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ANOTACE :  
 Těžební společnosti zabývající se těžbou nerostných surovin musí řešit 

zásadní problém – co se skrývkovými hmotami? Tento problém musí řešit rovněž 

společnost KERAMOST, a.s. na své lokalitě lomu Nehvizdy v dobývacím prostoru 

Vyšehořovice – Kamenná Panna a dobývacím prostoru Nehvizdy. Společnost 

KERAMOST, a.s. se na této lokalitě dostala do situace, kdy byla naplněna 

kapacita vnější výsypky a prostory pro vnitřní výsypku jsou omezené.  

Tato práce se zabývá způsobem těžby a využitím těžené suroviny. Je zde 

zhodnocen způsob odvodňování a zabezpečení předpolí lomu. Hlavním tématem 

je zpracování variantního řešení ukládání skrývkových hmot na vnější 

(převýšenou) nebo vnitřní výsypku a jeho ekologické, technické a ekonomické 

přínosy. 

 
Klíčová slova :  nerostné suroviny, vnější výsypka, vnitřní výsypka, skrývkové 

hmoty, postup těžby 

 

ANOTATION OF THESIS: 
 Mining companies which mine raw materials must solve a fundamental 

problem – what to do with overburden materials? The KERAMOST a.s. company 

must solve this problem at one of its localities - Nehvizdy open pit mine in the 

Vyšehořovice – Kamenná Panna and Nehvizdy allotment, too.  The KERAMOST 

a.s. company got to the situation, when an external dump capacity was filled 

already and internal dump areas are limited.  

 This thesis is concerned with the mining process and subsequent utilization of a 

mining raw material. The dewatering process and the opencast forefield safeguard 

are evaluated here. The main theme is the elaboration of variant solutions of the 

overburden materials dumping at the superelevated external or internal dump and 

evaluating of their ecological, technical and economical contributions.     

  

Key words :  raw materials, external and internal dump, overburden materials, 

dewatering, mining progress                      
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1. ÚVOD 

1.1  Řešená problematika 
 
 Společnost KERAMOST, a.s., stejně jako každá jiná těžební společnost 

zabývající se těžbou nerostných surovin musí řešit zásadní problém – co se 

skrývkovými hmotami. Na lokalitě lomu Nehvizdy zasahujícím do dobývacích 

prostorů Vyšehořovice - Kamenná Panna a Nehvizdy se společnost KERAMOST, 

a.s. dostala do situace, kdy prostory pro vnitřní výsypku jsou omezené. S ohledem 

na požadavky zákazníků na množství a kvalitu těžené suroviny je nutno řešit 

v předstihu postup lomu pro další období a tím i ukládání skrývkových hmot do 

prostoru výsypek.  

Hlavním tématem této práce je zpracování variantního řešení ukládání 

skrývkových hmot na vnitřní výsypku. Cílem práce je takový návrh postupu lomu, 

aby skrývkové hmoty byly směrovány pouze na vnitřní výsypku. Bude vybráno 

nejlepší řešení z  ekologického, technického a ekonomického hlediska. Dále se 

práce zabývá geologií a hydrogeologií ložiska, báňsko-technickými podmínkami a 

technologií těžby, způsobem odvodňování a zabezpečení předpolí lomu a využitím 

těžené suroviny.  
 

1.2  Charakteristika společnosti KERAMOST, a.s. Most 
 

Společnost KERAMOST, a.s. byla založena 1. 1. 1994 transformováním 

bývalého státního podniku Severočeské keramické závody s.p. Most. 

  Tradice výroby keramického zboží sahá do období kolem roku 1880, kdy 

právní předchůdci akciové společnosti KERAMOST již využívali jednak surovinové 

zdroje v regionu a jednak nacházeli odbytiště pro své produkty v mohutně se 

rozvíjejícím průmyslu severních Čech. To se týká především šamotových výrobků, 

kameniny, kaolinu a později také bentonitu. Do rámce společnosti patří závody 

Brník a Obrnice a také provoz Kadaň. Tyto výrobní jednotky jsou přímo podřízeny 

ředitelství společnosti. 

Sídelním městem ředitelství společnosti KERAMOST, a. s. a jejich právních 

předchůdců je město Most. Po roce 1945 bylo ředitelství nejprve Mosteckých 

keramických závodů a následně i Severočeských keramických závodů Most 
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umístěno v secesní vile v blízkosti centra města. S postupující expanzí firmy 

a racionalizací řízení byl tento stav stále méně vyhovující. Rozhodujícím impulsem 

ke změně byla celková likvidace starého Mostu. V jejím důsledku byl vybudován 

moderní objekt na okraji města ve výhodné poloze s odpovídajícími prostory i 

zázemím. V něm působí ředitelství společnosti od 1. 1. 1978 dodnes. Byla 

zachována zásada ponechat sídlo firmy v centru severočeské pánevní oblasti, 

neboť je s ní spjato řadou aktivit, je v optimální vzdálenosti k většině svých 

podřízených složek - závodů i těžeben a má také vhodné napojení na orgány 

státní správy. 

Závod Brník byl začleněn do někdejšího státního podniku Severočeské 

keramické závody Most v roce 1982. Do té doby byl součástí Moravských 

šamotových a lupkových závodů Velké Opatovice. Jeho cílem byla a je těžba 

a úprava celé řady jílů z oblasti Středočeské křídové tabule. Součástí tohoto 

závodu je i provozovna Nehvizdy - torzo někdejšího gigantického záměru jak již 

zmíněného podniku MŠLZ Velké Opatovice, tak jeho tehdejšího nadřízeného 

orgánu tj. Generálního ředitelství Československých keramických závodů - 

postavit kombinát na zpracování žárovzdorných jílů pro další použití především 

v keramice. 

Dnešní nabídka výrobků závodu Brník obsahuje řadu kvalitních a také 

ojedinělých jílů, které zákazník dostává v různém stupni zpracování. V souladu 

s všeobecným trendem se závod orientuje na řešení technologických problémů 

zákazníka, a to sestavováním komplexních licích anebo točírenských hmot. U 

odběratele tak odpadá pořizování, provoz a údržba úpravárenské části výrobní 

technologie a tato praxe má i více dalších výhod. Tato moderní filozofie, 

zkušenosti personálu a surovinové zázemí jsou předpokladem prosperity tohoto 

závodu. [3]   
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Obrázek č. 1 : závod Brník – letecký pohled (foto J. Bednařík, soukromý fotograf, Oleška) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obrázek č. 2 : závod Brník [3] 
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2.    VŠEOBECNÁ ČÁST 
 

Ložisko žáruvzdorných jílů (jílovců s proměnlivým množstvím písčité příměsi) 

lomu Nehvizdy se nachází v katastrálním území Nehvizdy, Horoušany a 

Vyšehořovice. První dobývací prostor (dále jen DP) má název Vyšehořovice – 

Kamenná Panna a byl stanoven rozhodnutím č. 214/69 – ČKZ ze dne 20.1.1969, 

má výměru 1,697990 km2. Druhý DP lomu Nehvizdy, byl stanoven obvodním 

báňským úřadem v Kladně dne 20.2.2001 rozhodnutím č.j. 568/01/465/FRI/VCH, 

s výměrou 0,3922 km2 a má název Nehvizdy. Těžbu ložiska zajišťuje závod Brník. 
 

 
 

Obrázek č. 3 : lom Nehvizdy 
 

2.1  Chráněné ložiskové území 
 

Ložisko je otevřeno dvěma lomy, pro které jsou zpracovány samostatné 

plány přípravy, otvírky a dobývání (dále jen POPD). Pro severní část byl 

vypracován POPD v roce 1990, hornická činnost byla povolena rozhodnutím OBÚ 

Kladno č.j. 189/91/Ha/St dne 29.1.1991. K POPD byly vypracovány tři doplňky. 

První doplněk byl zpracovaný v roce 1993 se zaměřením na tvorbu finanční 

rezervy pro fond sanace, rekultivace a důlní škody. Tento doplněk byl povolen 

rozhodnutím OBÚ Kladno č.j. 4436/93/511.4/Ha/Vch dne 4.10.1993. [5] [6]   
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Druhý doplněk POPD byl zaměřen na rozšíření území pro těžbu v rámci platného 

dobývacího prostoru. Pro tento doplněk POPD bylo vydáno rozhodnutí 

s povolením hornické činnosti OBÚ Kladno č.j. 6462/96/511.4/Fč/St dne 

12.12.1996. [5] [6]   

Třetí doplněk POPD řešil problematiku dolesnění vnější výsypky v rámci řádné 

rekultivace ploch devastovaných těžební činností. Hornická činnost podle tohoto 

doplňku byla povolena rozhodnutím OBÚ Kladno čj. 2755/97 dne 30.7.1997. [6] [7]   

V současné době dochází k dotěžování hranice dané druhým doplňkem POPD. 

Z uvedeného důvodu je nutné zpracovat další doplněk POPD č.4. Těžební práce 

podle doplňku č. 4 budou probíhat v katastrálním území Nehvizdy. 

Chráněné ložiskové území (dále jen CHLÚ) vydané dne 8.1.1968 č. j. 

6475/67-Mach, ONV Praha-východ. Rozhodnutí bylo vydané za účelem vyhlášení 

stavební uzávěry a chránění území pro dobývání ložisek žáruvzdorných jílovců 

v oblasti Vyšehořovice, a to v katastrálním území Nehvizdy, Horoušany a 

Vyšehořovice.[5] [6]   
 
 

2.2 Dobývací prostor 
 

Hranice DP Vyšehořovice – Kamenná Panna jsou tvořeny stranami 

nepravidelného dvacetiúhelníka. Hranice DP Nehvizdy jsou tvořeny stranami 

nepravidelného dvanáctiúhelníka. Jednotlivé vrcholy DP  Vyšehořovice – 

Kamenná Panna a DP Nehvizdy nejsou v terénu nijak signalizovány ani 

stabilizovány. Souřadnice DP Vyšehořovice – Kamenná Panna a DP Nehvizdy 

v platném Křovákově systému, známější jako systém S – JTSK, jsou zakresleny 

v obrázku č 4. Vrcholy DP Nehvizdy č. 5‘, 6‘, 7‘, 8‘, 9‘, 10‘, 11‘ a 12‘ jsou totožné 

s vrcholy DP Vyšehořovice – Kamenná Panna č. 4, 3, 2, 1, 20, 19, 18 a 17. [5] [6]   
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Obrázek č. 4 : Dobývací prostory : Vyšehořovice – kamenná Panna a Nehvizdy 
 
 
2.3  Stručná charakteristika výhradního ložiska žáruvzdorných 

jílů v dobývacím prostoru Vyšehořovice – Kamenná Panna a 
dobývacím prostoru Nehvizdy 

 

 Širší okolí ložiska náleží geologicky k jižní části České křídové pánve. 

Ložiskový komplet je tvořen sedimenty sladkovodního cenomanu. Cenomanská 

sedimentace probíhala v závislosti na hloubce bazénu ve třech cyklech. 

 Cyklus zpravidla začíná hrubozrnnými pískovci až slepenci a pokračuje 

prachovci, jílovci a jemnozrnnými pískovci. Jílovcové polohy cyklů jsou odlišné 

kvalitou, mocností i plošným rozšířením.  
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 2.3.1. Žáruvzdorné jíly 
  

První jílovcová poloha sedimentovala v průtokovém prostředí za podmínek 

kolísavé hladiny a byla postižena intenzivním navětráváním. Ložiskový význam 

má v jižní části DP Vyšehořovice – Kamenná Panna. Jílovec je kaolinitický, 

pestrobarevný (bílá až hnědá), neobsahuje organické látky a nežádoucí příměsí je 

siderit. Mezi 1. a 2. polohou je pískovcové souvrství, jehož mocnost kolísá od 3 do 

zhruba 10 m. 

Druhá jílovcová poloha (tzv. spodní) představuje vlastní ložisko. Jílovec je 

barvy šedé, tmavošedé až hnědošedé, je kompaktní, kostkovitě až střípkovitě 

rozpadavý a má organickou příměs. Mocnost těžené jílovcové polohy se pohybuje 

od 1,5 do 7m, nežádoucí příměsí je rovněž pyrit. Kvalita suroviny je určena 

obsahem Al2O3, Fe2O3 a žáruvzdorností. 

Třetí jílovcová poloha (tzv. svrchní) následuje po dalším, 1 až 8 m mocném 

souvrství různě zrnitého pískovce s jílovými proplástky. Tato poloha nemá 

ložiskový význam. Jílovec je tmavošedý až nafialověle šedý, má vysoký obsah 

organické příměsi, slídy, pyritu a proti ložisku je písčitější. Závěr sladkovodního 

cenomanu tvoří další pískovcové souvrství. [5]   
 

 

 
 
2.4. Plánovací dokumentace, podmínky využitelnosti pro  

průmyslové zpracování žáruvzdorných jílů z lomu Nehvizdy 
 
  

 Na těžbu výhradního ložiska žáruvzdorných jílů byla vydána OBÚ v Kladně 

tato rozhodnutí: 

• povolení HČ podle POPD v DP Vyšehořovice – Kamenná Panna  ze 

dne 29.1.1991, č.j. 189/91/Ha/St. Stanoveno 8 podmínek. 

• Povolení HČ podle doplňku č. 1 v DP Vyšehořovice – Kamenná 

Panna za dne 4.10.1993, č. j. 4436/93/511.4/Ha/Vch. Rezerva na 

SaR. Stanoveny 3 podmínky. 

• Povolení HČ podle doplňku č. 2 POPD v DP Vyšehořovice – 

Kamenná Panna  ze dne 12.12.1996, č. j. 6462/96/511.4/Fč/St. 

Stanoveno 6 podmínek. (Pol. 17/1996). 
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• Povolení HČ podle doplňku č. 3 POPD v DP Vyšehořovice – 

Kamenná Panna  ze dne 30.7.1997, č. j. 2755/97. Stanoveny 2 

podmínky. (Pol. 9/1997). 

• Povolení HČ podle doplňku č. 4 POPD v DP Vyšehořovice – 

Kamenná Panna  ze dne 1.2.1999, č. j. 6151/III/98/511.4/RCZ. 

Stanoveno 15 podmínek. (Pol. 4/1999). 

Dále vzal OBÚ v Kladně na vědomí doplnění stávajícího POPD formou 

změn :  

Dopisem pod zn. 10794/I/05/511.4/SÍK „Ohlášení změny v plánech a dokumentaci 

dle § 8 odst. 4, vyhl. 104/1988 Sb.“ – ve smyslu § 17 odst. 2, vyhl. MŽP č. 

368/2004 Sb., o geologické dokumentaci. (Pol. 11/2006). 

 Žádné speciální podmínky k využitelnosti zásob nejsou známé. Těžba bude 

nadále vycházet z výsledků laboratorních zkoušek a ze zpráv geologického 

průzkumu. Uvažuje se se stoprocentní výtěžností nerostu. 

 V průběhu platnosti POPD a jeho doplňků byly provedeny dorozvědkové 

vrty pro zhuštění vrtné sítě a upřesnění zásob. Pro další období se plánuje 

s odvrtáním dalších několika mělkých vrtů za účelem upřesnění množství a kvality 

suroviny. 
 

2.5  Charakteristika území 
 

Předmětem těžby suroviny je část jílovitých vrstev uložených během 

sladkovodní sedimentace na okraji křídové sedimentační pávne. 

 Posuzovaná oblast se nachází v prostoru vymezeném severně dálnicí 

Praha – Hradec Králové, východně silnicí mezi obcemi Nehvizdy – Vyšehořovice, 

jižně silnicí mezi obcemi Vyšehořovice – Horoušany a západně opět silnicí 

spojující obce Nehvizdy a Horoušany. Zájmové území je převážně součástí 

Brandýské plošiny, do jižní části mírně zasahuje Pražská kotlina. Oblast leží v 

typické bezlesé rovině středního Polabí mimo jakékoliv vodní toky. [5] [6]   

 Po vybudování dálnice D11 (silnice E67), v katastru obce vedené takřka 

paralelně podle staré silnice 611, poklesla dálková průjezdní doprava, což se 

příznivě projevilo na životním prostředí, ale nijak to neomezilo rozvoj bydlení i 

podnikání. Vliv na zdejší život má samozřejmě blízkost a ideální dostupnost Prahy. 
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 Největší význam a patrně i největší budoucnost má v této oblasti těžba 

keramických surovin. Na katastrech obcí Vyšehořovice, Horoušany a Nehvizdy se 

nachází v sedimentech křídového stáří ložisko žáruvzdorných jílovců. Jejich těžba 

zde má starou tradici. Dobývaly se povrchově i mělkými šachticemi v polích mezi 

Vyšehořovicemi a Kozovazy a při silnici z Vyšehořovic do Vykáně. Větší rozsah 

měla těžba, prováděná Lichtenštejny ve Staré a Nové jílovně jižně od 

Vyšehořovic. V současné době se těží ložisko Vyšehořovice - západ, úsek 

Kamenná Panna, severně od Horoušan.  

 Získaná surovina se používá k výrobě žáruvzdorných staviv (šamotu) a jako 

součást směsi při výrobě kameniny. Je zde rovněž zastižena menší poloha 

pórovitých jílů vhodných na výrobu obkládacích dlaždic. 

 

2.6  Charakteristika ložiska 
 
 

V ložisku nebyly zjištěny tektonické poruchy. Zhruba 3 km od ložiska (SV od 

obce Nehvizdy) probíhá tzv. mochovská porucha, podle které poklesla východní 

kra o 30m proti oblasti Vyšehořovic. 

Jílovec z ložiska Nehvizdy je nejkvalitnější surovinou v ČR a oblast 

Vyšehořovice je v této souvislosti dávno známá. 

Podle kvality se suroviny dělí do skupin, které jsou uvedeny v tabulce č. 1. 

Jílovec skupiny D je neprodejný a nebilanční. V ložisku se vyskytuje ve svrchní 

(třetí) poloze a je odtěžován se skrývkou, stejně jako při výskytu na hlavě 

ložiskové polohy. Skupina P znamená pórovitý jíl. Je vyhodnocen jako nebilanční 

a pro nezájem odběratelů není těžen. Vyskytuje se v ložisku nepravidelně ve 2. a 

3. poloze v malé mocnosti (do 0,5m). 

Nejkvalitnější část ložiska – jílovce skupin A a B, je vázána na spodní (druhou) 

polohu. (viz příloha č.4) 

Pyrit se vyskytuje ve svrchní (třetí) poloze, v horninách s vyšším obsahem 

organické složky, ve spodní (druhé) poloze především v pískovcích. [5] [6] 
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Tabulka č. 1 : Kvalita suroviny 

skupina obsah 
Al2O3 

Fe2O3 žárovzdornost zbytek 
0,2 – 0,09mm 

A min. 41% 2 1750° - 
B 39% 2,5 1750° - 
C 37% 3 1730° - 
D 35% 3,5 1690° - 
P 18% 1,2 ztráta žíháním 1,1 26% 

 
 

2.7 Hydrogeologické poměry širšího okolí lokality a zhodnocení 
současného stavu odvodňování lomu Nehvizdy a převýšené 
výsypky 

 
 Pro posouzení hydrogeologických poměrů byl použit návrh monitorovacího 

systému vypracovaný odborným pracovištěm. Tento posudek hodnotí oblast dle 

hydrogeologických podmínek dané oblasti a širšího okolí s ohledem na 

neporušení podzemních vod v dané oblasti.  

Oblast mezi obcemi Vyšehořovice a Horoušany je klasifikována jako území 

prakticky nepropustné. Z tohoto důvodu je možné tvrdit, že vliv jakýchkoli úprav 

úrovně podzemní vody na sever od povrchového toku (tj. v těžebně) nemůže 

ovlivnit úroveň hladiny jižně od Jirenského potoka. 

V nadloží hlavní jílovcové polohy se vytváří lokální zvodeň, nevelkého 

rozsahu, o nepatrné vydatnosti i mocnosti. V severní části zájmového území je 

zvodeň odvodněna tělesem dálnice Praha – Hradec Králové. Roční průměrné 

srážky na tomto území činí 535 mm. [5] [6] 

 
 
 

2.8 Zabezpečení předpolí lomu Nehvizdy před povrchovými 
vodami, srážkové a odtokové poměry 
 
Povrchová voda musí být ze skrývkových a těžebních řezů sváděna 

odvodňovacími stružkami do pomocných čerpacích jímek a odtud přečerpávána 

kalovými ponornými čerpadly typu KDFU a GFMU do hlavní čerpací jímky. 

V lomech Kamenná Panna - sever, Nehvizdy a Kamenná Panna - jih je voda z 

hlavních čerpacích jímek vedena výtlačným potrubím o Js 100 mm, otevřeným 
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příkopem s odkalovací jímkou, případně podzemním potrubím do prostoru čistírny 

důlních vod v lomu Kamenná Panna - jih. 

Pro zabránění přítoku povrchových vod musí být vytvořen a trvale udržován 

v předpolí lomu odvodňovací příkop a tím zabráněno živelnému přítoku vody do 

prostoru lomu v případě, že toto hrozí. 

 Zkušenosti z předešlých let ukázaly, že prozatím po dobu, kdy probíhá 

těžba, nebylo třeba použít jiného způsobu odvodnění. Veškeré důlní vody z lomu 

byly vyčerpány díky kapacitě stávajících čerpadel a snižování hladiny spodních 

vod z čerpaných hydrovrtů. Z lomu je vyčerpaná voda odváděna do stávající 

kanalizace vedené podél východní strany silnice Nehvizdy – Horoušany. [5] [6] 
 

 

2.9  Stav po ukončení těžby 
 

Vytěžený prostor bude postupně zavážen hrubým skrývkovým materiálem 

2,5 m pod současný okolní terén. Na takto upravenou plochu se naveze 2,5 m 

mocná vrstva drobnozrnného až jílovitého materiálu ze skrývek. Tyto zúrodnění 

schopné zeminy budou skrývány z pokračujících ploch těžby. Takto upravená 

plocha se nechá 1 rok sednout. Tak bude splněna podmínka projektu rekultivací, 

aby zakládání bylo ukončeno na kótě 0,6 m pod okolním terénem.  

Po této době se povrch rekultivace zaměří a případné odchylky od 

předepsaných kót se odstraní dosypáním či rozhrnutím. Před navážením 

kulturních vrstev se doporučuje povrch zkypřit pro lepší propojení různorodých 

vrstev. Z připravené deponie se na takto upravenou plochu rozprostře nejdříve 

vrstva podorničí a následně ornice. Kvalita ornice a podorničí bude odpovídat 

kvalitě před těžbou, protože budou pro rekultivace používány převážně materiály 

skryté přímo v dotčené lokalitě. 

Účelem biologické rekultivace je zajištění obnovy biologických funkcí 

orničních vrstev. V rámci těchto prací bude prováděna kultivace pozemků a 

hnojení. Používají se organická i chemická hnojiva. Práce s biologickou rekultivací 

budou zajišťovány dodavatelsky, po dokončení budou pozemky vráceny 

vlastníkům a do zemědělského půdního fondu. Parametry technické rekultivace 

shrnuje tabulka č. 2. [4] 
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Tabulka č. 2 : Parametry technické rekultivace 
Pracovní postup Parametry 
sednutí vnitřní výsypky         : Min. 1 rok 
doplnění skrývkou na výšku : ornice – 0,60 m 
návoz podorničí na výšku     : ornice – 0,30 m 
návoz ornice na výšku          : ornice +/- 0,10 m 
 
 
 
 
2.10  Způsob těžby žáruvzdorných jílů, parametry skrývkových a  

těžebních řezů a výsypkových stupňů na lomu Nehvizdy 
 

Lom Nehvizdy je typickým jámovým lomem otevřeným zářezem. Těžba je 

zde  realizována lopatovými rýpadly a doprava vytěžené suroviny je prováděna 

kolovou (automobilovou) dopravou. Skrývkové a výklizové materiály budou na 

vnitřní výsypce ukládány v jedné až třech výsypkových etážích podle úložných 

poměrů a podle výšky okolního terénu. [1]   

V souladu s navrženým postupem sanací a rekultivací bude zakládání 

probíhat tak, aby na nejspodnější etáži výsypky byly ukládány kusové pískovce 

s tím, že budou vyplněny  založenými jílovými materiály. Tyto budou sloužit jako 

izolant pro zajištění nepropustnosti důlních vod, jak plyne také 

z hydrogeologického posudku. Po založení tohoto stupně bude založen druhý a 

třetí stupeň výsypky. Tyto budou tvořeny ostatními horninami. Zakládání 

výsypkových etáží bude ukončeno na kótě, která je určena projektem rekultivací 

0,6 m pod okolním terénem. [4] 

Výška jednotlivých etáží bude podle POPD max. 8 m a horní plošiny těchto 

výsypkových etáží budou vodorovné. Odstup (předstih) paty těžebního řezu vždy 

od paty 1. výsypkové etáže bude min. 20 – 30 m dle způsobu těžby. Skrývkové 

materiály budou ukládány na výsypku zhruba do úrovně okolního terénu v souladu 

s projektem rekultivace. Jednotlivé stupně výsypky budou postupně upraveny 

pomocí dozerů tak, aby byl zajištěn odvod srážkových vod z plošin výsypkových 

etáží. Svahování bude prováděno tak, aby svahy získaly stabilitu, která je dána 

úhlem svahu výsypky 35° ověřeným v praxi. [2]   
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Obrázek č. 5 : lom Nehvizdy – vnitřní výsypka 

 
 
Pro stanovení generelního svahu těžebních řezů a výsypkových etáží byly 

užity parametry dané geomechanickými vlastnostmi skrývkových materiálů a 

těženého nerostu. Dále bylo zohledněna použitá těžební technologie tj. 

dobývacích strojů a ustanovení bezpečnostních předpisů. Těžbu skrývkových a 

výklizových hmot provádí pásové hydraulické rýpadlo s podkopovou lopatou typu 

Liebherr 964. K přepravě skrývkových hmot jsou používány velkokapacitní 

nákladní vozidla typu damper značky Volvo. Dobývání suroviny zajišťuje pásové 

hydraulické rýpadlo s podkopovou lopatou typu CAT 330. Surovinu převáží 

nákladní automobil značky tatra T815, který je způsobilý pro provoz na pozemní 

komunikaci, z důvodu deponování suroviny ve zpracovatelském závodě. Sjízdnost 

dopravních cest zajišťují pásové dozery DZ 170 a CAT 106. Parametry stanovené 

pro skrývkové řezy a výsypkové etáže ukazují tabulky č. 3 a 4 (doplněk POPD č. 

4). [4] [5] [6] 
 

Tabulka č. 3 : Parametry skrývkových řezů 
Skrývkové a těžební řezy Mezní hodnoty řezu 
maximální výška 1 - řezu 7 m 
maximální výška 5 řezu 5 m 

sklon svahu 80° 
pracovní plošina 12 m 

průmět 1,2 m 
max. počet řezů 5 
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Tabulka č. 4 : Parametry výsypkových etáží 
Výsypkové etáže Mezní hodnoty etáže výsypky 

maximální výška 1 – etáže 8 m 
sklon svahu 45° 

pracovní plošina 14 m 
průmět 7 m 

max. počet řezů 4 
 
Generelní svah lomu : 
 

( )
( ) ( ) °=⇒==

+×+×
+×

== 3562,0
6,53

33
8,02,14124

574
ββ úhel

L
Htg , 

 
kde β ……úhel generelního svahu lomu 
        
       H ……celková výška svahů lomu od paty spodního řezu po hranu vrchního řezu 
 
       L ……průmět celkové délky svahů a plošin lomu od paty spodního řezu po hranu vrchního řezu 
  
 
Generelní obrys výsypky : 
 

( ) ( ) °=⇒==
×+×

+++
== 2846,0

70
32

74143
8888

ββ úhel
L
Htg , 

 
kde β ……úhel generelního obrysu výsypky 
        
       H ……celková výška svahů výsypky od paty spodního řezu po hranu vrchního řezu 
 
       L ……průmět celkové délky svahů a plošin výsypky od paty spodního řezu po hranu vrchního řezu 
[3]   
 
 
3.  ŘEŠENÍ UKLÁDÁNÍ SKRÝVKOVÝCH HMOT NA LOMU  

NEHVIZDY 
 

Technologii postupu těžby ovlivňuje několik faktorů. Především to jsou 

báňsko-technické parametry stanovené v POPD (výška a sklon skrývkových 

svahů, šířka pracovní plošiny, parametry výsypkových etáží, atd.). Neméně 

důležitý je uspokojení poptávky zákazníků. To znamená, že je třeba vytěžit nerost 

v dostatečném množství a kvalitě. 

Situace na lomu Nehvizdy se dostala do fáze, kdy není k dispozici příliš 

velký prostor pro směřování skrývkových hmot do prostoru vytěžené části lomu a 

kapacita vně lomu je rovněž vyčerpána. Proto vznikl požadavek vypracovat 

varianty postupu lomu Nehvizdy na období let 2009 – 2015. Tak, aby bylo se 
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skrývkou nakládáno s nejvyšší možnou efektivitou a byla umožněna návaznost 

těžby v dalším období.  

V průběhu řešení bylo rozpracováno několik variant. Varianty s nutností 

směrování výsypkových hmot mimo prostor vytěžené části lomu (vnější výsypku), 

byly vyloučeny již na samém počátku. Rovněž varianty, které nezaručovaly 

efektivní postup těžby v následujících letech, nebyly dále brány v úvahu. 

Nakonec byly vybrány dvě varianty, pro které byly provedeny výpočty 

objemů jak skrývkových hmot, tak objemy těžené suroviny. Zvlášť byl vypočítán 

objem skryté ornice. Ta musí být dle zákona deponována a ošetřována až do doby 

použití při rekultivaci. Deponie bude využita při sanaci a rekultivaci, tak aby území 

postižené těžbou mohlo v tomto případě znovu plnit funkci zemědělsky využívané 

krajiny.   

Pro výpočet byly použity geologické podklady, mapy mnohoúhelníků, vč. 

ploch jednotlivých mnohoúhelníků. Tabulky kvalitativního složení vrtů, pata 

suroviny, objem surovin a plocha dna záboru, které aktualizované předložil 

vedoucí geolog společnosti. [3] 

Výchozím stavem pro výpočty byl digitální model lomu Nehvizdy, ve kterém 

byl zaměřen stav lomu v prosinci 2008 a s dostatečným předstihem zaměřené 

předpolí lomu. (viz příloha č.1) 

 Nejdříve byly naplánovány postupy let 2009 - 2015. Hranice postupů byly 

plánovány na patě suroviny kvůli jednoduššímu výpočtu zásob suroviny. Tyto 

hranice plánovaných postupů pak v převážné části kopírují hranice 

mnohoúheníků. Kóty na patě lomu byly interpolovány v digitálním modelu 

vytvořeném z hodnot paty suroviny a poté „přeneseny“ do naplánovaných 

postupů. Kóty na hraně lomu byly interpolovány z kót, které byly zaměřeny 

v předpolí lomu. Při „modelování“ hrany postupů se vycházelo z generlního sklonu 

závěrných svahů. Na severní straně lomu se při plánování postupů brala v úvahu 

hranice DP Nehvizdy. Po vytvoření digitálních modelů jednotlivých roků, byly 

vytvořeny výpočtové tabulky pro jednotlivé roky. Do těchto tabulek byly 

dosazovány :  

§ roční objemy všech vytěžených hmot 

§ roční objemy vytěžené suroviny 
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§ roční objemy vytěžené skrývky 

§ roční objem skryté ornice 

§ objem celkového volného prostoru k ukládání skrývky po 

vytěžení všech hmot  

Z výpočtů jednotlivých let je názorně vidět postupné zaplňování volného 

prostoru pro obě varianty. Objem ukládané skrývky byl přepočítáván koeficientem 

nakypření kn = 1,25. Koeficient nakypření je dán normou pro těžené materiály, 

překontrolovanou měřením geodeta. Objemová hmotnost těžené suroviny byla 

stanovena laboratorními zkouškami ve zkušební laboratoři společnosti 

KERAMOST, a.s. a její hodnota činí 2,22 t . m-3. 

Při vytváření digitálních modelů byl brán velký ohled na roční plánovaný 

objem těžené suroviny v požadované kvalitě (Ss, Es, Ps).  Volný prostor  pro 

vnitřní výsypku po těžbě v roce 2008 činí 550 090 m3. 
 
 
3.1  Výpočet varianty č. 1 
 
 Varianta č.1 vychází z předpokladu, že porubní fronta bude postupovat 

východním směrem s paralelním postupem skrývkových a těžebních řezů 

v rozsahu vymezených hranic postupu. Pouze v letech 2013 a 2014 nebude těchto 

hranic dosaženo. Tento prostor bude vytěžen v roce 2015. (viz příloha č.2) 

 Výpočet byl proveden v prostředí programu ATLAS DMT v 3.6.8 (modul 

výpočet objemu) a následně zpracován v programu Excel. 

 

Výsledky výpočtů uvádí následující přehled: 

 
rok 2009  Všechny hmoty, které je nutno vytěžit  326 080 m3  

   Ornice           6 128 m3 

   Surovina        99 029 m3 

             Hmotnost suroviny (objem. hm. 2,22 t . m-3) 219 845 t 

   Skrývka      220 923 m3 

   Nakypřená skrývka (kn= 1,25)   276 154 m3 

   

rok 2010  Všechny hmoty, které je nutno vytěžit  515 573 m3  
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   Ornice           5 820 m3 

   Surovina        72 231 m3 

   Hmotnost suroviny (objem. hm. 2,22 t . m-3) 160 353 t 

   Skrývka      437 522 m3 

   Nakypřená skrývka (kn= 1,25)   546 903 m3  

 
rok 2011   Všechny hmoty, které je nutno vytěžit  463 515 m3  

   Ornice           4 313 m3 

   Surovina      103 597 m3 

   Hmotnost suroviny (objem. hm. 2,22 t . m-3) 229 986 t 

   Skrývka      355 605 m3 

   Nakypřená skrývka (kn= 1,25)   444 506 m3  
 

rok 2012  Všechny hmoty, které je nutno vytěžit  694 789 m3 

   Ornice           6 158 m3 

   Surovina        90 530 m3 

   Hmotnost suroviny (objem. hm. 2,22 t . m-3)   200 967 t 

   Skrývka      593 101 m3 

   Nakypřená skrývka (kn= 1,25)   741 376 m3  

 

rok 2013  Všechny hmoty, které je nutno vytěžit  693 727 m3  

   Ornice           6 638 m3 

   Surovina        88 452 m3 

   Hmotnost suroviny (objem. hm. 2,22 t . m-3) 196 364  t 

   Skrývka      598 637 m3 

   Nakypřená skrývka (kn= 1,25)   748 296 m3  

 

rok 2014  Všechny hmoty, které je nutno vytěžit  784 682 m3  

   Ornice           7 243 m3 

   Surovina        94 858 m3 

   Hmotnost suroviny (objem. hm. 2,22 t . m-3) 210 585 t 

   Skrývka      682 581 m3 
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   Nakypřená skrývka (kn= 1,25)   853 226 m3  

 

rok 2015  Všechny hmoty, které je nutno vytěžit  977 657 m3  

   Ornice           9 679 m3 

   Surovina      102 869 m3 

   Hmotnost suroviny (objem. hm. 2,22 t . m-3)  320 595 t 

   Skrývka       865 109 m3 

   Nakypřená skrývka (kn= 1,25)           1 081 386 m3  

 
 Tabulka č. 5 ukazuje změnu kapacity volného prostoru vytěžené části lomu 

pro variantu č.1 v jednotlivých letech, když počáteční objem vytěžené části lomu 

byl 550 090 m3. 
 

Tabulka č. 5: Výpočet postupného ukládání skrývek do volného prostoru (Varianta č.1) 

Rok Nakypřená skrývka 
celkem [m3] 

Volný prostor 
[m3] 

Kapacita vnitřní 
výsypky [m3] 

2009 276 154 876 170 -600 016 
2010 823 056 1 391 743 -568 687 
2011 1 267 563 1 855 258 -587 696 
2012 2 008 939 2 550 047 -541 108 
2013 2 757 235 3 243 774 -486 539 
2014 3 610 461 4 028 456 -417 995 
2015 4 691 848 5 006 113 -314 266 

 
 Jak je z tabulky patrno, v prvních třech letech dojde ke zvýšení kapacity 

vnitřní výsypky. V následujících letech dochází k pozvolnému nárůstu objemů 

skrývek (vyšší skrývkový poměr) a tím ke zmenšování kapacity vnitřní výsypky.     

I přesto je konečný objem zbytkové jámy 314 266 m3 dostatečný pro pokračování 

těžby v dalších letech.   
 
3.2  Výpočet varianty č. 2 
 
 Varianta č.2 je koncipována tak, že v letech 2009 – 2011 bude porubní 

fronta postupovat východním směrem s paralelním postupem skrývkových a 

těžebních řezů v rozsahu vymezených hranic postupu. V roce 2012 dojde 

k dotěžení lomu na hranici POPD v severovýchodní části lomu. Následně se 

postup stočí a v letech 2013 až 2015 bude pokračovat jižním směrem. (viz příloha 

č.3) 



Lenka  Nováková : Variantní řešení ukládání skrývkových hmot na lomu Nehvizdy 

2009                                                                                                                                                  19   

Výpočet byl opět proveden v prostředí programu ATLAS DMT v 3.6.8 

(modul výpočet objemu) a následně zpracován v programu Excel. 

 

Výsledky výpočtů uvádí následující přehled: 

 

rok 2009   Všechny hmoty, které je nutno vytěžit  326 080 m3  

   Ornice           6 128 m3  

   Surovina        99 029 m3 

   Hmotnost suroviny (objem. hm. 2,22 t . m-3) 175 876 t 

   Skrývka      220 923 m3 

   Nakypřená skrývka (kn= 1,25)   276 154 m3 

 

rok 2010  Všechny hmoty, které je nutno vytěžit  773 260 m3  

   Ornice           7 292 m3  

   Surovina      152 535 m3 

   Hmotnost suroviny (objem. hm. 2,22 t . m-3) 270 903 t 

   Skrývka      613 433 m3 

   Nakypřená skrývka (kn= 1,25)   766 791 m3 

 

rok 2011  Všechny hmoty, které je nutno vytěžit  788 519 m3  

   Ornice           9 382 m3  

   Surovina        85 082 m3 

   Hmotnost suroviny (objem. hm. 2,22 t . m-3) 151 106 t 

   Skrývka      694 055 m3 

   Nakypřená skrývka (kn= 1,25)   867 568 m3 

 

rok 2012  Všechny hmoty, které je nutno vytěžit  745 156 m3  

   Ornice           9 640 m3  

   Surovina        77 291 m3 

   Hmotnost suroviny (objem. hm. 2,22 t . m-3) 137 269 t 

   Skrývka      658 225 m3 

   Nakypřená skrývka (kn= 1,25)   822 781 m3 
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rok 2013  Všechny hmoty, které je nutno vytěžit  673 728 m3  

   Ornice           3 856 m3  

   Surovina      101 217 m3 

   Hmotnost suroviny (objem. hm. 2,22 t . m-3) 179 762 t 

   Skrývka      568 655 m3 

   Nakypřená skrývka (kn= 1,25)   710 818 m3 

 

rok 2014  Všechny hmoty, které je nutno vytěžit  839 399 m3  

   Ornice           4 351 m3  

   Surovina       76 740 m3 

   Hmotnost suroviny (objem. hm. 2,22 t . m-3) 136 291 t 

   Skrývka      758 308 m3 

   Nakypřená skrývka (kn= 1,25)   947 885 m3 

 

rok 2015  Všechny hmoty, které je nutno vytěžit         309 881 m3  

   Ornice          5 330  m3  

   Surovina        64 670 m3 

   Hmotnost suroviny (objem. hm. 2,22 t . m-3) 114 855 t 

   Skrývka               239 881 m3 

   Nakypřená skrývka (kn= 1,25)            299 851 m3 

 

 Tabulka č. 6 ukazuje změnu kapacity volného prostoru vytěžené části lomu 

pro variantu č. 2 v jednotlivých letech, když počáteční objem vytěžené části lomu 

byl 550 090 m3. 

 

Tabulka č. 6: Výpočet postupného ukládání skrývek do volného prostoru (Varianta č.2 ) 

Rok Nakypřená skrývka 
celkem [m3] 

Volný prostor 
[m3] 

Kapacita vnitřní 
výsypky [m3] 

2009 276 154 868 577 - 601 919 
2010 1 042 945 1 638 463 - 595 518 
2011 1 910 513 2 426 681 - 516 168 
2012 2 733 294 3 171 354 - 438 060 
2013 3 444 112 3 847 013 - 402 901 
2014 4 391 997 4 691 533 - 299 536 
2015 4 691 848 5 006 113 - 314 266 
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 Z tabulky vyplývá, že kapacita vnitřní výsypky se oproti počátečnímu stavu 

začíná zmenšovat již od roku 2011. Nárůst objemů skrývkových hmot je 

v následujících letech strmější než u varianty č.1 a až v roce 2015 dochází k 

vyrovnání. 

 Porovnání zmenšování kapacity vnitřní výsypky letech 2009 – 2015 u obou 

variant je možné odečíst z grafu č. 1.  
 

Obrázek č. 7 : Graf č. 1 - Změna kapacity vnitřní výsypky lomu Nehvizdy v letech 2009 – 2015 

Změna kapacity vnitřní výsypky lomu Nehvizdy v letech 2009 – 2015
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3.3  Porovnání navržených variant 
 Při srovnání obou variant pouze z hlediska změny objemové kapacity vnitřní 

výsypky je možno konstatovat, že je z tohoto hlediska výhodnější varianta č.1. Jak 

vyplývá z výpočtů a z grafického zpracování v grafu č. 1, dochází u varianty č.1 ke 

ztrátě počáteční kapacity vnitřní výsypky až na konci roku 2012 a nárůst ztráty je 

postupný. U varianty č.2 je nástup ztráty rychlejší (již v průběhu roku 2011) a jeho 

průběh daleko strmější. K vyrovnání u obou variant dochází až v roce 2015. 

 Z hlediska postupu porubní fronty se jeví také výhodněji varianta č.1, 

protože nebude nutno po celou doby těžby měnit směr porubní fronty. Výhodou 

varianty č. 2 však je skutečnost, že celá severní část lomu až po východní část 
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bude dotěžena do hranic POPD již do konce roku 2012 a může být postupně 

zasypávána a co nejdříve zrekultivována. Po dokončení rekultivace je toto území 

navráceno zpět do ZPF a také případným vlastníkům dotčených pozemků. 

Zároveň tím končí povinné placení odvodů, které je těžební organice povinna 

každoročně hradit ode dne odnětí až do ukončení rekultivace (navrácení zpět do 

ZPF) . U varianty č.1 bude samozřejmě dosypaná výsypka rovněž rekultivována, 

ale vzhledem k tomu, že hranic POPD bude dosaženo až v roce 2015, nebude 

postup rekultivací tak rychlý. (Viz přílohy 2, 3 a 5) 

Při rozhodování, kterou z uvedených variant vybrat a realizovat, bylo nutno 

přihlédnou i k dalším faktorům. Jedním z nejvýznamnějších faktorů, které ovlivňují 

celkové náklady na těžbu suroviny, jsou náklady na těžbu a dopravu. Jak již bylo 

řečeno v kapitole 2.10, je těžba na lomu Nehvizdy realizována hydraulickým 

lopatovým rýpadlem a skrývkové hmoty jsou odváženy na vnější výsypku 

nákladními automobily (kolová doprava), úprava výsypky je prováděna pomocí 

buldozeru. Na obrázku č. 6 lze vidět nákladní automobil převážející skrývku na 

lomu. 

 
Obrázek č. 6 : lom Nehvizdy – kolová doprava 

 

   Pro obě varianty byly vyhodnoceny dopravní vzdálenosti v jednotlivých 

letech a spočítány náklady na těžbu, dopravu a uložení skrývkových hmot. 

Následující tabulka č. 7 uvádí průměrné ceny na lomu Nehvizdy.   
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Tabulka č. 7 : Ceník služeb 
Služba Cena 

[Kč . m-3] 
Lopatové rýpadlo 10,50 
Buldozer   4,20 
Transport skrývky do vzdálenosti 300 m 14,00 
Transport skrývky do vzdálenosti 300 - 500 m 15,00 
Transport skrývky do vzdálenosti 500 - 800 m 16,00 
Transport skrývky do vzdálenosti nad 800 m 18,00 
 

Ceny služeb jsou závislé na výběru dodavatelské firmy a ceně pohonných 

hmot. Do celkové ceny jsou dále započítávány další položky jako je fond oprav a 

údržby, amortizace techniky, režie dodavatelské firmy atd. Tabulka č. 8 ukazuje 

přehled nákladů pro obě varianty vypočtené na základě vyhodnocených 

dopravních vzdáleností v jednotlivých letech a průměrných cen.  

 
Tabulka č. 8 : Náklady na těžbu, transport a uložení skrývkových hmot 

Varianta č.1 Varianta č.2 

Rok Objem 
skrývky 

[m3] 

Průměrná 
transportní 
vzdálenost 

[m3] 

Průměrná 
cena 

[Kč . m-3] 

Celkové 
náklady 

na 
skrývku 

[Kč] 

Objem 
skrývky 

[m3] 

Průměrná 
transportní 
vzdálenost 

[m3] 

Průměrná 
cena 

[Kč . m-3] 

Celkové 
náklady 

na 
skrývku 

[Kč] 
2009 276 154 420 30 8 284 620 276 154 420 30 8 284 620 

2010 546 903 510 32 17 500 896 766 791 480 31 23 770 521 

2011 444 506 480 31 13 779 686 867 568 520 32 27 762 176 

2012 741 376 450 31 22 982 656 822 781 610 34 27 974 554 

2013 748 296 410 30 22 448 880 710 818 580 33 23 456 994 

2014 853 226 440 31 26 450 006 947 885 520 32 30 332 320 

2015 865 109 460 31 26 818 379 299 851 410 30 8 995 530 

   Celkem 138 265 123   Celkem 150 576 715 

 
 

Jak vyplývá z výpočtové tabulky, jsou náklady na těžbu, dopravu a uložení 

skrývkových hmot na skrývku u varianty č. 2 znatelně vyšší. Procentuálně se 

jedná o 8,2%. Výpočet byl proveden pro ceny platné v současnosti. Je 

pravděpodobné, že se tyto ceny do roku 2015 změní, a to směrem nahoru. Tím by 

rozdíl mezi variantami ještě narostl. Porovnání nákladů na skrývku  přehledně 

ukazuje graf č. 2. 
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Obrázek č.8 : Graf č. 2 - Porovnání nákladů na skrývku 
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4.  Ekologické, technické a ekonomické zhodnocení návrhu 
 Z hlediska ekologie mají obě varianty své klady i zápory. Jak již bylo řečeno 

v předchozí kapitole, umožňuje postup těžby u varianty č.2 dřívější zasypání 

severní části lomu a tím dojde k uvolnění většího územního celku připraveného 

k rekultivaci. Co nejrychlejší návrat území postiženého těžbou do „normálního“ 

režimu a jeho začlenění do fungujícího ekosystému je z ekologického hlediska 

vždy pozitivním krokem. Území je po ukončené rekultivaci vráceno do ZPF nebo 

LPF a v případě pronájmu vráceno majiteli. Majitel může začít území 

obhospodařovat a na území se vrací původní fauna a flora.  

Na druhou stranu byly spočítány u varianty č.2 delší dopravní vzdálenosti. 

To znamená vyšší emise pevných částic do ovzduší, které vznikají jak při 

spalování pohonných hmot, tak při uvolňování prachových částic z dopravních 

cest na lomu při transportu skrývkových hmot na vnitřní výsypku. Čím vyšší emise 

pevných částic, tím vyšší je ekologická zátěž na bezprostřední okolí lomu. 

Z tohoto porovnání vychází lépe varianta č.1 



Lenka  Nováková : Variantní řešení ukládání skrývkových hmot na lomu Nehvizdy 

2009                                                                                                                                                  25   

Přihlédneme-li k báňsko - technickým podmínkám, vychází lépe varianta 

č.1. Ztráta počáteční objemové kapacity vnitřní výsypky u varianty č.1 má 

pomalejší náběh (až na konci roku 2012) a nárůst ztráty je postupný. U varianty 

č.2 je nástup ztráty rychlejší (již v průběhu roku 2011) a její průběh daleko 

strmější. K vyrovnání u obou variant dochází až v roce 2015. U varianty č. 1 je 

rovnoměrnější roční nárůst objemů skrývek, proto si myslím, že je pro organizaci 

jednodušší naplánovat náklady, než u varianty č. 2, kde roční objemy skrývek a 

tudíž i roční náklady velmi kolísají. Z hlediska postupu porubní fronty se jeví také 

výhodněji varianta č.1, protože nebude třeba po celou dobu těžby měnit směr 

porubní fronty tak, jako u varianty č.2. Otáčení směru porubní fronty může 

organizaci přinést obtíže jak při projektování takové změny, tak při samotném 

technickém řešení přímo v provozu. 

Z ekonomického hlediska je výrazně výhodnější varianta č.1. I když varianta 

č.2 by díky možnosti rychlejší rekultivace většího území v severní části lomu a 

jeho navrácení do ZPF přinesla určité úspory. Ty by však nemohly vyrovnat rozdíl 

v nákladech způsobený většími dopravními vzdálenostmi u této varianty. Rozdíl 

v nákladech je větší než 12 mil. Kč, vyjádřeno procentuálně činí 8,2%. Při 

předpokládaném nárůstu cen v příštích letech může tento rozdíl ještě narůst. 

Po zhodnocení všech aspektů je ekonomicky výhodnější varianta č.1 a 

proto ji doporučuji k realizaci.  

   

 
5. Závěr 

 V této bakalářské práci byla řešena problematika lomu Nehvizdy. Byla 

zhodnocena problematika lomu z hlediska geologie, hydrogeologie a báňsko – 

technických podmínek, dále byla popsána technologie těžby, způsob využití 

suroviny, odvodňování a zabezpečení předpolí lomu.   

Cílem práce bylo nalézt takový návrh postupu lomu, aby skrývkové hmoty 

byly směrovány pouze na vnitřní výsypku a byly při tom splněny požadavky na 

množství a kvalitu vytěžené suroviny. V průběhu řešení bylo rozpracováno několik 

variant. Varianty s nutností směrování výsypkových hmot mimo vytěženou část 

lomu (vnější výsypka) byly vyloučeny již na samém počátku. Rovněž varianty, 
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které nezaručovaly efektivně navázat dalším postupem těžby v následujících 

letech, nebyly nadále brány v potaz. Nakonec byly vybrány dvě varianty, které 

splňovaly vstupní podmínky. Pro tyto vybrané varianty pak byly provedeny výpočty 

objemů skrývkových hmot a suroviny pro roky 2009 – 2015 a také porovnání 

nákladů na těžbu, dopravu a ukládání skrývky na vnitřní výsypku. Varianty pak 

byly posuzovány z  ekologického, báňsko - technického a ekonomického hlediska. 

Po posouzení všech aspektů byla vybrána varianta č.1 a doporučuji ji k realizaci. 

Závěrem je třeba konstatovat, že těžební činnost je jakýmsi kompromisem 

mezi ekologií na jedné straně a ekonomickým hlediskem na straně druhé. Snad 

návrh řešení v mé bakalářské práci takovým kompromisem bude. 
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