m2 zbývá provést skrývky v JZ okraji na ploše cca 1500 m2 (13,6% plochy ložiska).

Tyto skrývky p�edstavují objem p�ibližn� 12 tis. m3, v�etn� skrývek pevných. Skrývky m�kké,

rypné  jsou  p�edstavovány  svrchními  humózními  hlínami  a  eluviem  z  rozv�tralých  a

rozpadlých žul. Odt�žování t�chto materiál� bývá provád�no naklada�em DH 441 na nákladní

automobily. Terén je pro automobily dob�e p�ístupný lesní cestou. Pod m�kkými skrývkami

jsou skrývky pevné, které reprezentují siln�  nav�tralé,  rozpadavé žuly.  Tyto jsou zpravidla

uvol�ovány trhacími pracemi, shazovány z okraje na dno lomu a ze dna lomu odt�žovány.

4.3. Generální svahy skrývky  

Generální svahy skrývek jsou pod úhle 35 st. Jde p�evážn� o hlinitopís�itý detritický materiál

s v�tšími kusy nav�tralých žul. Tento úhel p�edstavuje prakticky sypný úhel hald. Navíc je

t�eba vzít na z�etel, že skrývky na ložisku p�edstavují relativn� malou mocnost.
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4.4. Generální svahy lomových st�n   

Úklon  dnešní  lomové  st�ny   se  pohybuje  v  rozmezí  62-65°C místy  dosahuje  až  73°C

P�evažuje však úklon kolem 68°C. Úklon lomové st�ny je dán jednak odlu�ností žulového

materiálu p�i t�žb�, zvoleným zp�sobem dobývání, respektujícím p�edevším bezpe�nost p�i

práci a skute�nost, že lomová st�na o výšce cca 30 m není rozd�lena etážemi a že uvol�ování

kus� kamene je provád�no p�i jišt�ní pracovník� lanem. To vylu�uje p�ílišnou strmost nebo

kolmost lomové st�ny (viz obrázek �.2).

Obrázek �. 2   Lomová st�na
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4.5. Generální svahy odval�  

Sou�asný i  budoucí odval  (viz  p�íloha �.1) je  sypán na severním svahu mimo stanovený

dobývací prostor na základ� stavebního povolení. Pata svahu je pr�b�žn� odles�ována podle

pot�eby. Vršek haldy je upravován do roviny na p�ibližné úrovni 389 m n.m. Rovina odvalu je

využívána  jako  skladišt�  hotových  výrobk�  hrubé  kamenické  výroby  a  také  jsou  na  ní

skladovány kusy kamene použitelné jako stavební kámen a zához. 

Pokud  se  týká  zrnitosti  odval�,  jde  o  materiál  nevyt�íd�ný,  r�znorodý,  od  hlín  až  po

nepoužitelné  kusy  kamene  o  rozm�rech  kolem  80  cm.  Haldovaný  materiál  je  sypán  z

vertikální  výšky  až  kolem 30  m.  Tím je  vytvá�en  p�irozený sypký úhel  svahu,  který se

pohybuje  kolem 30-33  st.  To  znamená,  že  sypaný svah  je  stabilní  a  za  celou  dobu jeho

životnosti nebyl zaznamenán jeho pohyb. Pro odvoz materiálu na odval jsou stanovena taková

opat�ení, aby p�eprava a výsyp byly bezpe�né. Zp�sob ukládání materiálu je provád�n volným

vysypáváním, a to nákladními automobily, p�íp. vysokozdvižnými vozíky (viz obrázek �.3).

Obrázek �. 3   Vysokozdvižný vozík
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4.6. Technologie dobývání  

4.6.1.   Rozm�ry �ez� a ší�ek pracovních plošin

Pracovišt� 1 2 3 4

Nadmo�ská
výška etáže

411 m n.m. 387 m n.m. 375 m n.m. 364 m n.m.

Výška lom.
st�ny

2 m 30,5 m 12 m 11 m

Délka lom.
st�ny

- 140 m 30 m 40 m

Ší�ka prac.
plošiny

10 m 10 m 10 m 10 m

Tabulka �.2  Rozm�ry �ez� a ší�ek pracovních plošin

4.6.2.   Zp�sob dobývání

Žula ložiska Petrov je vhodná pro t�žbu a výrobu hran�ných blok� a následnou ušlechtilou

kamenickou  výrobu.  Tomuto  cíli  je  pod�ízen  i  zp�sob  dobývání,  tj.  snaha  nenarušit

homogenitu kamene trhacími pracemi a manipulací.

Ložisko je dobýváno jedním st�novým lomem, který se zahlubuje  (viz p�íloha �.1). Vlastní

t�žba  je  provád�na  ve  stupních.  P�i  t�žb�  blok�  je  skála  spíš  rozebírána  podle  ploch

odlu�nosti, tj. puklin predisponovaných odlu�ných ploch. Výlom hrubých blok� se provádí za

pomocí vrtací techniky a trhacích prací malého rozsahu za použití trhacího prachu a ostatních

pr�myslových trhavin. Pro odsun blok� se používají tlakové vaky. V�tší �ást suroviny, která

se nehodí pro ušlechtilé zpracování se používá pro hrubou kamenickou výrobu, p�edevším

pak pro výrobu dlažebních kostek. (viz obrázek �.4)
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Obrázek �.4  Ukázka hrubé kamenická výroby

Pracovníci  navrtávají  surovinu  p�ímo na  lomové  st�n�,  p�i  jišt�ní  lanem.  Uvoln�né  kusy

kamene jsou pomocí trhacích prací shazovány na bázi lomu, kde jsou dle pot�eby dále d�leny.

Pro manipulaci  s  materiálem je používáno plazových je�áb� �ady RDK (viz obrázek �.5),

kterými je surovina nakládána na dopravní prost�edky.
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Obrázek �.5 Plazový je�áb �ady RDK

Vrtné práce se provád�jí následujícím strojním za�ízením:

- vrtná kladiva VK-15, VK-19, VK-22

- vrtná souprava Spherical

- vrtná souprava LVE 70, SLVE 80

- vrtná souprava GM/TC

- vrtná souprava LVS 

- vrtná ramena na ohra�ování blok�

- podvrtávací souprava

Bloky vhodné pro ušlechtilou kamenickou výrobu jsou nakládány na nákladní automobily a

odváženy  k  dalšímu  zpracování,  ostatní  bloky  jsou  vysokozdvižnými  vozíky  nebo

naklada�em  (viz  obrázek  �.6)  p�epravovány  pod  kamenické  p�íst�ešky  nebo  na  ur�ená

pracovišt�  na  volném  prostranství,  kde  jsou  zpracovávány  na  výrobky  hrubé  kamenické

výroby.
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Obrázek �. 6   Kolový naklada�

4.6.3.   Trhací práce malého rozsahu

Na ložisku se provád�jí trhací práce za pomocí �erného trhacího prachu, pr�myslové nep�ímé

trhaviny Permonex V19 a s použitím bleskovice.

Trhací práce s použitím �erného trhacího prachu

�erný prach je možno použít jak p�i  provád�ní trhacích prací na skrývkách, tak p�i  t�žb�

blok�.  Lze použít nálože voln�  sypané nebo náložkované v papírových obalech. Umíst�ní

náloží je ve vývrtu nebo v trhlin�.
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Umíst�ní nálože
Maximální hmotnost

nálože (kg)

Maximální celková

nálož (kg)

vývrt do 50 mm 2,5 50

vývrt nad 50 mm 40 100

trhlina 50 50

Tabulka �.3 Maximální hmotnosti náloží u �erného prachu

Omezení použití �erného prachu:

Trhací práce a manipulace s �erným prachem Vesuvit TN jsou dovoleny p�i teplot� max. +35

°C.  P�i  této hrani�ní teplot�  nesmí p�esáhnout  doba teplotní  expozice 4  hodiny.  P�i  vyšší

teplot� než + 35°C jsou trhací práce a manipulace s t�mito trhavinami zakázny.

Trhací práce s použitím pr�myslové nep�ímé trhaviny Permonex V 19

Trhací práce s použitím nep�ímých trhavin lze použít pouze p�i provád�ní trhacích prací na

skrývkách. Umíst�ní náloží je ve vývrtech.

Umíst�ní nálože
Maximální hmotnost

nálože (kg)

Maximální celková

nálož (kg)

vývrt do 50 mm 1 25

vývrt nad 50 mm 30 100

Tabulka �.4  Maximální hmotnosti náloží u pr�myslové trhaviny

Trhací práce s použitím bleskovice

Používá se p�i t�žb� a rozlomu blok�. Umíst�ní náloží je ve vývrtech.

Maximální hmotnosti náloží:  -  hmotnost  nálože ve vývrtu – 0,12 kg, tj.  10 m bleskovice,

celková nálož – 1,8 kg, tj. 150 m bleskovice.[1]
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5. Návrh na zahlazení lomové �innosti a rekultiva�ní práce

5.1. Obecná �ást  

Na nejrozsáhlejší  destrukci  krajinného prost�edí  se podílí  �lov�k v oblastech bohatých na

nerostné suroviny. K devastaci zemského povrchu dochází jak p�i hlubinné, tak p�edevším p�i

lomové t�žb� užitkových surovin.

P�i  lomovém  dobývání  ložiska  užitkových  surovin,  které  výrazn�  narušuje  ráz  krajiny  a

p�sobí tak negativn� na životní prost�edí, dochází nejen k narušení zemského povrchu vlastní

t�žbou a skrývkovými pracemi ve vytvá�ení nových element� v p�írod� formou výsypek, ale i

k  znehodnocování  vodního režimu jak kvantitativn�,  tak i  kvalitativn�  vlivem vyluhování

toxických látek z hornin ložiska. Lomové dobývání bývá též zdrojem zne�iš�ování ovzduší

prachem,  po  výbuchovými  zplodinami  po  velkých  odst�elech,  zat�žuje  okolí  hlukem

dobývacích, dopravních a jiných za�ízení.

Rozloha celkové plochy, na níž se poškození krajiny v d�sledku lomové t�žby projevuje, tj.

plocha, kterou zaujímá lom v�etn� území pot�ebného pro výsypkové hospodá�ství a odkališt�,

je závislá p�edevším na typu ložiska, hloubce jeho uložení, mocnosti ložiska a pokryvných

hornin  a  také  na  fyzikáln�-mechanických  vlastnostech  t�ženého  užitkového  nerostu  i

doprovodných hornin a v neposlední �ad� na konfiguraci terénu.

V  souvislosti  se  zv�tšujícím  rozsahem  lomového  dobývání  nerostných  surovin,  je  stále

naléhav�jší  požadavek  rekultivace  krajiny  porušené  pracemi  spojenými  s  výstavbou  a

provozem lom�.

Proces  rekultivace  porušeného  krajinného  systému  zahrnuje  celý  komplex  bá�sko-

technických, meliora�ních, zem�d�lských, lesnických a inženýrsko-stavebních prací, jejichž

cílem je obnova úrodnosti  p�dního fondu a  funkce krajiny na plochách,  kde  již  skon�ila

hornická  �innost,  na nichž  se  vytvá�ejí  nové zem�d�lské  nebo  lesní  úseky,  vodní  nádrže,

rekrea�ní oblasti, p�ípadn� se daného prostoru bude využívat pro zám�ry výstavby.
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Z  praxe  jsou  známé  r�zné  zp�soby  obnovy  a  pozd�jšího  využívání  území  poškozených

lomovou t�žbou. Podle zp�sobu využívání lze tyto oblasti za�lenit do následujících kategorií:

- rekrea�ní oblasti, v nichž se ve vyt�žených lomech (které jsou pod úrovní povrchu krajiny)

budují  jezera,  na  výsypkách  nebo  jiných  obnovených  plochách  se  z�izují  r�zná  h�išt�  a

za�ízení pro rekrea�ní a sportovní ú�ely

-  zem�d�lské  oblasti,  kde  se  p�stují  r�zné  zem�d�lské  plodiny,  zelenina,  ovoce  anebo se

p�ípadn� využívají jako pastviny

- lesnické oblasti, v nichž se po�ítá s p�stováním lesních d�evin a jejich produkcí ve st�edních

a pozdních v�kových t�ídách d�eva

- lovecké oblasti, kde se podle místních podmínek chovají r�zné druhy lovné zv��e

Mén� �asto se obnovená území využívají pro zástavbu.[3]

5.2. Biologicko-technická etapa rekultivace  

�asov� navazuje na bá�sko-technickou etapu rekultivací a vstupuje do procesu rekultiva�ní

obnovy specifickou skupinou  �inností,  nazývanou také  jako  etapa  ekotechnická.  Zahrnuje

skupinu  prací  technické  povahy  (technická  fáze)  a  skupinu  biotechnických  prací  (fáze

biotechnická). Fáze technická se zabývá terénními úpravami, návozem zúrodnitelných zemin,

výstavbou  komunikací  na  rekultivovaných  plochách  a  dále  hydromeliora�ními,

hydrotechnickými a stabilními úpravami. Fáze biotechnická se obsahov� orientuje na tvorbu

zem�d�lských pozemk�, založení lesnických porost� a kultur �i hydrických rekultivací.

Po ukon�ení �innosti bude na provozovn� provedeno vytvo�ení vodní plochy (viz p�íloha �.

11),  která  by  sloužila  k  rekrea�ním  ú�el�m.  Opušt�né  lomy  jsou  po  ur�ité  dob�

charakteristické svým biotopem a svou celkovou charakteristikou zapadají do rámce krajiny.

Pro ú�ely rekultivace budou použity stávající  lomové cesty  (viz p�íloha �.1). Komunikace

vyhovují požadavk�m automobilové dopravy v lomech.
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Dále budou následovat terénní úpravy. Smyslem t�chto úprav je zarovnat všechny nerovnosti

a  terénní  poklesy,  protierozní  a  stabiliza�ní  opat�ení,  zajistit  p�ístupnost  mechanizm�  pro

rekultiva�ní technologii.

P�ed opušt�ním lomu budou lomové st�ny d�kladn� orámovány. Dno lomu bude vyklizeno

hlavn� od cizorodých materiál�. P�i zahloubení se bude udržovat sklon cca 0,5°C. Chceme-li,

aby se nahromad�ná srážková voda zadržovala v prostoru lomu bude nutné podlahu lomu

vyrovnat.  Z dosavadních hydrogeologických znalostí se dá usoudit, že lom bude zatopen s

úrovní hladiny cca 385 m n.m.  Plocha vodní hladiny bude p�ibližn� 0,7-0,8 ha a hloubka v

centru lomu 21 m. Ut�sn�ní dna pro tento zp�sob využití nebude zapot�ebí.  V sou�asné dob�

je  hladina  podzemní  vody  trvale  od�erpávána.  V  p�ípad�  ukon�ení  od�erpávání  by  se

urychlilo  její  napln�ní.  St�ny lomu  budou  postupn�  zanáletovány travinami  a  d�evinami.

Postupn�  se  v  t�chto  místech  vyvine  charakteristický biotop,  tak jak  je  znám z okolních

opušt�ných lom� v žulovském plutonu.

Strmá místa lomu budou ohrazena. Ohrazení bude z �ásti  nov�  vybudováno, z �ásti  bude

provedena  oprava  p�vodního  ohrazení.  Bude  spo�ívat  z  osazení  nosných  kovových  ty�í,

vzdálených od sebe 3 – 5 m, na které bude nava�eno nosné kovové o�ko pro upevn�ní lana.

Lano bude upevn�no ve výši 1,1 m nad terénem a od okraje lomu bude vzdáleno min. 1,5 m.

celková délka tohoto ohrazení bude p�ibližn� 500 m.

Sou�asný i  budoucí  odval  je  sypán  ze  svahu  na  severu  od  vymezeného ložiska.  Celý se

nachází mimo dobývací prostor a sypáno je na základ� stavebního povolení. Pata svahu je

pr�b�žn�  odles�ována  dle  pot�eby.  Vršek  haldy  je  pr�b�žn�  upravován  do  p�ibližné

horizontální roviny na úrovni 389 m n.m. to je cca 5 m nad úrovní vodní hladiny zatopené

�ásti lomu.

Po opušt�ní lomu bude tento svah p�irozenou cestou zanáletován a tím se ješt� více posílí jeho

stabilita.

Budovy, za�ízení, inženýrské sít� a celkové vybavení provozu budou likvidovány. V p�ípad�,

že by byla použita další varianta rekultivace tj.  Využití vyt�ženého prostoru na skladování

inertního materiálu, tak by se ponechala hlavní budova k využití provozovateli skládky.
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Plochu po likvidaci staveb by bylo vhodné zatravnit. V pr�b�hu biologické etapy rekultivace

by byla naplánována t�íletá pé�e o travní porost. Pro zatravn�ní použijeme sm�s pro vytrvalé

travní  porosty (nap�.  jetel  lu�ní,  kost�ava  rákosovitá,  jetel  plazivý,  atd.).  Pro  zabezpe�ení

�ádného vývoje travních porost� je t�eba v pr�b�hu rekultivace a po jejím dokon�ení zajistit

základní pé�i v následujícím rozsahu. 

Založení porostu (na ja�e): 

- p�íprava stanovišt�

- setí travní sm�sí

- za válení osiva

Pé�e o porost:

- dosetí holých míst

- válení

- se�ení 2x ro�n�   
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5.3. Variantní �ešení  

5.3.1  Využití vyt�ženého prostoru na skladování inertního materiálu

Jednalo by se o zavážení lomu inertním materiálem jako je hlína ze stavebních výkop�, cihly

z demolice a další odpadní stavební materiály, neobsahující látky ohrožující životní prost�edí.

Lom bude nutné zabezpe�it,  aby nevznikaly �erné  skládky,  mimo to bude nezbytná další

kontrola p�iváženého materiálu p�ed vlastním uložením na deponii. Pro tyto ú�ely by bylo

nutné vybudovat váhu. Jako mechaniza�ní prost�edky by sloužily naklada�  a buldozer pro

urovnávání  plán�.  Po zavezení  lomu na niveletu cca  390 m n.m.  vznikne plá�,  kterou je

možno bu� zalesnit vhodnými d�evinami nebo ponechat volnou pro rekrea�ní ú�ely (tábo�išt�

apod.).

5.3.2.  Renaturalizace

Pod pojmem renaturalizace rozumíme proces,  p�i  n�mž se do vyt�ženého prostoru vracejí

rostliny a živo�ichové, tedy tam, kde byly p�vodn� zastoupeny. Znamená to tedy, že p�íroda

sama ovládne t�žební prostor. Rozlišujeme n�kolik druh� renaturalizace podle stupn� zásahu

�lov�ka do tohoto procesu:

- allogenní renaturalizace probíhá samovoln�, bez vn�jšího zásahu regulace – vše se nechá

ležet

- inicializovaná renaturalizace – renaturalizaci zahájí teprve plánování a praktická opat�ení,

provád�ná v souladu s podmínkami lokality

-  �ízená  renaturalizace  –  tato  renaturalizace  je  cílen� �ízená  ve  všech  fázích  (plánování,

osázení rostlinami, povýsadbová pé�e). Tato forma je již velmi podobná rekultivaci. Cílem

�ízené renaturalizace je v prvé �ad� vytvo�ení životního prostoru pro faunu a flóru

Jednou z hlavních p�í�in mizení druh� je likvidace zvláštních lokalit. To jsou taková místa,

která jakýmkoliv zp�sobem vypadnou z obvyklého schématu lesního hospoda�ení, a�  jsou

p�íliš  suchá  nebo  mokrá,  chudá na  živiny nebo  obsahují  p�íliš  mnoho humusu atd.  Úsilí

lesního  hospodá�ství  bylo  d�íve  zam��eno  na  smazání  rozdíl�  mezi  t�mito  zvláštními

lokalitami a okolním prost�edím. Zvláštní lokality jsou dnes velmi vzácné a jsou proto taky

chrán�ny. Pomocí odpovídajících opat�ení je pr�mysl kamene schopen tyto zvláštní lokality
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op�t  vytvo�it,  �ímž by mohl  kompenzovat své zásahy do p�írody.  Kamenolomy jsou totiž

schopny již  b�hem t�žby a zejména po ukon�ení t�žby poskytnout životní  prostor  mnoha

ohroženým rostlinným a živo�išným druh�m. To je proto, že na malé ploše je velký po�et

propojených  životních  prostor�.  Místní  podmínky  u  primárního  a  sekundárního  biotopu

(p�írodní skála, vyt�žený kamenolom) jsou totiž tém�� srovnatelné. Proto se také  v t�chto

lokalitách vyskytují  a  usazují  podobné druhy.  Bylo zjišt�no,  že v  intenzivn�  využívaných

kulturních  krajinách  p�edstavují  t�žební  lokality  jediná  úto�išt�  nebo  náhradní  životní

prostory pro d�ív�jší rosliny a živo�ichy. Vztah mezi t�žebním prostorem a okolím je pom�rn�

složitý.  N�které  druhy se  rozši�ují  pouze  v  kamenolomech,  u  n�kterých  je  tomu naopak.

Mnoho druh� sem p�ichází za potravou. Tak mohou zastavené provozy ale i aktivní provozy

p�ejímat  funkce  koridor�  mezi  biotopy.  Pro  ohrožené  druhy  a  spole�enství  jsou  t�žební

lokality d�ležitým náhradním sídlišt�m. P�irozený návrat rostlin a živo�ich� do kamenolomu

trvá  i  n�kolik  rok�.  Svou  roli  zde  hraje  nap�.  vzdálenost  lomu  od  biotopu  nebo  zp�sob

rozši�ování  jednotlivých  druh�.  Dob�e  provedená  p�íprava  renaturalizace  vede  ke

mnohonásobnému zhodnocení p�íslušných ploch oproti stavu p�ed zásahem, tedy p�ed t�žbou

kameniva.   

5.3.3. Využití odvalu

Jelikož materiál uskladn�ný na odvalu je nevyt�íd�ný, r�znorodý, od hlín až po kusy kamene

o rozm�rech kolem 80 cm, není možné jej využít k hrubé kamenické výrob�. Proto - jak bylo

uvedeno v kapitole 5.2.  - bude odval p�irozenou cestou zanáletován. 

Druhou  možností  je  využití  materiálu  z  odvalu  jako  stavební  suroviny.  K  realizaci  této

varianty je zapot�ebí mobilní drtící jednotky (nap�. RESTA DCJ).  Velké kusy, které by nebylo

možno  následn�  upravit  drcením by  se  zmenšovaly  sekundárními  trhacími  pracemi  nebo

pomocí hydraulických kladiv. K navážce materiálu do násypky je možno využít stávajícího

kolového  naklada�e.  Transport  podrceného  materiálu  na  skládku,  p�ípadn�  do  t�ídícího

za�ízení, by byl realizován pásovým dopravníkem. I p�es zna�né po�izovací náklady je tato

varianta vzhledem k dlouhodobé vysoké poptávce po drceném kamenivu rentabilní. 
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6. Stru�ný technicko-ekonomický a ekologický p�ínos �ešení

6.1. Rozpo�et – plán sanace a rekultivace

P�edpokládá se vým�na 120 ty�í ohrazení, z toho je uvažováno 50% ty�í nových a 50% ty�í

opot�ebovaných vrtných ty�í.

Cena nové ty�e:

- materiál ocel 10 216: 1,5m x 2,984 kg/m x 30,- K� ….............................................134,- K�

- kone�né orámování a úprava lomových st�n 30 hod. x 190,- K�............................5700,- K�

- kone�né vy�išt�ní dna lomu 30 hod. x 190,- K�......................................................5700,- K�

- úprava ohrazení 60 ty�í x 134,- K�..........................................................................8040,- K�

- vým�na poškozených ty�í, demontáž a zp�tná montáž lana 52 hod. X 190,- K�....9880,- K�

Celkem.....................................................................................................................29 320,- K�

Náklady na demolici a demontáž objekt� ur�ených k likvidaci bude �init p�ibližn� 200 000,-

K�. Další nezbytné práce se budou pohybovat okolo 50 000,- K�.

Fond škod

Provozovna  je  umíst�na v  lese,  daleko  od  objekt�  jiných  osob.  Z  tohoto  d�vodu nejsou

p�edpokládány žádné nároky na fond škod.
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6.2. Ekologický p�ínos

Pro  ú�ely  ekologické  je  nejvhodn�jší  využití  vytvo�ení  vodní  plochy.  Tím  se  vyvine

charakteristický biotop zapadající do rámce krajiny, a zárove� pro optimální kvalitu vody se

najde využití jak pro ú�ely ekologické, tak i pro sportovní ryba�ení a koupání. Vyprojektovaný

zp�sob rekultivace respektuje navržený územní systém ekologické stability a umož�uje jeho

další rozvinutí a zdokonalení.
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7. Záv�r

Pokud  pot�ebuje  stavební  kámen  na  komunikace  a  stavby,  stejn�  jako  surovinu  pro

pr�myslové  ú�ely,  je  nemyslitelné  vzdát  se  t�žby  kamene.  R�st  ekonomické  úrovn�

spole�nosti  totiž znamená také spot�ebu v�tšího množství  nerostných surovin.  Nicmén�  je

skute�ností,  že  t�žba  kamene  a  s  tím  spojené  dodávky  surovin  znamenají  nutný,  avšak

nezbytný  zásah  do  p�írodní  a  kulturní  krajiny.  Tento  zásah  je  však  uskute��ován  pouze

do�asn� a po ukon�ení t�žby nastává problém, jak vyt�žený prostor za�lenit zp�t do krajiny,

tak aby se plnohodnotn� obnovily její veškeré d�ív�jší funkce.

Dle mého názoru je nejlepší variantou pro lokalitu Petrov vytvo�ení vodní plochy. Tak by

místo zanáletovaného a nevyužitelného prostoru vznikl p�irozený biotop a  krajinný prvek. 
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