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Obr.č.1 – Čelní pohled na kamenolom z pravého břehu řeky Labe 

 

1 Úvod 

Hlavním cílem mé bakalářské práce je navrhnout optimální řešení otvírky 5. a 6. 
etáže kamenolomu Mariánská skála v Ústí nad Labem. Navrhuje nové řešení  
postupu těžby v dalším zahloubení stěnového kamenolomu. Popisuje 
technologické postupy včetně změn technologií s tím související. Zhodnocuje 
návrh otvírky oproti minulým způsobům těžby včetně jeho vyhodnocení pro 
provozovatele kamenolomu. Tato práce navazuje na již dříve zpracované a 
prováděné způsoby otvírek jednotlivých etáží na kamenolomu Mariánská skála 
vycházející z provedených  geologických a hydrogeologických průzkumů, 
projektových dokumentací, odborných posudků, souhlasných stanovisek 
dotčených orgánů, které řešili možnosti postupu těžby a samotného provozování 
kamenolomu 

 

2 Údaje o provozovateli kamenolomu Mariánská skála  

 

Provozovatel a vlastník:  DOBET, spol. s r.o.  

Adresa: Nádražní 946, 687 22 Ostrožská 

Nová Ves 

IČO:      255 11 602 

DIČ:      CZ 255 11 602  
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Zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 29062 

Adresa kamenolomu: Drážďanská 6, 400 07  Ústí nad Labem 

Odpovědná osoba (konzultant): vedoucí kamenolomu  Ing. Ladislav Žid 

Kontaktní údaje: tel. 602 272 140, www.dobet.cz,, e-mail:  mskala@dobet.cz 

 

DOBET, spol. s r.o. v Ostrožské Nové Vsi je soukromou společností, jejíž 

hlavní činností je těžba a zpracování nerostných surovin, výroba stavebních 

materiálů. Mezi další činnosti patří provozování nákladní autodopravy, hostinská a 

ubytovací činnost. Další činností je provozování betonáren. Výroba, doprava a 

ukládání betonových směsí je realizována na betonárnách: Ostrožská Nová Ves, 

Uherský Brod a Uherské Hradiště – Jarošov. V sídle firmy v Ostrožské Nové Vsi je 

dále provozována výroba zámkové dlažby a nákladní autodoprava. 

 

3 Stručný popis a umíst ění kamenolomu Mariánská skála  

 

Lokalita (provoz)  Mariánská skála 

Krajský úřad   Ústí nad Labem (kód 3510) 

Městský úřad  Ústí nad Labem 

Název DP   Stříbrníky (15778) 

Katastrální území  Ústí nad Labem (30339) 

 

 
Obr.č.2- Poloha kamenelomu v Ústeckém kraji 
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 Výhradní ložisko nevyhrazeného nerostu znělce tvoří část vrchu 

nazývaného Mariánská skála, nacházející se na SV straně města Ústí nad Labem. 

Jižně od ložiska prochází silnice II. třídy do Děčína a železniční trať z Ústí nad 

Labem do Děčína. S železniční tratí je ložisko spojeno vlečkou. Jižně od ložiska 

protéká směrem východním řeka Labe. 

 

4 Geografie a geologie a hydrogeologické charakteri stiky lomu  

4.1 Geologie a hospodaření se zásobami výhradního. ložiska 

V roce 1963 byl proveden na ložisku podrobný průzkum. V této době byla 

lokalita již otevřena lomem. Průzkum pod č. 51331118/D byl ukončen se stavem 

zásob k 8. 6. 1963 Geologickým průzkumem Praha (dále GP). Od této doby se 

provádělo do ověřování ložiska těžebními pracemi. Zásoby znělce vyhodnocené 

GP byly z části zahrnuty do dobývacího prostoru (dále DP)schváleného 

Ministerstvem dopravy v Praze ke dni 18. 6. 1965 pod zn. 23397/65 pro podnik 

Železniční průmyslová stavební výroba v Uherském Ostrohu pod názvem 

„Dobývací prostor Stříbrníky pro kamenolom Mariánská skála“. 

 

Celková plocha DP je     76 150 m2 

z toho: v k. ú. Stříbrníky    38 350 m2 

  v k. ú. Ústí nad Labem    37 800 m2 

 

Hranice DP jsou vymezeny svislými rovinami, ohraničenými nepravidelným 

devítiúhelníkem s vrcholy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 určenými souřadnicemi (viz 

přílohy). 

Geologické údaje 

Lokalita Mariánská skála je součástí komplexu třetihorních vyvřelin Českého 

středohoří. Ložisko je tvořeno jemnozrnným fonolitem (znělcem) šedé až světle 

šedé barvy s výraznou bublinatou až mandlovcovitou texturou. Charakteristická je 

deskovitá nepravidelná až balvanitá odlučnost. Nadloží fonolitu je tvořeno 

skrývkou skládající se ze svahových a sprašových hlín, v malé míře štěrkopísky a 
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převážně zjílovělým fonolitem. Do skrývky je zařazena i vrchní vrstva a poloha 

slabě zvětralého fonolitu rozpadavého charakteru. Mocnost skrývky se pohybuje 

od 4 do 10m a směrem k SZ klesá. Při geologickém průzkumu ani při těžbě nebyla 

na ložisku zachycena poruchová pásma větších rozměrů. Podloží na ložisku 

nebylo zachyceno. 

 

Jakostní a technologická charakteristika suroviny 

Výsledky zkoušek podle závěrečné geologické zprávy z roku 1963 vykazují tyto 

vlastnosti suroviny: 

Objemová hmotnost     2,39g.cm -3 

Měrná hmotnost      2,51g.cm -3 

Pórovitost       4,38 – 5,78% 

Nasákavost hmotnostní    1,40 – 1,96% 

Nasákavost objemová     3,34 – 4,60% 

Krychelná pevnost (za sucha)    140,8 – 155,5MPa 

Otluk       22,3% 

Pevnost mělnění     846kg.cm -3 

Pevnost v rázu      0,698 – 0,893 

Drtitelnost      2,8% 

 

Surovina (znělec) je podle výsledků zkoušek vhodná k výrobě kameniva pro 

železniční kolejové lože i kamenivo pro silniční účely. Současně je surovina 

vhodná i pro technologické zpracování (výroba obalového skla). 

 

Hydrogeologické údaje 

Hydrogeologické poměry na ložisku jsou vcelku jednoduché. Podzemní vody 

při průzkumných pracích nebyly na ložisku zjištěny. Ani v současné době se 

v lomu nevyskytují výrony nebo prameny podzemní vody. 
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5  Zásoby výhradního ložiska 

 
Průzkumem kamene z roku 1963 „Mariánská skála“ pod č. 51 331 118/D byly 

vyhodnoceny se stavem k 8. 6. 1963 dva bloky zásob: 

 

Blok číslo      1  2 

Kategorie      BB  C1B 

Plocha   m2   37 030 50 780 

Ø mocnost suroviny m   85,93  90,71 

Kubatura suroviny mil.m -3  3,181  4,606 

Zásoby celkem       7 788 000 m3 

 

5.1 Plánované změny zásob 

Stav zásob k 1. 1. 2000 podle stavu odpisu zásob: 

 

kategorie C1 volné   1 395 000 m3 

  C1 vázané  2 262 000 m3 

celkem     3 657 000 m3 

 

Zásadní mapa lomu zpracovaná na dvou listech (evidenční č. 5850 a 5851 

Ústí n/L 3-7/33 a 3-8/11) byla obnovena k datu 15. 7. 1992. Nově byly zaměřeny 

hrany etáže č. 1, 2 a 3. Zaměření provedl a ověřil Ing. Pavlásek Aleš, geodetické 

práce, Rumjancevova 3, 460 89  Liberec. Tato mapa byla zkreslena na jeden list a 

použita pro zpracování POPD. Při plánované roční výši těžby 140 000m3 suroviny 

dostačují zásoby na etáži č. 1 až 6 na 13,45 roku (výpočet z roku 1993). 

 

5.2 Rozčlenění zásob k těžbě podle připravenosti 

Větší část zásob nacházejících se v dobývacím prostoru je odkryta. Skrývkový 

materiál je odstraněn a surovina připravena k těžbě ve 4 roztěžených etážích. 

Roztěžení dalších etáží je vázáno na těžební postupy v roztěžených etážích: č. 1 

(240m n. m.), č. 2 (222m n. m.), č. 3 (203m n. m.), č.4  (187m. n. m.), kde bude až 

po dotěžení SZ strany možno zahájit zahlubování do etáže č. 5 a 6. Zásoby mimo 

dobývací prostor zůstávají beze změny. 
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5.3 Zásoby vázané v ochranných pilířích 

Vázané v ochranném pilíři zůstávají zásoby v západní části dobývacího 

prostoru, kde u etáže č. 1 bude již pouze zarovnána hrana stěny a upravena. 

Zbývající zásoby v této části zůstávají dle požadavku MěÚ Ústí nad Labem (viz 

řezy č. 4 a 5). Požadavkem MěÚ je ponechání části vrcholového hřbetu mezi body 

1 a 2 DP v nadmořské výšce 265m n. m. a tím i zajištění větší bezpečnosti města, 

které se nachází na Z a SZ straně lomu. 

 

5.4 Zásoby ponechané na ložisku 

Část zásob zůstane jako těžební ztráty v závěrných svazích lomu při 

ukončování těžby. V DP Mariánská skála budou spodní partie při zachování 

generelního sklonu svahu 66 O uvedeného v předchozích POPD a projektu 

rekultivace blokovat stále více zásob ložiska vhodných k těžbě. 

 
6 Otvírka, p říprava a dobývání 

 
6.1 Podmínky stanovené v DP a CHLU 

Na ložisku byl stanoven dobývací prostor pod názvem Stříbrníky – Mariánská 

skála, který omezil těžbu jen na jižní část ložiska. Třetina zásob v severní části 

nebyla zahrnuta do DP vzhledem k blízkosti městské zástavby.Chráněné 

ložiskové území nebylo pro ložisko stanoveno. Geologickým průzkumem byl 

vymezen pouze netěžitelný pilíř JZ od stávajícího lomu, který nebyl zahrnut do 

zásob ložiska. 

 

6.2 Plánovaný průzkum 

Běžný těžební průzkum je na ložisku omezen monotónností horninového 

složení ložiska v prostoru lomu. Rozšíření ložiska mimo DP směrem S nepřipadá 

v úvahu. V blízkosti S části DP se nachází 200m V směrem ZOO a asi 500m 

S směrem sídliště Dobětice. 
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6.3 Způsob otvírky a přípravy 

V minulém období byla provedena skrývka téměř na celé ploše dobývacího 

prostoru. Veškerý skrývkový materiál (ornice i zvětralá část ložiska) byl odstraněn 

a uložen podle příslušných a schválených dispozic. Skrývková etáž je v současné 

době přístupná nad hranou etáže č. 2 po terénu. Celkově je v současné době 

ložisko přístupné po příjezdové komunikaci od severu. Komunikace nad 

rekultivovanou plochou u vrcholu DP 3 odbočuje k západu na etáž č. 1 a 2. 

Příjezdová komunikace na etáž č. 3 odbočuje směrem východním, obchází 

rekultivovanou plochu a končí ve východní části plata etáže na úrovni 203m n. m. 

v blízkosti drtírny. 

  

6.4 Otvírkové práce 

V současné době je surovina těžena stěnovým lomem ve čtyřech etážích (č. 1, 

2, 3, 4) a to na bázi 240, 222, 203 a 187m n. m. Při zahlubování a další těžbě 

bude nutné provést otvírkové práce nejdříve na etáži 168m n. m. (etáž č.5) a 

výhledově se celý lom dotěží na úroveň 146m n. m. (etáž č. 6). Roztěžení etáže č. 

4 a 5 si vyžádá usměrnění těžebních prací v etáži č. 1, 2, 3 a 4 s předstihem na 

straně západní a SZ, kde dojde k zahlubování terénu a provedení otvírek etáže na 

bázi 168m n. m. Zahlubování na etáže 5, 6 se provede v navázání na stávající 

komunikace z nadmořské výšky 187m n. m. Tuto plánovanou předdrtírnu je 

možno umístit pouze v JZ straně paty etáže 203m n. m. Bude tím zachováno 

průběžné využití stávajícího primárního drcení bez delšího omezení nebo 

přerušení úpravy suroviny. Po obvodu etáže č. 4 (203m n. m.) se na straně SZ, 

Z a S ponechá prostor o šíři 15m, po kterém bude vedena komunikace do etáže č. 

5 a 6. Zahlubování je plánováno pouze ze strany SZ a z nadmořské výšky 187m 

na 168m. Uprostřed zahlubování se provede otvírka směrem SZ do etáže č. 5 

(168m n. m.).  
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Obr.č.3 – Pohled do lomu z hrany DP 

 

Těžební postupy jsou zachyceny v mapách tak, aby byla zachována 

přehlednost dokumentace 

 

6.5 Dobývací metody 

Způsob těžby na ložisku je ovlivněn blízkostí městské zástavby, tratí, silnicí, 

sídlištěm a ZOO. Podle toho byla uzpůsobena i dobývací metoda na ložisku a 

parametry stěn stávajících i navržených. 

 

Etáž č.  Báze těžební (m n. m.)  Výška stěny (m) 

1   240      20 

2   222      18 

3   203      19 

4   184      16 

5   165      19 

6   146      22 

 

Směr těžby v prvních letech je nutné usměrnit do západní části etáže č. 1, 2, 

3,4 s generálním směrem SZ. Po uvolnění prostoru se při zahlubování 

komunikace a otvírce etáže č. 5 a 6 dotěží V strana etáží č. 2 a 3. Další směr 

těžby (v etáži č. 4, 5, 6) bude veden k SV a V. Vlastní těžba se provádí velkými 
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trhacími pracemi velkého rozsahu (clonové odstřely). Rozpojená surovina se 

nakládá za pomoci rypadel na dumpery a dopravuje se k primární drtírně. 

 

 
Obr.č.4 . Elektrické lopatové rypadlo Unex 

Pro nakládání je vypracován aktualizovaný technologický postup pro dobývací 

práce č. TPL–5/09.02-1/172 a pro provoz lopatových rypadel č. TPL-1/85. 

 

 
Obr.č.5 – Hydraulické lopatové rypadlo Liebhher 
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Obr.č.6 – dempr Belaz 

Technologická úprava kameniva je dvoustupňová s primárním čelisťovým 

dvouvzpěrným drtičem V8-2N, 1000x800mm a jedním sekundárním kuželovým 

drtičem. Po roztřídění je surovina dopravena do zásobníků a odtud nakládána na 

vagony nebo odvážená k odběrateli přímo nákladními auty. Při přeložení primární 

drtírny zůstane část technologické linky zachována.. Jako primární drtič je navržen 

dvouvzpěrný čelisťový drtič DCD 1250x1000mm s vozíkovým podavačem 

1250x5500mm. Zvětšením tlamy drtiče se zmenší počet sekundárních odstřelů. 

 

 
Obr.č.7 – primární drtič 
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Obr.č.8 - sekundární drtič 

Podrcený materiál se dopraví přes ocelový mezi zásobník na dopravník 

napojený na stávající úpravárenskou linku. 

 

7 Technologický postup dobývání 

 

Tento technologický postup je platný a závazný pro komplex prací, jejichž cílem 

je zajištění suroviny pro výrobu přírodního drceného kameniva v kamenolomu 

Mariánská Skála – dobývací prostor Stříbrníky a Mariánská skála. Všechny práce 

musí být prováděny v souladu s platným plánem otvírky, přípravy a dobývání. 

 

7.1 Skrývka 

Životnost ložiska je při současné výši těžby cca 23 let. Skrývkové práce nejsou 

v rámci platného plánu otvírky, přípravy a dobývání plánovány (platnost do 

31.12.1992), protože těžba na 1. etáži se ukončí koncem roku 1991. Skrývka byla 

provedena až k hranicím dobývacího prostoru. V případě nutnosti provedení 

skrývkových prací při úpravě lomových stěn, svahování nebo úprav komunikací, 

musí být tyto vytyčeny, vyňaty ze ZPF, LPF a převedeny. Před zahájením 

skrývkových prací je nutno zajistit projekt skrývkových prací a provést písemně 

předání staveniště. 
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7.2  Dobývání 

Dobývací metoda 

Primární rozpojování horniny – jemnozrnného znělce (fonolitu) bude prováděno 

metodou clonových, případně plošných odstřelů v souladu s platným typovým 

projektem pro trhací práce velkého rozsahu. Pro vrtání vývrtů se používají strojní 

vrtné soupravy typu LVE 70 a SLVE 31/60 poháněné kompresory DK 661. 

Nadměrné kusy rubaniny lze sekundárně rozpojovat přiloženými náložemi, 

případně náložemi vývrtovými. Používané trhaviny a pomůcky musí odpovídat 

příslušným výnosům ČBÚ č. 72/88 Sb., ČNR č. 61/88 Sb. a všech souvisejících 

předpisů. 

 

Rozměry řezů a šířka pracovních plošin  

Exploatace ložiska v současné době probíhá ve 4 etážích:Výšky stěn viz 

odstavec 6.5. Hlavní těžební postupy jsou Z a S. Sklon stěn se pohybuje 

v rozmezí 50-75o. Předstih jednotlivých etáží ve směru postupu těžby je stanoven 

s ohledem na šířku rozvalu, manipulační prostor rypadel E 303 a Liebherr 954, 

manévrovací schopnosti nákladních automobilů Belaz T200 a bezpečností pruh 

činí 35m, při bočním odběru z rozvalu 25m . Při postupném dotěžování 

jednotlivých etáží se musí řídit minimální šířky plošin a ochranných lávek platným 

plánem otvírky, přípravy a dobývání. Délka porubní fronty na jednotlivých etážích 

činí: 

Etáž č.   (m n. m.)   Délka řezu (m) 

1. etáž   240    cca 240 

2. etáž   222    cca 310 

3. etáž   203    cca 280 

4. etáž   187    cca 200 

5. etáž   168    cca 180 

6. etáž   146    cca 150 
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Obr.č.9 – vrtací zařízení SLVE 81 

S postupem těžby se délky těžebních front nebudou výrazně měnit. Pro zvýšení 

bezpečnosti bude podél hrany každé etáže udržován min. 1 m vysoký val, 

nahrnutý buldozerem z rubaniny drobnější fragmentace. 

 

Nakládání  

Rubanina bude nakládána diesel-hydraulickými lopatovými rypadly  EH Liebherr 

954, DH 103 (variantně elektricko – hydraulickými E 303) na automobily Belaz 

T200 (dempry), jejichž korba je opatřena bezpečnostním štítem, takže řidič 

automobilu nemusí během nakládání opouštět kabinu. Přistavování a odjezd 

automobilů řídí strojník zvukovými signály.Při výšce rozvalu do 1,4 násobku 

výškového dosahu rypadla jde o normální pracovní operaci, při větší výšce rozvalu 

je nutno se řídit ustanovením odst. 9. tohoto technologického postupu. 

 

Čištění stěn 

Stěny, pod nimiž se mají zdržovat a pracovat lidé a nebo kde mají být umístěny 

stroje a zařízení, musí být podle potřeby na základě výsledku prohlídky ve smyslu 

§ 7,38 vyhl. ČBÚ č. 26/89 Sb. ve znění pozdějších předpisů  očištěny. Je-li 

rozhodnuto o čištění stěny, musí směnový technik před započetím práce 

vypracovat pracovní postup. Vrtací práce pak řídí předák. Před zahájením čištění 

musí být nejprve označen a uzavřen manipulační prostor a musí být očištěn horní 

okraj stěny v pruhu širokém nejméně 1m. Ruční čištění se musí provádět zásadně 

shora dolů, přičemž každý pracovník musí být uvázán na přezkoušeném laně a 
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ochranném pásu s použitím ochranné přilby a bot s ocelovou špičkou. Lano musí 

být upevněno a zajištěno na vhodném stromě nebo na ocelové tyči upevněné ve 

vývrtu mimo oblast narušenou trhacími pracemi. Vlastní čištění provádějí 

pracovníci pomocí pák a sochorů v dostatečné vzdálenosti od sebe, aby se 

nemohli navzájem ohrozit. Nikdy nesmí pracovník čistit stěnu nad sebou. Používá-

li se při čištění stěny trhavin (tzv. záložek), je nutno dodržovat technologický 

postup trhacích prací malého rozsahu. Práce se musí provádět za stálého dozoru. 

Pracovník k tomu určený neustále pozoruje lomovou stěnu nad pracovištěm a 

upozorňuje na nebezpečné jevy hvízdáním na píšťalu a voláním nebo radiostanicí. 

Je zakázáno provádět čištění za deště a sněžení. Rovněž se nesmí čistit stěna 

mokrá, zasněžená nebo zledovatělá. Při strojním čištění se připevní k buldozeru 

ocelovým lanem ocelová plotna. Lano musí být nejméně 20 mm silné a nejméně o 

10 m delší, než je výška čištěné stěny. Plotna se postupně spouští a vytahuje po 

stěně a svým pohybem sráží uvolněné lomy horniny. Při čištění se nesmí 

pracovníci zdržovat v blízkosti menší než 20 m od napjatého lana. Strojní čištění 

se musí provádět rovněž za stálého dozoru. Je možno čistit mokré, zasněžené i 

zledovatělé stěny, avšak nikoli za snížené viditelnosti. Po skončení práce seznámí 

předák směnového technika s průběhem prací a se všemi nebezpečnými jevy. 

Směnový technik se přesvědčí o výsledku prací a provede zápis do knihy kontrol. 

 

Podmínky vzájemné součinnosti jednotlivých činností na pracovních plošinách 

Jednotlivé činnosti na pracovních plošinách je nutno koordinovat, aby byla 

zajištěna bezpečnost pracovníků a zároveň aby byla co nejméně ovlivněna 

plynulost výroby. Jde o tyto činnosti: strojní vrtání, primární rozpojování (včetně 

nabíjení), sekundární rozpojování (včetně nabíjení), úprava rozvalu a plata 

buldozerem, čištění stěn, nakládání. Příprava trhacích prací (primárních i 

sekundárních) a čištění stěn vyžaduje vytyčení a vyklizení manipulačního 

prostoru. Do tohoto prostoru nesmí zasahovat žádná jiná činnost. Před připojením 

rozpatné sítě na rospatné vedení musí být vyklizen bezpečnostní okruh, tzn., že 

v něm už není žádná jiná činnost. Do doby vyklizení bezpečnostního okruhu je 

v zásadě možné, aby všechny činnosti probíhaly současně, nesmí se však 

překrývat manipulační prostory a pracovní stroje se nesmí navzájem přibližovat, 
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aby nemohlo dojít k ohrožení. To platní zejména pro pracovní prostor rypadla. Je 

zakázáno provádět ruční čištění stěn v době trhací práce. 

 

Opatření při změně báňsko-geologických podmínek dobývání a pří nepříznivých 

klimatických podmínkách 

Vzhledem k výsledkům geologického průzkumu předpokládáme, že ložisko je 

v podstatě homogenní a že tedy ke změně geologických podmínek nedojde. 

Kdyby však postupem těžby byla nabourána porucha, vývěr vody nebo výskyt 

materiálu odlišného svými vlastnostmi od těženého znělce, je nutno tuto 

skutečnost neprodleně nahlásit závodnímu lomu, který stanoví potřebná opatření. 

Při zjištění takovéto mimořádné skutečnosti je nutno zvážit, zda nemůže dojít 

k ohrožení pracovníků či strojů. Za snížené viditelnosti je zakázáno čištění stěn a 

provádění trhacích prací. To se týká i situace, kdy se přibližuje bouřka. Při zvlášť 

nepříznivých klimatických podmínkách jako jsou sněhové vánice, průtrž mračen, 

náledí, je nutno omezit práce jen na nakládku a dopravu rubaniny, avšak za 

předpokladu zajištění sjízdnosti komunikací. 

 

Přemístění nakládacích strojů 

Přemisťování rypadel probíhá jejich vlastní silou. Protože při pojezdu jsou 

rypadla enormně namáhána a trpí vozovky, je nutno přejezdy omezit na minimum. 

 

Způsob odstavení a zajištění strojů v době odstávek 

Rypadla musí být odstavena v dostatečné vzdálenosti od stěny, aby nemohla 

být poškozena materiálem padajícím ze stěny, musí být podložena klíny a kabina 

musí být uzamčena, nádrže s pohonnými hmotami musí být uzamčeny. Lopata 

nesmí zůstat zvednuta, musí být položena na zem. Buldozery musí být odstaveny 

v dostatečné vzdálenosti od stěny, zajištěny klíny, kabina i nádrž musí být 

uzamčena. Musí být odstaveny mimo prostor ohrožený pádem horniny, zajištěny 

proti samovolnému pohybu. Elektrické stroje musí být odpojeny od přívodního 

vedení, naftové musí mít uzamčeno nádrž a musí být zajištěny proti spuštění 

nepovolanými osobami. Musí být odstaveny na místě, kde nehrozí pád horniny, 

zajištěni proti ujetí. Je zakázáno ponechávat po ukončení práce soutyčí s vrtným 
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nářadím ve vrtu. Souprava musí být zajištěna před zneužitím. Automobily musí být 

odstaveny na určeném parkovišti, podloženy a uzamčeny včetně nádrží. 

 

Zvláštní opatření  

V případě, že výška rozvalu po primární trhací práci přesahuje 1,4 násobek 

výškového dosahu rypadla, je nutno zajisti zvláštní opatření. Těžbu u takového 

rozvalu je možno provádět pouze za stálého dozoru, aby mohl být včas dán pokyn 

řidiči rypadla, že je nutno z blízkosti rozvalu odjet. Výška rozvalu je vzhledem ke 

způsobu těžby poměrně příznivá a pravidelná. Kusy a nadměrné velikosti se 

pomocí rypadla překládají mimo rozval a postupně rozpojují pomocí sekundárních 

trhacích prací. Tuto činnost je nutno provádět rovněž za stálého dozoru. Pohyb 

pracovníků po rozvalu je zvlášť nebezpečnou pracovní operací, proto je nutno 

dbát na řádné použití osobních ochranných pomůcek a prostředků, jako jsou 

pracovní oděv, pracovní pás a zajišťovací lano. 

Před zahájením prací uvedených v tomto odstavci musí směnový technik předem 

zpracovat pracovní postup podle zásad uvedených v kap. 4.2. Vlastní práce řídí 

předák, práce ukončuje směnový technik zápisem do knihy kontrol. 

7.3. Provoz výsypek a odvalů 

Skrývkové práce byly na ložisku provedeny až k hranicím dobývacího prostoru 

a ukončeny. Odval (SV od dobývacího prostoru) byl zrekultivován. Odpad a 

technologické úpravy kameniva a odprašky jsou expedovány mimo provoz 

Mariánské skály. Při všech pracovních činnostech musí pracovníci postupovat 

uvážlivě a dodržovat ustanovení vyhl. ČBÚ č. 26 a 51/89 Sb ve znění pozdějších 

předpisů, z nichž musí být pravidelně školeni a přezkušováni. V pochybnostech je 

nutno se obrátit na směnového technika. 

 

7.3  Generální svahy skrývky, lomu, výsypek 

U hranice dobývacího prostoru byla ukončena skrývková etáž valem, který je již 

několik roků stabilizován. Jeho výška se pohybuje kolem 2 m a tvoří zábranu nad 

těžebním prostorem. Svahy etáží jsou uzpůsobeny generálním úhlem sklonu 

svahů. S ohledem na soudržnost horniny, geologickou stavbu, báňsko-technické 

podmínky a bezpečnostní předpisy byl tento úhel stanoven na 66 stupňů. Po 
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úplném dotěžení ložiska bude tento úhel dodržen. Pro bezpečnou těžbu na 

etážích byla stanovena šíře pracovní plošiny z těchto hodnot: 

 

• šířka rozvalu po odstřelu     15-20m 

• manipulační prostor rypadla při těžbě   15m 

• manipulační prostor pro nakládání na auta   6m 

• manipulační prostor pro otáčení vozidla   22m 

• bezpečnostní pruh u horní hrany    5m . 

 

Na základě výše uvedených hodnot  musí být v daných podmínkách 

dodržována šířka plošiny min. 35m. Předstih těžebních etáží je proto nutno 

zachovávat v této šíři vzhledem k dané dobývací metodě, k zajištění stability 

těžebních strojů, bezpečnosti dopravy i pracovníků. Při odtěžování etáže č. 1 a 2, 

kde není možné tuto šíři těžební etáže dodržet, bude nutné provést rozpojení 

horniny s uvolněním suroviny a jejím naložením na etáži č. 3. Pro odtěžování 

vrchních etáží se uvažuje s jiným způsobem rozpojování. Stávající stav volných 

zásob k těžbě omezuje na minimum jakékoliv skrývkové práce. není proto 

uvažováno ani s dalšími prostorami pro budování odvalů. Ani při úpravě suroviny 

nevznikají odpady, které by bylo nutné umísťovat na odvaly. Stávající odvaly 

nacházející se SV od lomu jsou již z větší části rekultivovány. Zbývající 

neozeleněná část na JV straně se ponechá až do ukončení těžby pro potřeby 

úprav některých ploch podle návrhu rekultivace, který byl pro ložisko zpracován  

Skrývková etáž, těžební etáže i odval jsou stabilizovány tak, že možnost sesuvů je 

minimální. 

 

7.4  Opatření u hranic DP  

Jak již bylo uvedeno v předešlé kapitole, je S, SZ a Z část u hranic DP 

vymezena valem vytvořeným ze skrývkových materiálů, který částečně zabraňuje 

vstupu do těžebních prostorů. 
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7.5 Způsob rozpojování hornin 

Při rozpojování horniny na ložisku Mariánská skála se provádějí trhací práce 

velkého (clonové odstřely) i malého rozsahu (sekundární rozpojování). Na práce 

velkého rozsahu se vztahuje vypracování technického projektu odstřelu. Blízkostí 

zástavby je omezen rozsah velkého odstřelu a na základě posudku 

vypracovaného Výzkumným ústavem inženýrských staveb Bratislava a podle 

seizmického měření z 13. 11. 1992 je povolena max. nálož iniciována rozbuškou 

jednoho časového stupně 400 kg, přičemž celková nálož nesmí překročit 2000 kg. 

Tím jsou dány i přibližně stejné velikosti clonových odstřelů (CO). Byl proto podle 

získaných zkušeností vypracován generální technický projekt clonových odstřelů, 

také schválen OBÚ Most pod č. 4650/92 dne 14. 12. 1992. 

Jednotlivé odstřely jsou většinou dvouřadé s roztečí vrtů 3,5m. První řada se 

odvrtává ve vzdálenosti 5 m, druhá 8,5 m od hrany etáže na výšku etáže (19m). 

Zahlubování komunikace je navrženo plošným odstřelem. Při odstřelech se 

používá jako trhavina POLONIT V ČR, DANUBIT 2 ČR a další povolené trhaviny, 

rozbušky DeM-S a bleskovice. Generální projekt trhacích prací je zpracován i pro 

ukončování těžby v etážích a při zahlubování komunikace, úpravu závěrných 

svahů a odtěžování okrajových partií. Trhací práce malého rozsahu se provádějí 

přiloženými náložemi. Technologický postup trhacích prací malého rozsahu byl 

také schválen OBÚ Most. Sklad trhavin v provozovně je dimenzován na 500kg 

trhaviny, 2000m rozbušek a 2000m bleskovice. Při přípravě odstřelu se dováží 

trhavina od dodavatelů přímo na pracoviště. 

 

7.6 Umístění staveb sloužících dobývání ložiska 

Převážná část staveb využívaných při dobývání výhr. ložiska se nachází JV od 

lomu mezi tratí a svahem k platu a k rekultivované ploše. Západně od příjezdové 

komunikace je umístěno sociální zařízení s trafostanicí, vlečka pro nakládání na 

vagony a zásobníky. Úpravárenská linka je vedena z plata ve výši 203m n. m., kde 

je umístěna primární drtírna a násypka na úroveň 153 a 146m n. m., kde jsou 

postupně umístěna další úpravárenská zařízení (granulátory, třídiče, zásobníky). 

Západně od úpravárenského zařízení je mimo skladištní prostor zabudován ve 

skále sklad trhavin.  
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Obr.č.10 – Sklad trhavin 

 

Na platě etáže č. 3 u násypky primárního drtiče jako zařízení provozní pro těžbu 

se využívají dva ocelo plechové sklady pro vrtací nářadí a hutní materiál, dále je 

zde umístěn sklad PHM a mobilní buňka využívaná jak pomocné sociální zařízení 

pro pracovníky v těžbě. 

 

7.7 Mechanizace a elektrizace, doprava, rozvod vody a zajištění provozu 

materiálem.  

Prostor lomu je zásobován elektrickou energií ze zděné trafostanice, která se 

nachází v části budovy sociálního zařízení u vjezdu do lomu. Z trafostanice 22/6 

kV je proveden rozvod kabely po prostoru úpravny a vyveden podzemním 

kabelem na rozhraní druhé a třetí etáže k rozvaděči. Odtud je veden nadzemním 

kabelem k lopatovému rypadlu E 303 Uničov. Elektrické lopatové rypadlo E 303 je 

využíván společně s dvěma dieselhydraulickými bagry k nakládání rozpojené 

suroviny na dumpery, kterými se surovina dopraví k násypce u primárního drtiče 

na etáži č. 3 ve výšce 203m n. m. Úprava stěn při odtěžování a úprava paty stěny 

u etáží se provádí za pomoci rypadel, eventuelně  maloprůměrovými vrty. Rozvod 

vody je proveden v prostoru úpravny a sociálního zařízení. Sklady materiálů se 

nacházejí převážně v prostoru úpravny u trati. Materiál potřebný pro těžbu a 
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mimořádné opravy v prostoru těžby je zajišťován ze dvou oceloplechových skladů 

(vrtací nářadí, hutní materiál) umístěných u primární drtírny. 

 

7.8 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Na lokalitě nebyly zaznamenány po dobu těžby žádné výrony plynů, vody a ani 

sesuvy horniny. Surovina v lomu je jen málo variabilní, bez výraznějších 

poruchových pásem. Nejsou proto stanovena pro těžbu zvláštní bezpečnostní 

opatření. Prostory nad lomem jsou zajištěny valem vytvořeným ze zeminy o výši 

2m, případně lýkovým provazem, na přístupových komunikacích a cestách jsou 

umístěny tabule s varováním. 

 
7.9 Větrání hlubokých lomů  

Při těžbě ve spodních partiích se dno  lomu zmenší až na plochu o průměrných 

rozměrech 80x150m. Celou jižní částí lom zůstane otevřen jižním směrem k toku 

Labe. Není proto nutné uvažovat o umělém větrání lomu. 

 

7.10 Odvodňování  

Jímání a odvádění důlních vod se neprovádí přímo v etážích, ale zajištěním 

minimálního sklonu etáží se dosahuje stahování srážkových vod jižním směrem 

k otevřené straně lomu. Při dešťových srážkách se větší část vody prosákne 

puklinami do suroviny, v menší míře se stáhne mezi svahem lomu a úpravnou do 

odvodňovacího kanálu, který je zaústěn ve východní části pod lomovou stěnou 

nádrže. Odtud se voda ztrácí většinou odparem, z části průsakem. Část srážkové 

vody je jímána do příkopu umístěného východně od skladu trhavin a ukončeného 

v kanalizaci u přejezdu vlečky 

 

7.11 Přehled objektů a zájmů chráněných podle zvláštních předpisů 

Na základě stávajícího způsobu těžby a způsobu provádění trhacích prací je 

nutné zachovat podle zvláštních předpisů zajištění prostoru komunikace a trati u 

lomu v době odstřelů, dodržovat maximální množství trhaviny při odstřelu a hlásit 

včas každý odstřel všem dotčeným osobám a organizacím. 
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7.12 Úprava a zušlechťování 

Po rozpojení je surovina naložena pomocí bagrů na dumpery a odvezena 

k násypce u primárního drtiče V8-2N 1000x800. Po předrcení je surovina 

dopravníkem přemístěna na sekundární kuželový drtič. Odtud se dopraví na 

třídírnu, kde je roztříděna na frakce: 0-4, 4-8, 8-32, 32-63, 63-125, 0-32mm a 

dopravníky umístěna do zásobníků. Při úpravě suroviny se využije veškerý 

materiál převezený k primární násypce. Využívají se i jemné frakce, které jsou 

vhodné pro podsypy potrubí, chodníků apod. 

 

8 Vliv t ěžby v kamenolomu Mariánská skála na životní prost ředí 

 

8.1  Ekologické hledisko při báňském řešení  

Prvním stupněm, kde se rozhoduje o vlivu na životní prostředí je báňské řešení. 

V něm se určuje postup kamenolomu a rozhoduje o záborech pozemků a narušení 

vodního režimu, o ukládání skrývkových zemin na výsypky a o založení a době 

provozu vnějších výsypek. Snaha je vždy co nejvíce a co nejdříve uložit maximum 

těchto zemin do vyrubaných prostor. V báňském řešení se také rozhoduje o tom, 

jak budou úrodné a zúrodnění schopné zeminy těženy a kam budou ukládány, aby 

se co nejvíce usnadnilo jejich pozdější využití. Určuje se tvar výsypek i zbytkové 

jámy a rozhoduje se tedy v hlavních rysech o budoucím uspořádání krajiny v okolí 

kamenolomu Mariánská skála. Určuje se technologické vybavení a rozhoduje se 

také o tom, jaké budou náklady na budoucí technickou rekultivaci. Báňské řešení 

je zpracováno až do skončení životnosti kamenolomu. 

8.2  Ovzduší  

Ovzduší je provozem kamenolomu znečišťováno především polétavým 

prachem. Proto byl v kamenolomu Mariánská skála instalován odprašovací 

zařízení sloužící ke snížení prašnosti při provozu drtící linky l, drtící linky ll, třídírny 

a expedice. Odprašovací zařízení drtírny l. se skládá z cyklonového odlučovače 

typu SEB 4 s ventilátorem RVE. Patří k němu taktéž podjezdná nosná konstrukce 

zásobníků s odlučovačem. Příruba výsypky je zásobníku je ukončena pákovým 
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šoupátkem pro vypouštění prachu ze zásobníku. Odsávací potrubí z ocelového 

plechu včetně příslušenství , t.j. příslušných klapek, čistících otvorů odsávacích 

hubic a ohebných hadic jsou co nejefektivněji  namontovány do míst zdrojů, t.j. 

přesypy pásových dopravníků, drtičů apod. Nasávaná vzdušina, t.j. zachycený 

prach se vzduchem je z těchto hubic dopravován potrubím do l. stupně 

odlučování. První stupeň je cyklonového provedení. Cyklonový odlučovač slouží 

pro hrubé odlučování a pracuje na principu zpomalení rychlosti proudění 

vzdušniny. Odlučovač typu SEB 4 je v ocelovém provedení se čtyřmi cyklony , 

zaústěnými  do společného zásobníku. Odprašovací zařízení drtírny ll. stupně a 

třídírny se skládá ze čtyř filtrů, ventilátoru typu RVE, odsávacího potrubí  včetně 

příslušných klapek, čistících otvorů a odsávacích hubic. Pro odsun odprašků  do 

ocelového zásobníku  prachu ukončeným  pákovým šoupátkem je zabudována 

šneková a elevátorová doprava včetně skluzných elevátorů do plnícího zařízení. 

Odprašovací zařízení expedice se skládá z filtru FTG, ventilátoru RVE a 

ocelového potrubí včetně příslušných klapek, čistících otvorů a odsávacích hubic. 

Pro zachycení odprašků je zabudován zásobník v ocelovém provedení. Zásobník 

je na výsypu opatřen pákovým šoupátkem a rotačním podavačem. 

8.3  Odpadové hospodářství  

Cílem odpadového hospodářství je omezování vzniku odpadů. Odpad je tříděn, 

využíván, recyklován. Využité odpady jsou při hornické činnosti využívány např. 

jako výplně drenážních systémů pro odvedení důlních vod, pro zpevňování 

provozních účelových komunikací, pro zdrsňování podložky výsypek nebo 

skladovacích prostor, či  pro výstavbu stabilizačních žeber.  

8.4 Hluk 

Zdrojem hluku v kamenolomu Mariánská skála je především provoz dopravy  

kameniva (pasová doprava), provozování  drtících a  třídících zařízení a 

mechanizace, trhací práce (primární i sekundární). Pro šíření hluku je rozhodující 

vzdálenost zdroje a tvar terénu. Proto jsou budovány  v kamenolomu Mariánská 

skála bariéry – valy z odpadů vzniklých při výrobě kameniva, částečně zabraňující 

šíření hluku do okolí lomu. Pro zjišťování hladin hluku od kamenolomu je 
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pravidelně prováděn  monitoring (2x ročně). Měření provádí nezávislá 

akreditovaná laboratoř a výsledky jsou předávány dotčeným orgánům. Okolí 

kamenolomu Mariánská skála je také ovlivňováno provozem automobilové a 

železniční dopravy (vlečky), spojené s odbytem těženého kameniva. Dále je 

prováděn 2x ročně monitoring seismických účinků u vybraných clonových odstřelů. 

Účelem měření bylo ověření seismických účinků generovaných clonových 

odstřelem, posouzení jejich vlivu na okolní ohrožené objekty pro případné úpravy 

technologie odstřelů vedoucí k zamezení vzniku škod. 

 

9 Rekultivace 

 

Předmětem doplňku POPD lomu Mariánská Skála je řešení vyčíslení  sanace a 

rekultivace (vyčíslení nákladů) a nákladů na důlní škody včetně návrhu na 

vytvoření potřebných finančních rezerv a časového průběhu jejich vytvoření ve 

smyslu zákona č. 168/1993 Sb., čl. II odst. 2. a zákona č. 169/1993 Sb. čl. I, 

odst.1.Doplněk POPD je zpracován v souladu s Vyhláškou ČBÚ č. 242/1993 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 3 bod 1.6. 

 

9.1 Plán sanace a rekultivace území dotčené (souhrnný plán sanace a 

rekultivace): 

 

Technický plán a harmonogram prací 

Způsob sanace a rekultivace lomu Mariánská Skála vychází z těžebních 

podmínek na tomto ložisku a požadavků dotčených orgánů a organizací. Zahrnuje 

rekultivaci technickou a biologickou podle zákonů na ochranu zemědělského 

půdního fondu (zákon č. 334/1992 Sb.) a lesního půdního fondu (zákon č. 61/1977 

Sb.) a likvidaci zařízení lomu po ukončení dobývání. 

 

Způsob dotěžení ložiska 

Návrh sanace a rekultivace vychází, v souladu s požadavkem OBÚ v Mostě a 

hlavního architekta města Ústí nad Labem. Ze studie, která byla zpracována 

v březnu 1990 Stavoprojektem Ústí nad Labem – atelier 10 pod názvem 
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„Kamenolom Mariánská Skála – studie rekultivace“.V rámci dotěžování ložiska 

bude ve smyslu požadavku hlavního architekta města Ústí nad Labem vytvářeno 

těleso pro cestu od areálu ZOO Ústí  nad Labem na rekultivovanou plochu. Šířka 

cesty bude 5 m, sklon 15 %.  

 

Technická rekultivace 

Při dotěžení ložiska vznikne v západní a severní části lomu  stěna přesahující 

místy výšku 100 m. Pata těžební stěny se bude nacházet v nadmořské výšce + 

146 m s vrcholky od +200 do +260 m n. m. (JTSK). Na úrovni +203 m n. m. se 

uvažuje s ponecháním pruhu v šíři kolem 10 m, který se podle návrhu rekultivace 

rozruší trhacími pracemi (TP) již při těžbě do nepravidelné plochy, která umožní 

malé uchycení zeleně z náletu a tím se vytvoří i mírné rozdělení stěny, která má 

být zachována ve stavu co nejvíce přírodním při rozrušování plošiny TP a dotěžení 

příjezdové komunikace k úpravně se ponechá pouze u paty část kameniva, které 

bude bránit přímému přístupu pod stěnu a zabrání tím zčásti možnosti úrazu při 

uvolňování kusů horniny ze stěny. Narušené části stěny se odstraní již při 

ukončování těžby v jednotlivých etážích. 

Svahy v západní, severozápadní a severní části lomu proto s přihlédnutím 

k požadavku návrhu rekultivace z roku 1990 nebudou po ukončení těžby již dále 

upravovány a ponechají se ve stavu, který vznikne těžbou, při generálním sklonu 

49 – 59 stupňů. V části lomu (C) na straně severovýchodní a východní, tj. 

v prostoru, který přiléhá k již rekultivované a ozeleněné ploše mezi ZOO a lomem, 

vznikne po dotěžení lomu svah v gen. sklonu 50 až 60 stupňů, ve kterém bude při 

těžbě vybudována cesta ve sklonu kolem 15 % o šíři 5m. O území E, které 

vznikne po vytěžení volných bilančních zásob suroviny na dně lomu, tj. prostor 

plata nejspodnější etáže na bázi +146 m n. m. není v současné sobě dle orgánů 

města Ústí nad Labem a i dalších orgánů možné rozhodnout o konečném využití. 

Proto bude toto území překryto jemnější zeminou získanou při úpravě odvalu D. 

Na plochu 23 258m2 se naveze a rozprostře vrstva zeminy o mocnosti 0,1m. 

Celkově se naveze z odvalu D ze vzdálenosti 500m na plochu plata 2 326m3 

jemného materiálu. Prostor úpravy F, nacházející se jižně od lomu, bude při 

technické rekultivaci upraven až po likvidaci úpravárenské linky a dalšího zařízení 
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lomu. Při likvidaci se nejdříve demontují a odstraní kovové konstrukce. P jejich 

odvezení se betonové patky, které se nacházejí nad úrovní terénu a nebudou při 

úpravě terénu zahrnuty, rozruší TP a využijí na zarovnání nerovností a svahů 

v prostoru úpravny. Celý prostor se urovná do vhodného tvaru, zhutní a ponechá 

k dalšímu využití, o kterém rozhodnou až po ukončení rekultivačních prací orgány 

města Ústí nad Labem. Při likvidaci úpravárenského a dalšího zařízení (sklad 

trhavin, mycí a prohlížecí rampa) lomu se demontují konstrukce o váze 845tun, 

rozvolní se betonové základy o objemu 68 m3 a upraví se plocha 12 520m3. Po 

likvidaci zařízení lomu zůstane v provozu pouze správní budova včetně 

skladovacích a dílenských prostor a železniční vlečka. Tato zařízení nebudou 

likvidována a bude je možno využít k jiným účelům. 

 

Biologická rekultivace 

Biologická rekultivace je možná po technické rekultivaci pouze v některých 

částech ložiska. V částech A, B a C lze uvažovat pouze s postupným  

ozeleňováním prostorů náletem, který podle současných podmínek na lomu 

probíhá dosti rychle a na vytěženém svahu se brzy uchycují jak dřeviny, tak 

traviny. V části D se provede po úpravě zbývající neupravené části odvalu 

zatravnění osetím travním semenem na ploše 550m2. Také část E se při 

biologické rekultivaci zatravní osevem travního semene na ploše 23 808m2. 

 

Harmonogram prací 

Rozhodující sanační a rekultivační práce budou prováděny až po vydobytí 

ložiska. Vlastní harmonogram prací bude součástí plánu likvidace.Horní hranu 

lomu a odval bude možno technicky rekultivovat postupně již v průběhu těžby (. 

Konečnou podobu však odval dostane až po vytěžení ložiska. 

 

Likvidace úpravárenského zařízení 

Při likvidaci úpravárenského zařízení je nutné demontovat a mimo prostor lomu 

umístit větší množství materiálu cca 905t. Betonové základy se nacházejí z větší 

části pod úrovní zarovnaného a upraveného terénu. Destrukcí se odstraní část 

základů u třídírny a primární třídírny v objemu 68m3. 
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Plán rekultivačních prací 

Do technické a biologické rekultivace je zahrnuto: 

Část  A - Úprava se provede během těžby 

B - Úprava se provede během těžby 

C - Úprava se provede během těžby 

D - Sesvahování plochy   550m2 

  Zatravňování plochy   550m2 

  Navezení zeminy    2 326m3 

    Rozprostření zeminy na ploše  23 258m2 

    Zatravnění plochy    23 258m2 

    Likvidace úpravny – konstrukce  905t 

    Likvidace betonových patek  68m3 

    Likvidace rampy a skaldu trhavin 90m3 

    Úprava terénu    12 520m2 

 

10 Návrh otvírky 5. a 6. etáže 

10.1 Úvod 

Tento návrh řeší zahloubení kamenolomu od 4.etáže, která má výšku 

187m.n.m. Zahloubením lomu se vytvoří další 2 etáže, 5. (168m.n.m.) a 

6.(146m.n.m.). Zároveň se zahloubením lomu je nutno umístit na kotě 168m.n.m. 

násypku pojízdné primární drtírny, která bude navazovat na stávající drtírnu 

druhého stupně. 

 

10.2 Současný stav těžby 

Těžba se provádí na etážích 3. a 4.. Předběžným výpočtem byl stanoven 

objem těžitelné suroviny nad kótou 187 v množství cca 100 000m3. Roční těžba 

činí průměrně 50 000,00 – 93 000,00m3 v rostlém stavu . Ložisko s uvedenými 

etážemi je přístupné pouze od severu, tj. od kóty 240 klesající komunikací na kótu 

203 m. Přímé komunikační propojení s úrovní úpravárenské linky na kótě 153-43 

m není z technických důvodů provedeno, což vyplívá s těžební a úpravárenského 

prostoru, kde je na velmi malé ploše 50-60m.. 
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Obr..č.12 – objem těžby (2000-2008) 

 

10.2 Návrh způsob těžby - otvírky 

Před úplným dotěžením ložiska nad kótou 187m.n.m. je nutno včas vybudovat 

novou primární drtírnu s nájezdem na kótě 168m.n.m. Pro velmi obtížný terén je 

uvedená výšková úroveň v současné době nepřístupná. Proto bude vybudována 

nová přístupová komunikace formou zářezů  ze 4.etáže na budoucí 5.etáž. 

V místě plánované mobilní primární drtírny se vytvoří manipulační prostor vel. 20 x 

25m. Na úroveň 168m je možno vybudovat nouzovou komunikaci přímo z prostoru 

depote u drcení  druhého stupně. Tato komunikace bude vytvořena z lomového 

kamene a neprodejných štěrků a drtí (odpadů). 

Provádění komunikačního zářezu z kóty 187m.n.m. na kótu 168m.n.m se musí 

zahájeno s dostatečným  předstihem, ještě v době těžby v severní a 

severozápadní části ložiska, tak aby do zprovoznění drtírny nebyla produkce 

závislá pouze na jednom pracovišti. Vytěžená hornina ze zářezů bude 

dopravována dovrchně  k zpracování do stávající primární drtírny na kotě 

203m.n.m. V průběhu zahlubování komunikačního zářezu z kóty 187m.n.m. na 

168m.n.m. se provede na kótě 168m.n.m. odbočka jížním směrem  pro vytvoření 

manipulační plochy pro vybudování mobilní drtírny.  Postup těžby na 5. etáži bude 
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nasměrován k severozápadu tak, aby byl vytvořen dostatečný prostor pro 

navážení rubaniny k nové mobilní drtírně. 

Časové rozvržení těžebních prací záleží na rychlosti ražení komunikačního 

zářezu, manipulační plochy na kótě 168m.n.m. a otvírky etáže 168m.n.m.. 

V zásadě je nutno uvažovat, že až po vytvoření manipulační plochy na kótě 

168m.n.m. je možno zahájit instalaci ocel. násypky pro přísun  rubaniny do mobilní 

primární drtírny. Do zprovoznění této drtírny  bude k primárnímu zpracování 

rubaniny sloužit stávající drtírna prvního stupně na kotě 203m.n.m. 

 

10.3 Údaje o technologii 

Nová primární drtírna je dispozičně navržena tak, aby při její výstavbě i provozu 

byly co nejméně blokovany těžitelné zásoby kameniva. Nájezd na násypku je 

v úrovni 168m.n.m , spodní úroveň drtírny je na kótě 160m.n.m. na násypovém 

tělese vytvořeném na kotě 154m.n.m. 

Jako primární mobilní drtič je navržen mobilní čelisťový drtič 1250x1000mm, 

nad kterým bude umístěna násypka s vozíkovým podavačem. (Provozovatel 

uvažuje o pořízení  kompletní pojízdné drtírny od výrobce Metso nebo  od výrobce 

HARTL o tonáži  cca 50t. 

 

 
Obr.č.11.- mobilní drtící zařízení společnosti Metso 

 

Podrcený materiál bude  dopravován přes ocelový mezizásobník (200m3) a 

přesýpací stanici na výškově upravený stávající dopravník, vedoucí ze stávající 
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primární drtírny na hrubotřídič, který je součástí drtírny druhého stupně. Ocel. 

mezizásobník slouží jako vyrovnávací zásobník s plynule regulovatelným spodním 

odběrem materiálu, tak aby nebyla přímá závislost drtírny druhého stupně na 

drtírně prvního stupně.  

Zvětšením tlamy drtiče ze stávající 1000x800mm na 1250x1000mm se zvýší 

výkonnost primární drtírny. Případné nadměrné kusy rubaniny budou zdrobňovány 

hydraulickým kladivem umístěném na hydraulickém rameni. Toto zařízení je 

součástí pojízdné drtírny. Nový uzel mobilní primární drtírny bude doplněn 

účinným zkrápěcím zařízením pro omezení prašnosti.  

 

Komunikační přípojka 

Komunikační přípojka z etáže 4 na etáž 5 dlouhá cca 180m, má průměrný 

sklon 12 %,  průměrná šířku 8 - 10m, minimálně poloměr 15m, sklon svahu 80o. 

Komunikační zářez je situován v jihozápadní až jižní části ložiska, sleduje závěrný 

svah 4.etáže a při zahlubování respektuje již dříve zpracovanou studii rekultivace 

z hlediska konečné úpravy svahu v tomto prostoru. Na kótě 168m je provedena 

odbočka na manipulační plochu pro vybudování násypky nové primární drtírny. 

 

10.4 Zhodnocení návrhu 

Navržené řešení na výstavbu nové primární drtírny a otvírku 5. a následně 6. 

etáže sleduje zásadní požadavek, aby do zprovoznění nové drtírny nebyl rušen 

plynulý provoz stávající drtírny. S tímto požadavkem souvisí i plynulá navážka 

rubaniny v předpokládaném množství 60 000,00m3 až 90 000,00m3 v rostlém 

stavu ročně. Podle výše uvedených postupů je nutno upravit těžební práce tak, 

aby zásoby nad kotou 187 m.n.m. spolu s vytěženou horninou z komunikačního 

zářezu a otvírkové etáže na kótě 168 m.n.m. vystačily do zprovoznění nové 

mobilní drtírny. Pokud se uvedený postup nepodaří časově dodržet, bude se 

navážet do stávající drtírny z etáže na 168 m.n.m. ve větším množství  rubaniny, 

než je nutné z otvírkových důvodů. 
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11 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo zpracovat s pomocí odborného konzultanta, 

dosavadních schválených postupů, podkladů pro dobývání a provozní situace, 

návrh otvírky 5. a 6. etáže kamenolomu Mariánská skála v Ústí nad Labem.  

Při konzultacích a při bakalářské praxi jsem se snažil uchopit zadaný úkol od 

základních kroků jako jsou seznámení  s umístěním a okolím dobývacího prostoru 

kamenolomu Mariánská skála, jeho prostorovým řešením, seznámení 

s dosavadním postupem  těžby na čtyřech etážích lomu, technologií dobývání, 

technologií úpravárenství a dopravy. Dalším krokem byl sběr informací ať už 

v tištěné formě jako firemní dokumentace, normy, metodiky, legislativní materiály a 

odborně zaměřené knihy, nebo v ústním podání. Po ujasnění postupu zpracování 

a výběru vhodných dat a podkladů jsme spolu s konzultantem začali z hlediska 

provozního postupu, možností provozovatele kamenolomu a postupu dobývání, 

schváleného postupu sanace a rekultivace, řešit otvírku 5. a 6. etáže. Snažili jsme 

se najít jednoduché, efektivní  a časově nenáročné řešení v rámci možností 

provozovatele, schváleného  POPD a plánovaného vytěžení zásob do 10 let 

provozování kamenolomu. Navrhnuté řešení viz předcházející odstavec 10  

můžeme zhodnotit ze dvou hledisek a to z: 

 

A) Technicko - ekonomické hledisko  

B) Ekologické hledisko 

 

Technicko – ekonomické  hledisko 

Navržené řešení otvírky 5. a 6, etáže Mariánská skála přinese snížení nákladů 

na pohonné hmoty, nižší náklady na opravy a údržbu zejména dopravních 

prostředku převážejících rubaninu včetně jejich menšího opotřebení zejména díky 

menším dopravním vzdálenostem se sklonem až 12%. Zkrácením přepravní 

vzdálenosti od rypadla k drtiči z 800m na 200m (v úrovni 5.etáže). Může přinést i 

zmenšení počtu dopravních prostředků pro výkon nového mobilního drtiče.  

Tím dojde ke značnému snížení nákladů a to v nákladech na spotřebu 

motorové nafty (cca 150 litrů nafty za den). Snížením počtu dopravních prostředků 

(1x Belaz) dojde také ke snížení nákladů na pořízení pneu (150 000,00 Kč za rok), 
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dále zhruba 200 000,00 Kč za opravy, oleje a náhradní díly. Mzdových nákladů na 

řidiče zrušeného dopravního prostředku (zhruba 280 000,00 Kč ročně). 

Zavedením mobilní drtírny dojde k úspoře elektrické energie díky zrušení stávající 

provozované  primární drtírny.  

Mobilní drtírna bude provozována nezávisle, když bude probíhat likvidace 

stávající drtírny v rámci sanace a rekultivace a bude probíhat dotěžení bloku 

zásob pod touto drtírnou. To umožní dotvarovat ložisko dle návrhu sanace a 

rekultivace kamenolomu Mariánská skála 

Ekologické hledisko 

Při hlubším postupu těžby na 5. a 6.etáž kamenolomu a použitím nové 

technologie, zmenšením přepravních vzdáleností dojde k snížení prašností. Dále 

dojde ke snížení hlučnosti provozu kamenolomu díky nižšímu umístění mobilní 

drtírny. 


