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Anotace diplomové práce 

 

Těţba vápence v oblasti Českého krasu je známa od doby, kdy lidé stavěli kamenná 

obydlí. 

Nalámaný vápenec se vyuţíval nejdříve jako stavební materiál a pro výrobu vápna. 

Od počátku výroby ţeleza ve vysokých pecích přes dnešní mohutný rozvoj ve stavebnictví 

aţ po odsiřování tepelných elektráren, jeho spotřeba roste. Proto je třeba vyhledávat, 

prozkoumávat a otevírat jeho nová loţiska. 

Diplomová práce je zaměřena na otvírku loţiska Kamenný Vrch v dobývacím 

prostoru Mořina, okres Beroun. Otvírku a těţbu bude provádět společnost Lomy Mořina  

spol. s r.o., která vyrábí stavební kamenivo, hlavně však dodává vysokoprocentní vápenec 

na odsíření do tepelných elektráren Prunéřov a Tušimice. 

Práce popisuje historii a způsob těţby vápence v Lomech Mořina spol s r.o. 

z hlediska geologie a jeho prostorové orientace. S větším důrazem se zaměřuje na způsob 

otvírky a exploatace loţiska s ohledem na dopravu rubaniny na jiţ stávající úpravnu. 

Na závěr diplomové práce vyhodnocuji technicko - ekonomickou stránku otvírky 

loţiska. 
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Summary 

 

 Limestone quarrying in Český kras (Bohemian Karst) area has been known since 

early times when the first stone dwellings were built. 

 First, broken limestone was used as building material and for lime production. 

Subsequently, demand for limestone has been gradually increasing, beginning from the 

blast-furnace iron manufacture, through today’s building and construction boom, to the 

thermal power plant desulphurization. Therefore, it is necessary to seek and explore new 

limestone deposits and open new mines. 

 The thesis is focused on the deposit opening at Kamenný Vrch within the mining 

area of Mořina, Beroun district. The deposit opening and limestone quarrying will be 

provided by the Lomy Mořina, s.r.o. company, a stone aggregate manufacturer and a 

supplier of high-percentage limestone used for desulphurization of Prunéřov and Tušimice 

thermal power plants. 

 The thesis describes the history and limestone exploitation method in Lomy 

Mořina, s.r.o. from the geological and spatial-orientation point of view. A particular 

emphasis has been placed on the method of deposit opening and exploitation with regard to 

the raw ore transportation to the newly-completed milling plant. 

 In conclusion, the thesis analyzes and evaluates the technical and economic 

aspects of the deposit opening  
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1 Historie dobývání vápence 

 

 Dobývání vápenců v oblasti Barrandienu se táhne několik století do minulosti. 

Písemné potvrzení těţby pochází z roku 1320 (udělení mílového práva k pálení vápna).  

 Vápenec se vyuţíval pro zdění budov, sochařské a umělecké práce při výstavbě 

Prahy. Vypálené vápno, kromě stavebního vyuţití, se vyuţívalo k činění kůţí a ve 

sklářství.  

Dochovaly se jen zlomky památek, časově nezařaditelných, jako zbytky vlčích pecí 

na pálení vápna. 

 Těţba byla nesystematická, nárazová a nedochoval se ţádný historický doklad o 

udílení dobývacích práv, jako např. u rud drahých kovů. Toto trvalo do konce poloviny 19. 

století. Dokladem jsou opuštěné lomy, kde se ručně dobývala malá loţiska VSV 

(vysokoprocentních vápenců). 

 Významnější rozvoj těţby VSV v regionu nastává v průběhu 2. poloviny 19. století. 

V této etapě dochází k přechodu z malovýroby ţeleza a oceli na hutnickou vysokopecní 

výrobu. Rozmach výroby ţeleza a oceli na Kladně vyvolal zvýšení těţby ţelezné rudy 

v Nučicích (1846), uhlí na Kladně a loţisek vápence u Tachlovic, na Holém Vrchu a 

Mořině. V roce 1856 byla zahájena stavba KND (Kladensko – Nučické dráhy), pro 

zajištění rychlejšího přísunu surovin do Vojtěšské huti na Kladně. V roce 1890 se na 

vlečku připojil lom Holý Vrch a v roce 1900 lomy v Mořině. 

 Nejstarší písemný doklad o řádném povolení dobývání, dostává 4.12.1890 Gottfried 

Bächer. Těţbu zahajuje v roce 1891 v Mořině. Toto povolení k dobývání prodává  

3.4.1898 Praţskoţelezářské společnosti, která v té době vlastní kladenské ţelezárny, 

uhelné a ţeleznorudné doly. Praţskoţelezářská společnost od 1898 vlastní povolení 

k výkonu kutací činnosti od Revírního báňského úřadu v Praze, na jehoţ základě provádí 

těţbu aţ do roku 1948.  

 Po znárodnění jsou lomy Mořina, Tetín a Holý Vrch začleněny do Středočeských 

uhelných a ţeleznorudných dolů Kladno. Po jejich útlumu v roce 1964 se stávají 

samostatným závodem Ţeleznorudné doly a hrudkovny Ejpovice, později Rudné a nerudné 

doly Ejpovice. V tomto období došlo k útlumu těţby VSV a zvýšení výroby stavebního 

kameniva. Výroba dále obsahovala jemně mletý vápenec, omítky a dlaţdice. 
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 Od 1.1.1977 přechází závod do národního podniku Rudné doly Příbram a pokračuje 

ve výrobě stavebního kameniva a doplňkových výrobků.
 [1] 

 V roce 1993 v rámci privatizace, formou veřejné soutěţe vypsané Fondem 

národního majetku (závod získává ČEZ a.s. Praha). Závod se začleňuje do společnosti jako 

Lomy Mořina. Společnost ČEZ a.s. si tak zajišťuje surovinovou základnu pro odsiřování 

tepelných elektráren. Zároveň je vypsáno výběrové řízení k získání vhodného společníka 

s cílem zajistit hospodárnou těţbu, rekonstrukci výrobní linky a nákup strojů.  

 Soutěţ vyhrává společnost Pragocement a.s. Praha a tak v lednu 1994 vzniká 

společnost Lomy Mořina spol. s r.o. Společnost Lomy Mořina spol. s r .o je rozdělena na 

tři provozy. Holý Vrch, Tetín a Mořina. Právě provoz Mořina zajišťuje dodávky VSV do 

tepelných elektráren a výrobu stavebního kameniva z chemicky nevhodných vápenců. 

Těţba probíhá v lomu Čeřinka v dobývacím prostoru Kozolupy. Zde se těţba díky 

sloţitým báňsko-geologickým činitelům ztíţila ale hlavně zásoby VV v prostoru 

schváleného POPD (Plán otvírky a přípravy dobývání) nestačí pro odsíření elektráren 

Tušimice a Prunéřov na dobu jejich ţivotnosti – proto vyvstává nutnost začít zpracovávat 

POPD. Tím je loţisko Kamenný Vrch v dobývacím prostoru Mořina o jehoţ otvírce a 

jejích řešeních pojednává tato diplomová práce. 
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Obr. č.1 Otvírka lomu Čeřinka 1960 (archiv LM spol. s r.o.) 
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2 Stručná geologická a geografická charakteristika regionu 

2.1 Geografie regionu 

 

 Loţisko Kamenný Vrch se nachází  v Českém Krasu v oblasti Barrandienu. Oblast 

Barrandienu zabírá značnou část středních a západních Čech. Rozprostírá se přibliţně mezi 

městy Kralupy nad Vltavou, Kladno, Ţlutice, Stříbro, Domaţlice, Klatovy, Příbram, 

Říčany, Český Brod a Brandýs nad Labem. Má zhruba tvar elipsy, jejíţ delší osa probíhá 

směrem SV – JZ. Na Z přechází postupně do krystalinika tepelského a domaţlického. Na 

S se noří pod permokarbonské pánve, na SV pod křídovou tabuli. Na J a JV je od 

moldanubika oddělen středočeským plutonem. 
 [5]

 

2.2 Geologie regionu 

Barrandien se skládá ze dvou strukturních pater. Spodní patro assyntské tvoří 

mladší proterozoikum. Svrchní patro variské tvoří sedimenty staršího paleozoika. 

Zachovalo se jen jako denudační zbytek v jádře barrandienského synklinoria. Na rozdíl od 

ostatních částí Českého jádra obsahuje Barrandien sedimenty nemetamorfované, nebo jen 

mírně přeměněné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č 2. Rozšíření proterozoika v Barrandienu, podle Chlupáče et al. (2002). 
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Český Kras je tvořen sedimenty silurského a devonského souvrství. Dnešní rozloha 

těchto útvarů je malá, omezují se jen na centrální část Barrandienu mezi Prahou a 

Berounem. Na rozdíl od ordoviku a kambria tvoří většinu vrstev vápence. Spodní souvrství 

siluru obsahuje tmavé grafitické břidlice s pyritem a s velmi četnými zbytky graptolitů. 

Přecházejí celkem zvolna do nadloţních vápnitých břidlic a vápenců. Silurské a devonské 

vápence tvoří dvě hlavní facie: biogenní a kalovou. Kalové vápence jsou obvykle tmavší 

barvy, velmi jemnozrnné. Naproti tomu biogenní vápence bývají krystalické, jsou světlejší 

a mnohem čistší. Jsou to jednak horniny vzniklé z fosilních biotermálních útvarů. Jednak 

organodetritické sedimenty z ústrojné drti. Obojí obsahují velké mnoţství zkamenělin, 

hlavně korálů, mlţů, plţů, hlavonoţců, mechovek a trilobitů. Některé vápence obsahují 

pecky křemitých hornin – rohovců. Sedimentace končí ve středním devonu souvrstvím 

flyšového rázu – střídají se břidlice s polohami drobových pískovců a křemenců. Obsahují 

zbytky suchozemské flóry. 
[5] 
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3 Geologická, geografická a hydrogeologická charakteristika ložiska 

 

3.1 Geografie ložiska 

 

 Loţisko o celkové délce 2,5 km se nachází 1,5 km severně od obce Mořina a 800 m 

severovýchodně od zpracovatelského závodu. 

 Na východě je ohraničeno vlečkou Lomy Mořina – Nučice, na západě jiţ mimo DP 

hájovnou Amerika. Jiţní a severní hranice probíhají od sebe vzdáleny 150 m – 250 m, 

rovnoběţně po jiţním svahu kóty 428 m.n.m. Kamenný Vrch, ve směru ZJZ – VSV. 
[3]

 

 Území loţiska se nachází převáţně na zemědělských pozemcích.Středem 

loţiskového pruhu napříč prochází silnice III. třídy Mořina – Bubovice. Jihozápadní okraj 

loţiskového území zasahuje do Národní přírodní rezervace (dále NPR) Karlštejn a do 

ochranného pásma I. zóny ochrany, která na západě loţisko vymezuje.Ostatní části se 

nacházejí převáţně v III. Zóně ochrany CHKO. Východní část loţiska za silnicí Bubovice 

– Mořina je mimo prostor CHKO. Severní okraj loţiska i DP se dotýká prostoru bývalého 

vojenského objektu, dnes jiţ nevyuţívaného. 
[3]  

Viz obr. č. 3. 
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Obr. č. 3 geografická poloha loţiska. Zájmové území, určené k exploataci, označeno 

červeným rámečkem s ţlutou výplní 

( mapa KČT 1998, M 1:50 000 ) 
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3.2 Geologie ložiska  

 

 Základní geologický výzkum v oblasti lomu Mořina – východ a přilehlého širšího 

okolí byl proveden kolektivem Dr.J.Svobody v roce 1953 do topografických podkladů 

v měřítku 1:10 000.  
[2] 

 Pro neúplnost vstupních dat je řada údajů odvozována z provozních poznatků 

z těţby sousedních lomů Amerika, Čeřinka. 
[3]

 

 Zájmové území náleţí tektonicky středu a jihovýchodnímu křídlu sedimentační 

pánve Barrandienu. Osa pánve probíhá okolím Kozolup a Bubovic v hlavním směru VSV 

– ZJZ. Jiţně od této osy vystupují dvě antiklinální pásma a to severní antiklinála Doutnáče 

a jiţnější antiklinála Amerika, v níţ se loţisko Kamenný Vrch nachází. Tyto antiklinály 

tvoří vyvrásněné a tektonicky komplikovanější spodnější partie středu pánve, v nichţ na 

dnešním povrchu vystupují aţ střední polohy siluru.  

 Antiklinálu Ameriky oddělují od sousedních jednotek dvě větve kodského 

přesmyku, severní a jiţní. Tyto směrné poruchy v orientaci VSV – ZJZ mají úklon k SSZ 

ve sklonu 40°- 50° a podél nich proběhly pohyby od SZ a JV.  

 Vedle směrných poruch uplatnili se v této střední části Barrandienu i příčné 

poruchy. Jsou to jednak hojnější starší zlomy ve směru SZ - JV a mladší, daleko méně 

časté zlomy směru S – J, obojí se strmým sklonem k SV případně k V. Četnější starší 

zlomy SZ – JV tvoří poruchové zóny, probíhající buď na větší vzdálenost nebo představují 

jen lokální poruchy. Hlavní poruchy jsou provázeny celou řadou souběţných nebo 

vějířovitě se sbíhajících  vedlejších zlomů. Podél zlomů došlo k horizontálním i 

vertikálním pohybům.  

Loţisko je součástí strmě uloţeného severního křídla antiklinály a má převáţně strmý 

úklon 70°- 75° k severu. Směr vrstev je ZJZ – VSV a jsou příčně porušeny zlomy převáţně 

směru SJ v intervalu 50 – 180 m, méně časté jsou směry zlomů SZ – JV. 
[3]

 

 Na geologické stavbě okolí loţiska se podílejí spodní oddíly středočeského devonu 

a dále středočeského siluru a to ve sledu od mladších k nejstarším viz tabulka č. 1. 

V loţisku se nacházejí  v nadloţí vápence zlíchovské, dále dvorecko – prokopské, 

řeporyjské, loděnické a  vápence vysokoprocentní slivenecké a koněpruské. V podloţí jsou 

vápence kotýzké.  
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Obr. č. 4  ZDM DP Mořina s geologickou situací loţiska Kamenný Vrch ( Get 2008 )  
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epocha věk souvrství vrstva 

DEVON  

spodní 

dalej 
dalejsko - 

třebotovské 

třebotovské vápence 

dalejská břidlice 

zlíchov zlíchovské 
chýnické vápence 

zlíchovské vápence 

prag praţské 

dvorecko - prokopské váp. 

řeporyjské vápence 

loděnické vápence 

slivenecké vápence 

koněpruské vápence 

lochkov lochkovské 
kotýzké vápence 

radotínské vápence 

SILUR přídol přídolské 
vápence (bioklastické a biomikritické) 

deskovité vápence s vloţkami váp. břidlic 

 

Tab. 1 
[2] 

 

Krasové jevy vznikají na dislokacích, puklinách a mezivrstevních spárách kterými 

proniká povrchová voda do hloubky. Vyskytují se v podobě přípovrchového zkrasovění, 

menších krasových závrtů, komínů a dutin, vyplněných červenohnědou hlínou a 

závalovými balvany. Souvrství vápenců zlíchovských a prokopsko – dvoreckých podlehla 

zkrasovění v menší míře, neţ-li krystalické, rozpouštění snáze podléhající saturační 

vápence koněpruské. Krasové jevy se uplatňují ve větší míře pouze do hloubky 3. patra 
 
, 

některé však v průměru aţ 15m sahající aţ nad úroveň překopu (382 m.n.m.) 
[3]

, kterým je 

loţisko nafáráno od jihu. 
[2] 

3.3 Hydrogeologie ložiska 

 

Západní část loţiskového pruhu je morfologicky členitější, spadá do zalesněné NPR 

Karlštejnsko, východní a větší část je věnována vesměs polnímu hospodářství.
 [6]

 

Vápence loţiska Kamenný Vrch mají krasovo – puklinovou porózitu, zvýšenou 

propustnost lze očekávat především na příčných poruchách SZ – JV a S – J směru. Ve 

směru V – Z je pravděpodobně komunikace omezená. Všeobecně lze prostředí vápenců 

charakterizovat nízkou propustností, neboť zde dominují masivní horniny se zvýšenou 

propustností jen v zónách rozpukání. 
[3] 

Nad zkoumaným loţiskem neteče ţádná povrchová vodoteč. Přívalové vody a vody 

z loţiskům vzdálených pramenů (Kozolupy, Bubovice, Mořina) jsou odváděny z východní 
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části lokalit na východ a jih Karlickým potokem, ze střední části na jih Budňanským 

potokem a ze západní části Bubovickým potokem do Berounky jako levými přítoky (obr. 

č. 5) které si udrţují menší mnoţství vody po celý rok (podle Hydrometeorologického 

ústavu 2,11 l.s
-1

/km
2 

je průměrný specifický odtok z této oblasti). Sráţkové vody nad 

loţisky rychle prosakují a klesají puklinami a krasovými dutinami při poruchách do 

hloubky. Erozivní bází toků je řeka Berounka. Vzhledem k výškovým poměrům nejsou 

vody potoků ve spojení se spodními vodami v okolí loţiska. Ve všech vrtech na loţisku 

unikala výplachová voda i nejspodnějšími kavernami a puklinami. Na vytěţeném loţisku 

Mořina – Východ do úrovně 333 m.n.m. je trvalý přítok vody 60 l/min při velké S – J 

poruše, jejíţ hladina se udrţuje na úrovni 330 m.n.m. Výše v této oblasti není moţno 

očekávat hladinu spodních vod, neboť i další zjištěný menší přítok ( Mořina – Západ, lom 

Školka ) odpovídá kolísavě podle ročních období této úrovni. 
[6]

 

Případnou těţbou vápenců v prostoru Kamenný Vrch by nedošlo k ovlivnění 

úrovně hladiny podzemní vody v obci Mořina, neboť obec se nachází na jiném typu 

hydrogeologického prostředí ( srbské vrstvy – prachovité břidlice ). V případě čerpání 

z lomu, resp. výrazného sníţení hladiny podzemní vody, se její ovlivnění projeví v pruhu 

vápenců k V a Z od budoucího lomu. V tomto smyslu jsou hydrogeologické poměry 

loţiska po úroveň 335 m. n. m. pokládány za jednoduché, neboť leţí z větší části nad 

místní erozivní bází a nad hladinou podzemní vody, jako sousední loţisko Mořina. 
[3]
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Obr. č. 5 Levé přítoky Berounky odvodňující loţisko Kamenný Vrch – zvýrazněny modře 

( mapa KČT 1998, M 1:50 000 ) 
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4 Charakteristiky jednotlivých typů vápenců zastoupených v ložisku 

 

 Vápencové těleso loţiska Kamenný Vrch náleţí do spodního devonu – vápence 

stupně lochkov, prag a zlíchov. 

 

4.1 Vápence kotýzké 

 Vápence kotýzké jsou světleji šedé aţ šedé, jemně i hruběji organodetritické, 

zřetelně vrstevnaté, s uzlovitým povrchem vrstevních ploch, jeţ jsou potaţeny tmavošedou 

jílovitou mezerní hmotou.V kotýzkých vápencích se často projevuje dolomitizace, která 

spolu s hojnými rohovci sniţuje jejich kvalitu.Rohovce jsou většinou světle šedé, případně 

nahnědlé a bělavé. Sklon vrstev je převáţně, stejně jako u většiny loţiska, 70°- 75° 

.Hranice kotýzkých vápenců s vápenci vysokoprocentními je neostrá, litologicky jsou si 

vápencové hmoty obou souvrství velmi podobné. Hranici lze však určit dle výskytu 

rohovcových konkrecí, které jsou pro kotýzké vápence typické. Kotýzké vápence 

sedimentovaly v lavicích 10 – 30 cm širokých. Celková mocnost souvrství je 60 m. 
[2] 

 

4.2 Vápence koněpruské 

 Koněpruské vápence představují organodetritickou  facii pragu, jsou bělavé aţ 

světle šedé, jemně aţ středně zrnité, tlustě lavicovité aţ masivní s krinoidovým detritem, v 

místě přechodu do jiných facií často dolomitické. Sklon mají převáţně 55°- 75° . Od 

vápenců sliveneckých se liší jen barevným odstínem, hranice mezi nimi je neostrá. 

Koněpruské vápence mají mocnost 50 – 60 m. Těţba bude sledovat převáţně tyto vápence, 

neboť jsou vhodné pro vyuţití při odsiřování spalin z tepelných elektráren. 
[2]

 

 

4.3 Vápence slivenecké 

 Vápence slivenecké jsou narůţovělé aţ červenavé, s narůţověle zbarvenými 

kalcitovými zrny, lavicovité, krinoidové, ve vyšších polohách a místech laterálních 

přechodů do jiných facií nabývají charakteru skeletálně mikritických vápenců. Sklon 

vrstev sliveneckých vápenců je 60°- 70° . Jejich mocnost je 20 – 25 m. 
[2]

 

 



Lukáš Potyš: Otvírka loţiska Kamenný Vrch  

2009  20 

4.4 Vápence loděnické 

 Loděnické vápence jsou jiţ kalové, slinité vápence šedé aţ šedonamodralé, 

deskovité, mikritické a sparitické. Jsou hustě prostoupeny drobnými nepravidelnými 

trhlinkami, vyhojenými šedozeleným slínitým tmelem a místy obsahují rudohnědé 

proplástky. Vrstevní plochy bývají uzlovité, mezi jednotlivými vrstvami jsou místy laminy 

vápnitých pelitů. Ve spodních vrstvách připomínají svou stavbou slivenecké vápence, jsou 

spíše celistvé s hladkými stěnami vrstevních ploch, vyšší polohy naopak navazují na 

uzlovité vápence řeporyjské. Mocnost loděnických vápenců je 10 – 15 m. 
[2] 

 

4.5 Vápence řeporyjské 

 Řeporyjské vápence jsou masově červené, silně hlíznaté kalové vápence, tence 

lavicovité aţ deskovité, snadno rozpadavé podél silně uzlovitých mezivrstevních spár, při 

povrchu terénu zvětralé a rozpadavé, ve vrchních partiích jsou vyplněné rudohnědou 

mezerní hmotou. Úklon vrstev řeporyjských vápenců je 60°- 70° . 
[2] 

 

4.6 Vápence prokopsko – dvorecké 

 Vápence prokopsko – dvorecké jsou kalové, šedé aţ slabě nazelenalé, hlíznaté 

vápence s typicky zelenou aţ šedou mezerní hmotou na povrchu uzlů i na mezivrstevních 

spárách. Místy se v nich vyskytují vloţky často chondritických břidlic, jejich výskyt je 

však ojedinělý a mocnost menší, směrem do nadloţí mizí zřetelná uzlovitá textura a 

zelenavá jílovitá hmota přechází  do šedé. Vápence jsou vyvinuty v tenkých lavicích o 

průměrné mocnosti 5 – 7 cm, ve středních partiích tvoří výjimečně lavice 20 – 25 cm. 

Celková mocnost prokopsko – dvoreckých vápenců je 12 – 15 m a směrem do nadloţí 

přecházejí konkordantně do vápenců zlíchovských.  
[2] 

 

4.7 Zlíchovské vápence 

Zlíchovské vápence mají jednodušší a pravidelnější vývoj. Nejčastěji se jedná o šedé 

zřetelně vrstevnaté vápence, převáţně mikritové aţ organodetritické, s častými rohovci. 

Vápence zlíchovské, mají v širší oblasti celkovou mocnost 60 m. Z hlediska praktického 

vyuţití je nejvýznamnějším faktorem přítomnost rohovců, které ovlivňují celkový 
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chemismus vápenců. Rohovce bývají ve formě hlíz, obsah SiO2 můţe stoupnout aţ na 

28%. 
[4] 

4.8 Zásoby 

Podle Studie posouzení zásob a potenciální těţby vápenců k odsíření kouřových 

plynů v tepelných elektrárnách na loţisku Kamenný Vrch jsou zásoby  VV+VO vytěţitelné 

v objemu 4,870 mil tun. Ovšem podle návrhu této práce se jedná o objem 8,169 mil tun 

vytěţitelných zásob. Jedná se o prostor mezi silnicí III. třídy Mořina – Kozolupy a hlavní 

těţební komunikací mezi lomem Čeřinka a úpravnou provozu Mořina. 
[3] 
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5 Návrh na otvírku 

5.1 Způsob otvírky 

Loţisko se bude dobývat v jámovém lomu o 5 etáţích aţ po úroveň 320 m.n.m. 

Niţší báze lomu není vhodná z důvodu hladiny spodní vody 330 m.n.m. Jednotlivé etáţe 

budou zaloţeny na úrovních: 

Skrývkový řez – skrývka ornice (0,3 m) a výkliz kamenitých hlín ( cca 10 m) 

1.etáţ 388 m.n.m. 

2.etáţ 373 m.n.m. 

3.etáţ 358 m.n.m. 

4.etáţ 343 m.n.m. 

5.etáţ 320 m.n.m. 

 

5.1.1 Průzkum 

Z hlediska vedení těţebních prací, které mají zajišťovat co největší objem vápenců 

pro odsíření elektráren v poţadované kvalitě, je třeba provádět průzkum předpolí těţebních 

etáţí k získání informací o kvalitě suroviny a detailní tektonice loţiskového tělesa. 

Provozní průzkum se bude provádět vývrty pro přípravu clonových odstřelů a jejich 

průběţným vzorkováním pro stanovení chemizmu suroviny. 
[4] 

 

5.2 1. fáze otvírky 

V první fázi otvírky bude provedena skrývka ornice, vytvoření pevné přístupové 

komunikace, otevření skrývkového řezu, provedení skrývky do vzdálenosti 200 m od 

průsečíku S a Z hranice DP a otvírka 1. a 2. etáţe. 

 

5.2.1 Skrytí ornice 

Skrytí ornice bude provedeno ještě před vybudováním přístupové komunikace. 

Ornice se bude skrývat postupně s předstihem, před skrývkovým řezem, min. 10 m. Vrstva 

ornice se skryje do hloubky 0,3 m. Celkovou skrývanou  plochu vymezuje na S a Z hranice 

DP, V hranici tvoří přímka o délce 180 m, vedená kolmo z bodu protnutí S hranice DP a 
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vrstevnice 412 m.n.m. Jiţní hranice prostoru tvoří přímka kolmá na V hranici, která protíná 

Z hranici DP na kótě 398 m.n.m. Po skrytí se ornice bude ukládat po obvodu loţiska mimo 

ostatní skrývkové hmoty. 

 

5.2.2 Přístupová komunikace a skrývkový řez 

Přístupová komunikace k loţisku o šíři 10m, bude vybudována kolmo na stávající 

komunikaci, mezi zpracovatelským závodem a lomem Čeřinka, směrem na východ. Bude 

vedena zářezem z  úrovně 397 m.n.m. na východ aţ k hranici DP na úroveň 388m.n.m. 

v délce 150 m. Tím se dosáhne hloubka 10 m pod terénem, která se bude udrţovat uţ do 

vzdálenosti 60 m východním směrem na úroveň 390 m.n.m. Z tohoto místa se vytvoří 

zářez směrem na SV aţ k severní hranici DP. Bude se udrţovat stále hloubka 10 m . Tento 

zářez bude základem pro skrývkový řez o výšce 10 m. Viz obr. č. 6. 

 

Obr. č. 6 Otvírka skrývky ( autor) 
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Směr postupu skrývkového řezu ze základny bude na západ při jiţní hranici loţiska. 

V bodě styku stěny řezu a severní hranice DP se skrývkový řez okolo tohoto bodu otočí tak 

aby stěna skrývkové etáţe svírala se severní hranicí DP úhel 90°. V tomto okamţiku začne 

otvírka 1. etáţe.  

 

5.2.3 Otvírka 1 .etáže 

1. etáţ se zaloţí ze stejného zářezu jako skrývkový řez, s tím rozdílem, ţe nebude 

kopírovat terén, ale počva etáţe bude vedena vodorovně z báze zářezu 388m.n.m. SV 

směrem. Po dosaţení S hranice DP bude stěna 1.etáţe o výšce 13m postupovat Z směrem 

kolmo na hranici DP. Po dosaţení vzdálenosti 135 m před  skrývkovým řezem bude 

vytvořen dostatečný prostor pro otvírku 2. etáţe. Viz obr. č. 7. 

 

 

Obr. č. 7 Otvírka 1. etáţe (autor) 
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5.2.4 Otvírka 2. etáže 

Otvírka 2. etáţe započne na bázi 388 m.n.m. u Z hranice DP a směrem na V se 

vytvoří zářez se sklonem 13% a délce 110 m na úroveň 373 m.n.m. Z tohoto místa se 

povede 20 m široký zářez S směrem, kolmo na S hranici DP. Zářez tak vytvoří základnu 

pro 2. etáţ. Zároveň se vybuduje výjezd na hlavu 1. etáţe. Viz obr. č. 8. 

 

Obr. č. 8 Otvírka 2. etáţe (autor) 

5.3 2. fáze otvírky 

V druhé fázi otvírky dojde k otvírce 3. etáţe po postupu vrchních etáţí o 170 m 

oproti stavu při otvírce 2. etáţe a k otvírce 4. etáţe po postupu vrchních etáţí o 150 m od 

stavu při otevření 3. etáţe. Otvírka etáţí je moţná po vytěţení Z prostoru vrchních etáţí.  

 

5.3.1 Otvírka 3. etáže 

Sjezd na 3. etáţ bude veden zářezem z úrovně 373 m.n.m. od paty sjezdu na 2. etáţ. 

Tento zářez, o šíři 10 m, sklonu 13 % a délce 115 m, dosáhne na úroveň 358 m.n.m. 
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Z tohoto bodu bude zářez, o šíři 20m, hloubce 15 m,  pokračovat na sever do vzdálenosti 

80 m a tím vznikne základna 3.etáţe. Viz příloha. č. 1. 

 

5.3.2 Otvírka 4. etáže 

Sjezd na 4.etáţ se zaloţí v místech prvotního zářezu 3.etáţe. Zářez o délce 125 m, 

šířce 10m a sklonu 12% dosáhne úrovně 343 m.n.m., coţ je i báze 4.etáţe.Tento zářez 

bude tvořit sjezd na 4 etáţ. Zde se vytvoří zářez kolmý na S hranici DP o délce 65 m, šířce 

20m a hloubce 15m. Viz příloha č. 2. 

 

5.4 3. fáze otvírky 

Tato fáze je i poslední fází otvírky loţiska Kamenný vrch. Bude otevřena 5. etáţ, 

dotěţen skrývkový řez, 1.a 2. etáţ a západní část 4. etáţe.  

 

5.4.1 Otvírka 5.etáže 

Otevření 5. etáţe se provede podobně jako u vrchních etáţí. Zářez pro sjezd, bude 

veden od paty sjezdu na 4.etáţ směrem na Z při patě J stěny. Délka zářezu je 230 m, šíře 

10 m a při sklonu 10 % dosáhne úrovně 320 m.n.m. Zde bude pokračovat o šíři 30 m a 

délce 50 m k S hranici DP. Viz příloha č. 3 
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6 Návrh na exploataci ložiska 

 

Loţisko Kamenný Vrch má podobné vlastnosti jako loţisko Čeřinka, a tak jeho 

exploatace bude probíhat analogicky s exploatací loţiska Čeřinka. Prioritou je vydobytí co 

největšího objemu vysokoprocentního vápence (VSV), pouţívaného do skladby 

surovinové směsi s vápenci horší kvality k odsíření tepelných elektráren. Aby tento mohl 

být vydobyt, musí být zároveň vydobyty vápence podloţní i nadloţí, pouţitelné jako 

stavební kamenivo (SK). Jinak by nebylo moţné zahloubit lom do spodních etáţí. Po 

dotěţení hlavních porubních front, budou dotěţeny zásoby vázané v nepotřebných 

sjezdech a bermách.
[4] 

 

6.1 Dobývací metody 

Základní dobývací metodou pro těţbu nerostu je klasické směrné stěnování, 

s pouţitím clonových odstřelů jedno a víceřadými. Navrhované metody vycházejí 

z analogie s loţiskem Čeřinka.  

Pozemky na kterých se bude těţit, jsou ornou půdou, kde je v průměru 30 cm 

ornice a podorničí. Ornice se bude skrývat buldozerem na pětileté těţební období a 

deponovat po obvodu loţiska na skládkách, z nichţ bude odebírána k provádění 

rekultivací. Celkový objem ornice na ploše plánované k exploataci je 94 800 m
3
. 

Skrývkové hmoty (kamenité jíly a hlíny) o průměrné mocnosti 10 m, se budou 

dobývat hydraulickým lopatovým rypadlem za pomoci trhacích prací. Skrývkové hmoty se 

budou třídit na mobilním hrubotřídiči a po oddělení nerostu od jílu a hlíny bude tento 

naloţen a odvezen ke zpracování. Tímto se sníţí objem skrývkových k uloţení aţ o 60 %. 

Jíl a hlína budou deponovány  po obvodu loţiska v podobě valů, které následně po 

zasypání lomu překryjí inertní zásyp. Minimální předstih skrývky před těţebními etáţemi 

bude 30 m. 

Surovina se bude rozpojovat pomocí trhacích prací velkého rozsahu, metodou 

clonových odstřelů, v kaţdé etáţi samostatně. Rozpojená surovina se bude nakládat 

čelními kolovými nakladači na těţké dumpry a odváţet na úpravnu k dalšímu zpracování. 

Minimální předstih  paty těţební etáţe před zhlavím spodní etáţe bude 30 m (šířka etáţe). 
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Trhací práce budou prováděny clonovými odstřely. Vývrty pro clonové odstřely 

budou vrtány rotačně-příklepnou soupravou na vlastním podvozku se zásobníkem tyčí. 

Parametry clonových odstřelů budou zpracovány projektem trhacích prací a uţívány budou 

povolené průmyslové trhaviny. Sekundární rozpojování bude prováděno bouracím 

kladivem na podvozku hydraulického rypadla (impaktor), případně za pouţití trhacích 

prací malého rozsahu. 

6.2 Závěrné svahy lomu, generální svahy výsypek, generální svahy skrývky, 

parametry skrývkových a těžebních řezů, umístění výsypek 

V analogii s loţiskem Čeřinka a v souladu s vyhodnocením dostupných materiálů 

budou závěrné svahy mít tyto parametry: 

J závěrný svah – ctí sklon vrstev 70° 

V závěrný svah – 60° u tohoto svahu je nutno zajistit větší stabilitu, vzhledem 

k tomu ţe se jedná o svah ochranného pilíře silnice III. tř. Mořina - Kozolupy 

S závěrný svah – 70° 

Z závěrný svah- 70° 

 

Výsypky v podobě valů okolo loţiska, budou mít klon v přirozeném sypném stavu 

a neměly by obsahovat větší kusy vápence. Jejich výška a provoz stanoví technologický 

postup. Val na východní hranici lomu bude mj. vyuţit jak o ochranný val před 

neţádoucími účinky těţby na provoz na silnici III.tř. Mořina – Bubovice. Svahy skrývek 

budou ponechány v sypném, přirozeném stavu. 

 

6.3 Mechanizace, důlní doprava,elektrizace  a zajištění provozu materiálem 

Lom bude plně mechanizovaný, pro skrývku bude pouţit buldozer, hydraulické 

lopatové rypadlo, hrubotřídič, pro vrtné práce 2 vrtné soupravy a vlastní nakládání 

rozpojené suroviny budou provádět 2 čelní kolové nakladače. Důlní dopravu budou 

obstarávat těţké dumpry o nosnosti 45 t. Elektrifikace lomu bude zpracována v projektu 

elektrifikace lomu. Zajištění provozu materiálem bude zajištěno z blízkého areálu 

výrobního závodu.  
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6.3.1 Specifikace navrhované mechanizace 

6.3.1.1 Vrtná souprava 

Pro potřeby vrtacích prací pro přípravu TP velkého rozsahu se jeví jako vhodná 

vrtná soupravu firmy Atlas – Copco moţností vrtání vývrtů o průměru 76 – 115 mm a 

hloubce 28 m. Viz obr. 9  

 

         

 
 

  

Obr. č. 9 Vrtací souprava  Atlas – Copco ROC D9  
[7] 
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6.3.1.2 Buldozer, nakladač a rýpadlo 

Pro skrytí ornice, rovnání počvy, údrţbu komunikací a úpravu valů navezeného 

výklizu je vhodný například buldozer CAT výkonové řady D8R. Výkon motoru 228 kW, 

objem radlice 11,7 m
3
 a hmotnost 36,5 t zaručí zvládnutí těchto prací. 

 

 
 

Obr. č. 10 Buldozer CAT D8R  
[8]

 

 

Další mechanismus, potřebný zvláště ve fázi otvírky na nakládku skrývky, je 

hydraulické rýpadlo na pásovém podvozku, s hloubkovou lopatou. Toto by mělo 

vykonávat práce spojené s rýpáním skrývky, nakládkou rozpojených skrývkových hmot, 

dále selektivní těţbu výklizů a v neposlední řadě, po připojení hydraulického bouracího 

kladiva místo lopaty, funkci impaktoru. Typově vhodné je hydraulické rýpadlo CAT 365 C  

Viz obr. č. 11. 
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Obr. č. 11 Hydraulické rýpadlo CAT 365 C 
[8] 

 

Pro nakládku rozpojené rubaniny, po zkušenostech z lomu Čeřinka, je vhodný čelní 

kolový nakladač CAT 988G. Objem lopaty 6.9 m
3
, výkon motoru 354 kW jsou parametry 

zajišťující dostatečnou kapacitu při nakládce rozpojené rubaniny a nepřetrţitý přísun 

rubaniny na úpravnu. Viz obr. č. 12. 
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Obr. č. 12 Nakladač CAT 988 G 
[8]

 

 

Jako poslední mechanismus navrhovaný pro pouţití v lomu je  mobilní hrubotřídič. 

Pouţitím hrubotřídiče při skrývkových pracích a výklizech, se dosáhne zvýšení výrubnosti. 

Umoţní se tak odtřídění suroviny od jílů, písků atp. V lomu najde uplatnění např. 

hrubotřídič Frontier firmy Keestrack, s velikostí jeho třídící plochy 8,1 m
2
, váhou cca. 30 

tun a prosévacím výkonem 300–400 tun/hod. Viz obr. č. 13. 
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Obr. č. 13 Mobilní hrubotřídič Frontier 
[9] 
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7 Plán sanace a rekultivace  

7.1 Základní pojmy 

Dle metodického pokynu ČBÚ ze dne 13.7.1992 jsou sanace terénní úpravy, které 

vytváří podmínky pro budoucí rekultivace pozemků dotčených těţbou, popřípadě pro jiné 

vyuţití daného území po ukončení hornické činnosti. 

V zákoně č. 334/1992 Sb. O ochraně zemědělského půdního fondu ( § 8, odst.1, 

písmeno c) se mj. uvádí, ţe právnické osoby provozující těţební činnost jsou povinny řídit 

se zásadami ochrany zemědělského půdního fondu, coţ znamená „provádět vhodné úpravy 

pozemků narušených těţbou tak, aby tvarem, uloţením zeminy a vodními poměry byly 

připraveny pro rekultivaci, pokud provedení rekultivace připadá v úvahu“ a to tak, aby 

byly tyto plochy „způsobilé k plnění dalších funkcí v krajině“.  

Podle „horního zákona“ (zák. č. 44/1988 Sb., §31, odst. 5) je „organizace povinna 

zajistit sanaci, která obsahuje i rekultivace“. “Sanace pozemků uvolněných v průběhu 

dobývání se provádí podle plánu otvírky, přípravy a dobývání. Za sanaci se povaţuje 

odstranění škod na krajině komplexní úpravou území a územních struktur.“ K zajištění 

výše uvedených činností je těţař povinen vytvářet rezervu finančních prostředků (zák. č. 

44/1988 Sb., § 31, odst. 5 a 6). „Výše rezervy vytvářené na vrub nákladů, musí odpovídat 

potřebám sanace pozemků dotčených dobýváním“.  

 

Dále jsou vysvětleny základní pojmy dle “Opatření č. 11/1995 předsedy Českého 

báňského úřadu“ : 

 

Finanční rezervy organizace 

 

Finančními rezervami organizace se rozumí finanční prostředky, které je organizace 

povinna vytvářet : 

a) pro vypořádání důlních škod (§ 37 a, odst. 1, horního zákona) 

b) pro sanace a rekultivace pozemků dotčených vlivem dobývání výhradního 

loţiska (§31, odst. 5 a 6, horního zákona) 

Smyslem vytváření finančních rezerv je, aby při plánování dobývání výhradního 

loţiska byla záruka, ţe v průběhu nebo po ukončení této činnosti bude mít organizace 
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dostatek finančních prostředků ke včasnému a řádnému vypořádání důlních škod a 

zabezpečení sanace a rekultivace pozemků dotčených dobýváním výhradních loţisek. 

 Čerpání zákonných rezerv (mezi které se řadí obě výše jmenované rezervy) musí 

být prokazatelné (§ 3 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách).  Čerpání z těchto rezerv 

schvaluje příslušný báňský úřad po dohodě s ministerstvem ţivotního prostředí  České 

republiky. Obvodní báňský úřad si před vydáním rozhodnutí o čerpání z těchto rezerv 

vyţádá vyjádření dotčené obce. 
[4]

 

7.2 Přírodní podmínky 

7.2.1 Geomorfologie území 

Geomorfologicky je zájmové území součástí : 

 

 Provincie :  Česká vysočina 

 Soustavy :  Poberounská soustava (V) 

 Podsoustavy : Brdská podsoustava (VA) 

 Celku :  Hořovická pahorkatina (VA-4) 

 Podcelku :  Karlštejnská vrchovina (VA-4B) 

 

 Karlštejnská vrchovina je plochá vrchovina v severovýchodní části Hořovické 

pahorkatiny. Je sloţená ze silně zvrásněných silurských břidlic a silurských a devonských 

vápenců s polohami diabasů při okrajích. Mírně zvlněný strukturně denudační reliéf, 

vystupující strmými svahy nad své okolí, je rozčleněn kaňonovitým údolím Berounky.
 [4] 

7.2.2 Klimatické podmínky 

 Řešené území leţí v teplé klimatické oblasti T, která je podrobněji specifikována 

jako klimatická jednotka T2. Tato klimatická jednotka je charakterizována dlouhým létem, 

teplým a suchým. Přechodná období jsou velmi krátká s teplým jarem a podzimem. Zima 

je krátká, mírně teplá a suchá aţ velmi suchá, s velmi krátkým trváním sněhové 

pokrývky.
[4]

 

7.2.3 Půdy 

Na vývoj půd v zájmovém území měl hlavní vliv reliéf terénu, půdotvorný substrát 

a klimatické poměry. 
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Půdy v zájmovém území nejeví známky kontaminace ani se zde nevyskytují ţádné 

viditelné zdroje kontaminace škodlivými látkami. Ke kontaminaci můţe dojít při 

skrývkových pracech a na deponiích a to buď ropnými látkami při jejich havarijním úniku 

nebo znečištěním cizorodými látkami např. odpady. Řádný technický stav mechanizace při 

skrývkových pracech a dodrţování manipulačních a provozních řádů sniţuje nebezpečí 

kontaminace na minimum. Menší případné kontaminace ropnými látkami můţe být 

odstraněna bakteriálními procesy v půdě. 

 

7.2.4 Biota 

Podle biogeografického členění České republiky (Culek,1996) patří zájmové území 

do Karlštejnského bioregionu. Typická část tohoto bioregionu je tvořena vápencovou 

vrchovinou, rozčleněnou údolími vodních toků. Bioregion reprezentuje nejrozsáhlejší 

krasové území České kotliny a hostí charakteristickou vápnomilnou biotu. Dominující 

vegetací je mozaika teplomilných doubrav a dubohabřin, na jiţních svazích jsou to skalní 

stepi, na severních svazích suťové lesy a vápnomilné bučiny. Dominuje 2. bukovo – 

dubový a 3. dubovo – bukový vegetační stupeň. Flóra je bohatá na různé migranty a 

floroelementy, na stinných skalách jsou zastoupeny i dealpinské prvky jako jsou například 

pěchava vápnomilná  (Sesleria albicans ) a lýkovec vonný ( Daphne cneorum ).
[4] 

 

7.2.4.1 Flóra 

 Z fytogeografického hlediska patří řešené území do oblasti termofytika, obvodu 

České termofytikum, fytogeografického okresu Český kras. Území spadá do termofytika, 

květena je rozdílná, termofyty i mezofyty, vegetační stupeň kolinní velmi vzácně 

suprakolinní, klima je kontinentální, reliéf spíše svaţitý neţ plochý , podklad spíše vápnitý 

neţ silikátový, ţivný, krajina je lesnatá a kulturní. 
[4] 

 

7.2.4.2 Fauna 

 Ze zoogeografického hlediska (Mařanovo členění, upravené Bucharem 1983) patří 

území do obvodu středočeských níţin a pahorkatin. Zelený (1972) zařazuje území do 
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faunistického okresu Karlštejnská pahorkatina. Culek (1996) v rámci zařazení území do 

Karlštejnského bioregionu zde vyjmenovává tyto významné druhy : 

Savci - jeţek západní, netopýr velký 

Ptáci - břehule říční, pěnice vlašská 

Obojţivelníci - mlok skvrnitý 

Plazi - ještěrka zelená, ještěrka ţivorodá, zmije obecná 

Měkkýši - ovsenka skalní, ţitovka obilná, zrnovka ţebernatá, drobnička jiţní, vřetenatka  

lesklá, trojlaločka pyskatá, srstnatka jednozubá 

Pavouci - stepník rudý 

Hmyz - saranče Oedipoda germanica, kobylka Pholidoptera aptera bohemica, nesytka 

česká, ploskoroh pestrý, klíněnka pestrá 

Korýši - rak kamenáč 
[4] 

 

7.2.5 Krajina 

Krajina řešeného území je zemědělská krajina s dynamicky zvlněným reliéfem. 

Lesy v této krajině jsou převáţně na plochách méně vhodných pro zemědělské 

obhospodařování, tzn. na příkrých svazích zaříznutých do údolí vodních toků a na 

plochách s menší mocností půdy, kde tato byla v minulosti odnesena erozí. Původně byla 

zdejší krajina téměř bezlesá a velmi intenzivně zemědělsky obhospodařovaná. Vlivem 

intenzifikace zemědělství a opuštěním od pastevectví se plochy méně vhodné pro polní 

obhospodařování začaly zalesňovat. Proto většina lesů v dané krajině je druhotná 

s nepůvodní dřevinnou skladbou. 
[4]

  

Okolí loţiska se vyskytují remízy, pouze v západní části se loţisko dotýká lesního 

porostu Národní přírodní rezervace Karlštejn. Směrem východním je rozlehlá plocha orné 

půdy. Při jiţním okraji loţiska se nachází tzv. Lom u Kozolup, který je rekultivován 

přirozenou sukcesí. Sídla v nejbliţším okolí se nijak váţně v pohledu na krajinu 

neuplatňují, neboť díky zvlněnému terénu nejsou viditelná. Nejblíţe loţisku je obec 

Kozolupy, která je vidět z nejzápadnější část loţiska.  
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7.3 Technický plán sanace a rekultivace 

 Území, jimiţ se zabývá plán sanace a rekultivace, zahrnuje pozemky v budoucnu 

dotčené hornickou činností. Plochu sanací a rekultivací lze rozčlenit na následující dílčí 

plochy: 

1) Plochy technických a technologických zařízení (transformovna, rozvody 

inţenýrských sítí, závodové komunikace) 

2) Plochy vlastní těţebny 

Celková plocha sanace a rekultivace loţiska bude podle navrhovaného plánu otvírky 

31,6ha. 

 

7.3.1  Zásady sanace a rekultivace 

 Cílem rekultivace je v maximální  moţné míře zahladit vjem cizorodého prvku a 

pokud moţno jej navrátit původnímu účelu, tzn. zemědělskému vyuţití. Toho se dosáhne 

zasypání  lomového prostoru zaváţkou, coţ bude mít efekt nejen ve smyslu zahlazení stop 

po hornické činnosti, ale také ekonomický. Při dodrţení podmínek nezávadnosti 

zásypových hmot ( výkopky, stavební odpad atd.) lze tento prostor poznamenaný 

hornickou činností, navrátit jeho původnímu účelu. Při projekci sanace a rekultivace se 

bude vycházet z optimálního a úplného vyuţití evidovaných zásob suroviny v hranicích 

dobývacího prostoru tak, jak vyţadují platné horní předpisy ( vyhlášky ČBÚ č. 104/1988 

Sb. ve znění vyhlášky 242/1993 Sb.). 

 Sanace rekultivace loţiska tam, kde je to moţné, je navrţená tak, aby mohla být 

prováděna jiţ v průběhu celé těţby a tedy ne aţ po ukončení těţby. Tímto způsobem bude 

zajištěno průběţné a tedy i rychlejší navracení prostoru původnímu účelu. 

 

7.3.2 Sanační práce 

Sanační práce ve vytěţeném prostoru budou zahrnovat zasypání lomu. Vnitřní 

výsypka situovaná do západní části lomu, po vytěţení Z části 5. etáţe, bude upravována 

v průběhu naváţení výklizových hmot, tak aby bylo moţno v tomto pokračovat při 

zaváţení lomu inertním odpadem. Objem vytěţeného prostoru lomu bude cca 7,2 mil. m
3
, 

objem skrývek a výklizů cca 3,1 mil. m
3
 , čili zbývá 4,1 mil. m

3
 volného prostoru 

k zasypání. Po navezení tohoto mnoţství odpadů se zbývající prostor zahrne výklizovým 
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materiálem z valů situovaných po obvodu lomu. Po zasypání celého vytěţeného prostoru 

na úroveň původního terénu, se povrch zaváţky vymodeluje do původního tvaru a 

rozprostře se zde ornice o mocnosti min. 0,3 m. 

Součástí sanace bude demolice a odstranění všech inţenýrských sítí, povrchových 

objektů a jejich sanace. 

 

7.4 Rekultivace 

7.4.1 Cíle biologické rekultivace 

 

Cílem biologické rekultivace je pokud moţno navrátit vytěţený prostor lomu 

původnímu zemědělskému účelu a začlenit tento prostor do okolní krajiny. Vzhledem 

k tomu, ţe se zájmové území nachází v CHKO Český Kras, je třeba postupovat citlivě a 

dbát na nezávadnost zásypových materiálů a bylo by nevhodné vytvořit v krajině cizorodý 

prvek. 

Výsledkem sanace a rekultivace lomu by mělo být území kulturního charakteru, se 

schopností začlenit se do zemědělské krajiny.  

7.4.2 Návrh opatření 

 

Plocha určená k zemědělské rekultivaci bude v rámci sanace tvarována do podoby 

původního terénu. Po rozprostření ornice se plocha na 2 – 3 roky zatravní jetelotravní 

směsí. To ochrání rozprostřenou ornici před erozí a zároveň ji zúrodní. Na tomto povrchu, 

bude moţno znovu pěstovat méně náročné polní plodiny, např. vojtěška, řepka olejka, 

luskoviny atd., jako se děje  v současnosti. Po tomto zhruba tříletém období bude 

rekultivace ukončena a plocha bude připravena na předání k uţívání. 
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8 Technicko - ekonomické zhodnocení 

 

Tato kapitola se věnuje zhodnocení návrhu na otvírku a těţbu loţiska, z hlediska 

ekonomického a technického. Řeší ekonomické náklady na otvírku a návratnost 

investovaných finančních prostředků na základě nynějších cen, nákladů a zkušeností 

z lomu Čeřinka.  

 

8.1 Náklady na otvírku ložiska 

Náklady na otvírku loţiska budou rozprostřeny do několika fází stejně jako 

samotná otvírka lomu. Skládají se z nákladů na vykoupení pozemků, nákupu mechanizace 

do lomu, nákladů na skrývku a na samotnou těţbu loţiska. 

 

8.1.1 Výkup pozemků 

V první fázi otvírky loţiska bude nutné vykoupit pozemky nad loţiskem, tak jak 

ukazuje mapka na obrázku č. 14. Ţlutě jsou znázorněny pozemky v majetku Lomy Mořina 

spol. s r.o., růţově pozemky pro výkup v první fázi a modře pozemky určené pro výkup 

v druhé a třetí fázi otvírky loţiska. 
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Obr. č. 14 pozemky určené k výkupu. (autor) 
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8.1.2 Nákup mechanizace lomu 

Nákup mechanizace do lomu, popsané v kapitole 6.3.1. je moţno rozloţit do 

několika částí podle potřeby pro otvírku. Vzhledem k tomu, ţe společnost vlastní 

mechanismy pro těţbu a dopravu rubaniny z lomu Čeřinka,nebude nutno nakoupit  

všechny mechanismy popsané v kapitole 6.3.1. Pro první fázi otvírky bude třeba nakoupit 

hydraulické rýpadlo, buldozer, mobilní hrubotřídič a kolový nakladač. Pro další fáze 

otvírky bude převeden kolový nakladač z provozu Holý Vrch, popř. z lomu Čeřinka 

 

8.1.3 Náklady na skrývku, těžbu a dopravu  

Náklady na skrývku, těţbu a dopravu se odráţejí od nákladů na tyto poloţky v roce 

2008 na provozu Mořina. Náklady jsou mírně upraveny, hlavně náklady na dopravu 

rubaniny, skrývky a výklizů, vzhledem ke kratší vzdálenosti jak na úpravnu, tak na deponie 

výklizů. 

Náklady na jednotlivé poloţky v kaţdé fázi jsou znázorněny v tabulce č. 2. 
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1. fáze otvírky 

mnoţství 

jednotek 

cena za 

jednotku kč 

cena celkem 

kč období 

Výkup pozemků m
2
 66 225 300 19 867 500   

Nákup mechanismů ks 4   50 000 000   

Náklady na skrývku m
3
 433 500 36,63 15 879 105   

Náklady na těţbu vč.výklizů a 

dopravy na úpravnu t 459 255 73,47 33 741 465   

Náklady celkem     119 488 070 1 rok 

2. fáze otvírky         

Výkup pozemků m
2
 86 355 300 25 906 500    

Nákup mechanismů ks 1 15 000 000 15 000 000    

Náklady na skrývku m
3
 231 000 36,63 8 461 530    

Náklady na těţbu vč.výklizů a 

dopravy na úpravnu t 3 529 837 73,47 259 337 124    

Náklady celkem     308 705 154  4 roky 

3. fáze otvírky         

Výkup pozemků m
2
 x x x   

Nákup mechanismů ks x x x   

Náklady na skrývku m
3
 112 250 36,63 4 111 718   

Náklady na těţbu vč.výklizů a 

dopravy na úpravnu t 1 520 756 73,47 111 729 943   

Náklady celkem     115 841 661 6 let 

Náklady celkem na všechny 

fáze otvírky     544 034 885   

 

Tab. č. 2 

 

8.1.4 Návratnost nákladů 

Návratnost nákladů v nejkratším čase od počátku investic je jednou z prioritních 

snah  kaţdého investora. Proto i zde, v tomto návrhu na otvírku a exploataci loţiska, byl 

tento faktor na prvním místě. 

Návratnost nákladů na otvírku loţiska, je kalkulována na základě současných cen, 

v šestiletém období otvírky všech etáţí lomu. Podle tabulky č. 3 kde jsou zpracovány 

náklady a trţby podle předpokládaných ročních těţeb v závislosti na otvírce jednotlivých 

etáţí, bylo dospěno k tomuto závěru: po šesti letech otvírky a těţby budou trţby za 

vyrobenou surovinu převyšovat náklady o cca 100 mil. kč. Dále v graf č. 1., který je 

zpracován dle dat z tab. č. 3, dokazuje,ţe bod zlomu, tzn. bod kdy náklady od začátku 
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otvírky a trţby za surovinu dosáhnou stejné hodnoty, nastane  v první polovině 4. roku po 

zahájení otvírky. 

 

období náklady kč hrubá těţba t výkliz t výroba t 

průměrná 

cena za 1 t 

výrobku kč 

trţby za 

výrobky kč 

1rok 

119 488 

070,00 459 255,00 114 813,75 344 441,25 155,00 53 388 393,75 

2.rok 

134 538 

494,85 1 159 255,00 289 813,75 869 441,25 155,00 134 763 393,75 

3.rok 92 094 498,06 1 253 498,00 313 374,50 940 123,50 155,00 145 719 142,50 

4.rok 82 072 161,48 1 117 084,00 279 271,00 837 813,00 155,00 129 861 015,00 

5.rok 69 847 237,22 894 726,00 223 681,50 671 044,50 155,00 104 011 897,50 

6.rok 45 994 424,10 626 030,00 156 507,50 469 522,50 155,00 72 775 987,50 

celkem 

544 034 

885,71 5 509 848,00 1 377 462,00 

4 132 

386,00   640 519 830,00 

 

Tab. č. 3 Náklady a trţby v průběhu otvírky a těţby loţiska 

 

Graf  č. 1 Návratnost nákladů v čase 
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9 Závěr 

Cílem zpracování tématu diplomové práce, bylo navrhnout otvírku loţiska 

Kamenný vrch v DP Kozolupy. Účelem tohoto návrhu bylo zhodnotit moţnosti otevření 

loţiska, exploatace a v neposlední řadě technicko-ekonomický efekt. Jak je vidno 

z předešlých kapitol je způsob otvírky a exploatace loţiska vyhovující, takřka ve všech 

směrech. Je ohleduplný k svému okolí, jak při samotné těţbě, tak při sanačních a 

rekultivačních pracích, a co je hlavně důleţité, podle tohoto návrhu je návratnost 

finančních prostředků ve velmi krátké době po započetí otvírky. Zabývá se jen částí celého 

loţiska, ovšem rozšíření těţby do ostatních částí loţiska bude posuzováno dle aktuálních 

poţadavků a potřeb společnosti. 

Tato diplomová práce je formulována  tak, aby při zpracování kompletního POPD 

pro loţisko Kamenný Vrch, byla platným dokumentem pro ulehčení plánování otvírky a 

přípravy dobývání pro společnost Lomy Mořina spol. s r.o.  

Při zpracovávání tématu jsem vyuţil svých teoretických i praktických zkušeností 

při plánování těţby a výroby.  
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