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Anotace 

Tato předloţená práce zpracovává několik moţných návrhů, které se týkají otvírky 

nového loţiska a rekonstrukce kamenolomu Plaňany leţícího v okrese Kolín. V první části 

práce je podrobně popsán stávající dobývací prostor i nové loţisko s podrobným popisem a 

prozkoumanost loţiska Plaňany. V další části popisuje způsob otvírky nového loţiska, 

primárního a sekundárního rozpojování hornin, s navazujícím popisem současné 

technologické linky a návrhy nové technologie. Následuje stručné shrnutí a technicko-

ekonomický přínos akce, včetně rozvahy postupu realizace tohoto návrhu. Na závěr práce 

je poukázáno na měřitelné i neměřitelné moţnosti a rizika plynoucí z tohoto návrhu. 

Zároveň však doporučení tato rizika podstoupit a tento návrh zrealizovat. 

Klíčová slova: DP, loţisko, primární rozpojování, sekundární rozpojování, TL 

 

 

Summary 

This submitted dissertation treats of several possible proposals, which refer to the 

opening of new deposit and the reconstruction of Plaňany quarry, in Kolín district. First 

part of dissertation closely describes current and new extraction area including detailed 

description and the survey of Plaňany deposit. Next part describes proposed extraction of 

new deposit, method of primary and secondary blasting of stone, with consequential 

description of current processing plant and proposals of new technology. After that there is 

following brief summary and technical and economical contribution of the project, 

including judgement on implementation of this proposal. Conclusion of dissertation refers 

to measurable and non-measurable potentials and risks connected with this proposal. 

Therewithal it implies recommendation to run the risk and realize this proposal. 

Keywords: DP, deposit, primary blasting, secondary blasting, TL 
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ÚVOD: 

Hlavním cílem této práce je rozšíření ţivotnosti kamenolomu Plaňany minimálně o 

30 let. Úvodem uvádím několik bliţších podrobností o tomto kamenolomu.  

Kamenolom Plaňany patří k významným výrobcům drceného kameniva v České 

republice. Leţí cca. 40 km na východ od hlavního města Prahy a na důleţitý stabilní trh v 

této oblasti dodává 350 – 400 tisíc tun drtí a štěrků ročně. 

Loţisko suroviny migmatitů je však jiţ téměř vytěţené a zásoby suroviny vhodné 

pro výrobu drtí vydrţí pouze do roku 2013. 

Provozovna se potýká i s dalšími problémy:  

 Kvalita – v současné provozovně je nedostatek místa pro skladování hotových 

výrobků. Dochází k promíchávání jednotlivých výrobků na zemních skládkách a k 

jejich znehodnocování. Díky malé kapacitě skládek musí být výrobky často 

převáţeny, coţ má negativní vliv na provozní náklady. 

 Z hlediska bezpečnosti je největším problémem dopravní situace. Na stejném 

poměrně malém prostoru se pohybují naváţkové automobily, vozidla s výrobky, 

probíhá zde nakládka. 

 Ţivotní prostředí -  chod provozovny ovlivňuje negativně blízkou obec, především 

prašností vzniklou při výrobě, ale také hlukem úpravny. 

 Vyuţití linky (produktivita výroby) je negativně ovlivňováno malou kapacitou 

zásobníku za primární drtírnou, především při výpadku naváţky suroviny z lomu. 

Pokud chce provozovna na trhu v této oblasti působit i nadále, musí zahájit těţbu na 

novém, dosud netěţeném loţisku. Bude nutné provést rovněţ přestavbu úpravny tak, aby 

došlo ke zvýšení bezpečnosti práce, ochrany ţivotního prostředí, kvality, a k redukci 

provozních nákladů. 

Navrhované investice v celkové hodnotě 4.952 mil. USD / 104.000 mil. CZK 

budou realizovány postupně v letech 2009 – 2013 a zajistí rozšíření činnosti lomu Plaňany 

na dalších 30 let. 

Pro potřeby této práce je stávající těţené loţisko označeno jako Plaňany I a nové 

zatím netěţené loţisko jako Plaňany II. 



Petr Broţ: Otvírka nového loţiska a rekonstrukce kamenolomu Plaňany 

 

2009                                                                                                                                                                   2 

 

1  CHAREKTERISTIKA  LOKALITY 

1.1 Popis loţiska Plaňany I. 

V provozovně Plaňany je těţen, zpracováván a prodáván kámen pro potřeby 

zákazníků. Především pro betonárky, obalovny a firmy zajišťující různé stavební práce, 

velkého i malého rozsahu. Současné loţisko kamene Plaňany má ţivotnost cca 6 let. Po 

dotěţení těchto zásob bude nutné pokračovat v těţbě v loţisku Plaňany II, které se nachází 

necelých 250 m severně od současného provozujícího loţiska. 

Vlastní loţisko je dobýváno stěnovým lomem, který byl zaloţen po roce 1860. 

V současnosti probíhá těţba ve 4 etáţích o max. výšce do 20 metrů (obr. 1). Dobývání je 

prováděno pomocí trhacích prací velkého rozsahu. Sekundární rozpojování se provádí 

pomocí kladiva na podvozku. Nakládku suroviny zajišťují 2 rypadla s podkopem a 

1 kolový nakladač, vše výrobce Caterpillar. Naváţka suroviny na úpravnu je zajišťována 

2 dumpery Belaz. Vrtací a trhací práce, nakládka suroviny z rozvalu a její naváţka na 

úpravnu je zajišťována dodavatelskými firmami. Na úpravně dochází k drcení a třídění 

suroviny na výrobky, coţ jsou drtě, štěrkodrtě  a štěrky. Skrývkové práce probíhají ve 

stávajícím lomu v severní a západní části DP dle potřeby tak, aby byl zajištěn dostatečný 

předstih před vlastní těţbou, a jsou zajišťovány dodavatelsky. 

 

Obr. 1   Panorama k jihozápadu 
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V současnosti jsou na vytěţených plochách v severní části lomu prováděny 

rekultivační práce spočívající v úpravě svahů a jejich osázení křovinami. Plán sanací a 

rekultivací předpokládá poměrně netradiční vyuţití vytěţeného lomu pro potřeby obce – 

po ukončení těţby budou stěny ponechány přirozené sukcesi, plocha deponie bude 

zalesněna a úpravna a budovy budou odstraněny a vzniklé plochy budou zatravněny. 

Vlastní lom bude zaplaven, čímţ vznikne rekreační areál pro potřeby obyvatelů obce 

Plaňany a blízkého okolí. 

V provozovně je zaměstnáno 10 zaměstnanců ve dvousměnném provozu. Roční 

těţba se pohybuje v rozmezí 350 – 400 tis. tun. Akciová společnost Tarmac CZ a.s. 

provozuje tento lom od 1. 7. 1997, kdy jí odkoupila od firmy EKO BET Plaňany. 

Pro loţisko stavebního kamene Plaňany bylo vydáno rozhodnutí o stanovení 

CHLÚ, které vydalo MŢP Územní odbor pro středočeskou oblast dne 7. 1. 1994 pod č. j. 

1585/802 32/93. Podmínky ochrany výhradního loţiska proti znemoţnění nebo ztíţení jeho 

dobývání stanoví § 18 a § 19 horního zákona č.44/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

V CHLÚ je zakázáno zřizovat stavby a zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního 

loţiska a které by svou existencí mohly ztíţit či znemoţnit jeho vydobytí, pokud k tomu 

nebyl dán souhlas. Ve smyslu § 19 horního zákona je moţno povolovat v CHLÚ stavební 

činnost, která nesouvisí s dobýváním, pouze s vědomím organizace a se souhlasem 

územního odboru pro středočeskou oblast MŢP ČR v Praze 5, Zborovská 11.  

Ve stávajícím kamenolomu je stanoven dobývací prostor Plaňany rozhodnutím 

OBÚ v Kladně dne 19. 5. 1997 pod č. j. 4200/I/96/Le/St. Ke stanovení tohoto DP došlo 

sloučením dřívějšího DP Plaňany a Plaňany I a dalším rozšířením stávajících ploch o 

3,0347 ha. Hranici DP tvoří nepravidelný dvanáctiúhelník. 

K 31. 12. 2007 byly v Geo – V3 – 01 vykazovány na loţisku Plaňany geologické 

zásoby v celkové výši 2.213.000 m
3
, z toho jsou vytěţitelné zásoby vyčísleny na 

1.370.000  m
3
. Toto mnoţství se podle plánu OPD předpokládá vytěţit. 

Povolení hornické činnosti v loţisku Plaňany v dobývacím prostoru Plaňany bylo 

vydáno rozhodnutím OBÚ v Kladně dne 7. 1. 1998 pod č. j 6641/97/511.4/LEH/VCH. 

Hornická činnost je povolena v rozsahu vyznačeném v POPD za podmínek, které jsou 

plněny. 
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Loţisko kamene Plaňany a jeho širší okolí náleţí ke komplexu regionálně 

metamorfovaných hornin kouřimského krystalinika (součást kutnohorského krystalinika), 

tvořených pestrým souborem dvojslídných, místy silně biotitických rul aţ migmatitů, dále 

pak amfibolických rul a amfibolitů. 

Nadloţí loţiska je tvořeno souborem křídových sedimentů, reprezentovaných místy 

příbojovou facií mořského cenomanu společně se slíny a slínovci spodního turonu. 

Kvartérní pokryv je vyvinut v podobě spraší a sprašových hlín. Místy se v širším okolí 

loţiska vyskytují štěrkopískové sedimenty teras Labe. 

Po barevné stránce horninu charakterizuje šeď střední tmavosti (obr. 2). V detailu je 

patrná bělošedá a hnědavě černá skvrnitost, daná kombinací na jedné straně bílých a světle 

šedých křemenů, na druhé straně poměrně značného mnoţství biotitových lupínků. 

1.2 Dosavadní prozkoumanost loţiska Plaňany 

Geologický průzkum na stavební kámen v zájmovém území se v dřívější době 

zabýval především tou částí loţiska, ve které je dnes zaloţen činný lom. Starší průzkumné 

práce však zčásti zasahují severněji do nově posuzovaného území Plaňany – nové loţisko. 

 

Obr. 2    Zobrazení horniny 
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1.2.1 Plaňany (Geoindustria - Čtyroký a kol., 1959) 

Závěrečná zpráva geologického průzkumu kamene s výpočtem zásob se stavem ke 

dni 4. 5. 1959. V rámci průzkumu byly odvrtány 4 vrty označené V a 11 kopaných sond 

řady Šc. Z vrtů, lomových stěn a vyráběných produktů byly odebrány vzorky na 

technologické rozbory kamene. 

1.2.2 Plaňany II - kámen (Geoindustria - Rybařík 1970) 

Závěrečná zpráva předběţné etapy průzkumu kamene s výpočtem zásob se stavem 

30. 6. 1970. Průzkum se týkal reambulance zásob v prostoru stávajícího lomu a směrem 

severovýchodně od něj. V rámci průzkumu byly odvrtány vrty označené V 1 - 8. Na vrtech 

byly odebrány technologické vzorky kamene. Provedená byla dokumentace ve starém 

lomu a okolí loţiska (dokumentační body DB1-10). Součástí průzkumných prací byla i 

povrchová geofyzikální měření metodou vertikálního elektrického sondování a 

kombinovaného profilování. 

1.2.3 Plaňany I - kámen (Geoindustria - Rybařík 1972) 

Závěrečná zpráva předběţného průzkumu, s podrobnou dokumentací stěn činného 

lomu a dílčím výpočtem zásob. V rámci průzkumu byla zhotovena podrobná odkrytá 

geologická mapa loţiska (lomu) s rozšířením na severovýchod. V rámci průzkumu byly 

realizovány vrty V21 aţ V25, ze kterých byly odebrány vzorky na technologické rozbory.   

1.2.4 Plaňany III (Geoindustria - Fišer a kol., 1981) 

Závěrečná zpráva předběţné etapy průzkumu kamene s výpočtem zásob se stavem 

13. 6. 1980. Průzkum a výpočet zásob byl zaměřen jak na území činného lomu, tak na 

území severně od něj v oblasti výchozové partie migmatitů. V rámci průzkumu byly 

realizovány vrty V 31 – 34 a vrty řady VS 1 - 6. Z vrtů V 31 – 34 byly odebrány vzorky na 

technologické rozbory. Rozsáhlý je rovněţ popis stěn v činném lomu čítající 34 

dokumentačních bodů. 
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1.2.5 Nové loţisko na Černé – Geofyzikální průzkum (Geonika, Nikl a kol.,  
2004) 

Geofyzikální průzkum v prostoru kóty „Černá“ provedený mělkou refrakční 

seismikou, s cílem zjistit mělkou stavbu horninového prostředí (mocnost skrývky) a určit 

průběh a stupeň zvětrání hornin s ohledem na těţitelnost. Celkem bylo změřeno 

9 geofyzikálních profilů o celkové délce 828 m. Provedený geofyzikální průzkum pokrývá 

jiţní část zájmového území.  

1.2.6 Plaňany 2 – přehodnocení zásob kamene (Geologické sluţby 
Chomutov 2006) 

Vrty v roce 2006 provedla GIS-Geoindustry Plzeň s.r.o. rotačně jádrově soupravou 

SKB4 technologií wire-line (diamantová korunka s těţitelnou jádrovnicí) za pouţití 

vodního výplachu. Účelem vrtných prací v roce 2006 bylo ověřit a zpřesnit skrývkové, 

petrografické, jakostní a částečně také strukturní poměry na zájmovém území. Výsledkem 

je nový výpočet zásob. 

1.3 Popis loţiska Plaňany II. 

Vlastní nové loţisko kamene je situováno do morfologicky zvýrazněné partie 

v okolí kóty „Černá“ s výchozy hornin vystupující z okolních sedimentů svrchní křídy.  

Předpoklad ze starších prací, ţe k severu se kvalita kamene sniţuje vzhledem 

k přibývajícímu podílu silně slídnatých (biotitických) rul se nepotvrdil. Z nově 

provedených průzkumných vrtů a analyzovaných vzorků vyplývá, ţe se kvalita suroviny a 

úloţné poměry výrazně nemění ani s hloubkou loţiska.  

Z petrografického hlediska převládají na loţisku dvojslídné migmatity. Jsou to 

světle šedé, středně aţ hrubě zrnité horniny, sloţené z K-ţivce (pertitický přechodní 

mikroklín), plagioklasu (An 22-26), křemene, biotitu, muskovitu a sillimanitu. 

Akcesoricky je v hornině přítomen apatit, zirkon, granát a sulfidy (pyrit). Dvojslídné 

migmatity přecházejí do tmavošedých, drobnozrnných aţ středně zrnitých dvojslídných 

silimanitických pararul, které jsou sloţeny převáţně z K-ţivce, plagioklasu, biotitu, 

křemene, muskovitu a sillimanitu s akcesorickým výskytem pyritu, apatitu, zirkonu a 

granátu.  
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Mezi oběma typy hornin je vyvinuta celá řada přechodů, které se liší především 

svojí texturou a uspořádáním jednotlivých minerálních komponent.  

Zvětrávací zóna krystalinických hornin je vyvinuta v různé intenzitě a má různý 

hloubkový dosah. Zvětrávací procesy se projevují na textuře horniny především 

mechanickým rozpadem, k podstatnějším přeměnám minerálů ale nedochází. 

V horninových typech bohatých biotitem dochází k jeho baueritizaci (uvolňování Fe 

z biotitu), popřípadě slabší chloritizaci spojené se vznikem kalcitu a sagenitu. 

Nejviditelnější je přeměna sulfidů (pyritu) na limonit, který zbarvuje pukliny a odlučné 

plochy do rezava. 

Nadloţí vlastního loţiska je tvořeno zčásti křídovými sedimenty a převáţně 

kvartérními sprašemi a sprašovými hlínami. Celková mocnost loţiskového pokryvu se 

pohybuje od decimetrů aţ po desítky metrů. 

Technologické rozbory suroviny, které byly prováděny v rámci předcházejících 

průzkumných akcí, byly při průzkumné akci v roce 2006 doplněny o vzorky z nově 

provedených vrtů PL1 a PL2. Sortiment zkoušek na nových vzorcích byl rozšířen o 

rozbory poţadované novými ČSN EN. Odběr vzorků a jejich rozbor provedli pracovníci 

ZKK s.r.o. Hořice. Bylo zjištěno, ţe surovina vyhovuje pro poţadované účely. 

1.3.1  Hydrogeologické poměry loţiska 

Hydrogeologické poměry vlastního loţiska kamene jsou jednoduché. Těleso 

krystalinických hornin, které je puklinovým kolektorem, je zakryto slabě propustnými 

kvartérními sprašemi a sprašovými hlínami. Pod sprašemi se na části loţiska vyskytují 

nepropustné jíly a slíny náleţející k denudačním zbytkům křídy. Krystalinické horniny jsou 

dotovány pouze sráţkovou vodou, která prosákne sprašovými hlínami, popřípadě slíny a 

postupuje po puklinách do skalního podloţí. Směrem do podloţí se pukliny postupně 

svírají a stávají se pro vodu neprůchodné. Moţnost lokálních slabých přítoků do 

loţiskového tělesa a případné těţebny můţeme očekávat pouze v případě výskytu 

hrubozrnné křídové bazální brekcie (výplň erozních nerovností v předkřídovém povrchu 

krystalinika) nebo výskytu zvodnělých kvartérních terasových sedimentů (písky a 

štěrkopísky). Vliv potoka Výrovky na hydrogeologickou situaci v zájmovém území lze 

povaţovat vzhledem ke vzdálenosti od zamýšleného prostoru těţby za zanedbatelný.  
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Celkově je moţné říci, ţe při případné otvírce lomu a zahloubení dna lomu se 

mohou objevit zvodnělé pukliny, avšak je pravděpodobné, ţe přítokové poměry budou 

odpovídající stavu v současném činném lomu. 

Vodu bude moţno odčerpávat z jímek vytvořených buď na dně nového lomu, nebo 

v prostoru lomu stávajícího.  

Případná těţební činnost v prostoru kóty na „Černé“ nebude mít patrně na 

hydrogeologické poměry širšího okolí lokality zásadní vliv. 

1.3.2 Ochrana přírody 

Jihozápadně od loţiska se nachází úzký biokoridor, lemující zahloubený tok 

Výrovky. Na území loţiska se nenacházejí ţádné další objekty chráněné zvláštními 

předpisy na ochranu přírody. Střední část lokality s drobnými pozůstatky zaniklé těţby 

kamene je tvořena zemědělsky nevyuţívanými plochami, které jsou pokryté řídkými 

křovinami s ojedinělými vzrostlými stromy a travním suchomilným společenstvem. Část 

lokality je zemědělsky vyuţívaná. Lokalitou procházejí pouze ojedinělé nevyuţívané polní 

cesty. Střety je nutné řešit ve smyslu platné legislativy. Obnova přírody krajiny je součástí 

povinného plánu rekultivace.  

1.3.3  Ochrana vod 

Na loţisku se nenacházejí ţádné vodní plochy, vodoteče ani zdroje pitné vody. 

S ohledem na hydrogeologii lokality předpokládáme, ţe případné odtěţení loţiska bude 

mít na hydrogeologické poměry okolí minimální vliv. 

1.3.4 Ochrana sídel a obyvatelstva 

Od nejbliţších obcí (Plaňany, Vrbčany, Radim) je lokalita vzdálena minimálně 

1 km. Předpokládáme, ţe vzdálenost je dostatečná k vyloučení vlivu zvýšené hlučnosti a 

prašnosti. Střet bude řešen v rámci "Oznámení záměru ve smyslu § 6 zák. č.100/2001 Sb. 

o  posuzování vlivů na ţivotní prostředí, resp. zpracování EIA. 

Vzhledem k tomu, ţe případná otvírka lomu je plánovaná směrem od současného 

činného lomu Plaňany, bude i nový lom dopravně obsluhován po stávajících 

komunikacích. 
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2  HODNOCENÍ ZÁSOB UŢITKOVÉHO NEROSTU 

2.1  Podmínky vyuţitelnosti zásob 

Pro loţisko kamene Plaňany II. byly navrţeny následující podmínky vyuţitelnosti 

zásob (tab. 1). 

 
Tab. 1    Využitelnost zásob 

skupina jakost charakteristika 

bilanční B 

 

vyhovuje dle ČSN EN 12620 + 

NA, ČSN EN 13043 + NA, ČSN 

EN 13242 + NA  

Pevný středně až slabě navětralý a 

čerstvý nenavětralý migmatit 

   

 

Zásoby v závěrném svahu lomu jsou hodnoceny jako nebilanční vázané. 

Jako hranice bloků zásob na povrchu byly vyuţity:  

a) izolinie maximální mocnosti skrývky 12 m (vygenerovaná z modelu jako 

souhrnná mocnost vrstev 100 aţ 300) v jiţní, jihovýchodní a východní části loţiska 

b) hranice "prozkoumanosti" extrapolovaná (vzhledem k předpokládané jednotné 

geologické stavbě loţiska) za přibliţnou spojnici vrtů V5, V6, V33 a V34 v západní, 

severozápadní a severní části loţiska 

Jihozápadní hranice bloků je poloţena do míst, kde dochází k nárůstu sklonu terénu 

směrem k zahloubenému údolí Výrovky.  

2.2  Výpočet zásob 

Výpočet zásob je vztaţen ke stavu lomu po vytěţení s předpokládanou výškou 

etáţe 15 m, šířkou plošiny 5 m a se sklonem etáţí lomu 65°. Ze známých parametrů lomu 

byla v geologických řezech vynesena obvodová linie dna lomu a směrem k obvodové linii 

okraje lomu zkonstruovány jednotlivé těţební etáţe.   

Výpočet je proveden samostatně pro blok bilančních zásob a pro zásoby geologické.  

Nebilanční blok zásob tvoří rozdíl mezi geologickými zásobami a zásobami v bilančním 

bloku. Skrývkový poměr je počítán jako objemový poměr zásob a skrývky (tab. 2).  
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Tab. 2     Výpočet zásob 

zásoby plocha kubatura kubatura skrývkový 

    kamene skrývky poměr 

  [m
2
] [m

3
] [m

3
]   

Prozkoumané bilanční volné 173 495 10 212 450 865 577 0,08 

Prozkoumané nebilanční vázané 89 890 3 862 329 29 221 0,007 

          

Geologické celkem 173 495 14 074 779 894 798 0,06 

 

3  NÁVRH POSTUPU OTVÍRKY LOŢISKA 

3.1  Základní údaje 

Přiloţená fotomapa není v měřítku (obr. 3), je pouze ilustrací pro znázornění, kde 

se nachází nové loţisko. 

Nové loţisko Plaňany II je označeno ve ţlutém rámečku. Jeho rozloha je 13,80 ha. 

Vzdálenost od stávajícího DP je 250 m. Modrá čára znázorňuje komunikaci včetně 

vzdálenosti k primárnímu drtiči. Její délka bude 550 m. Červená čára určuje sklon, který je 

8,9 %. Ve spodní části obrázku se nachází stávající TL a loţisko Plaňany I. 

 
Obr. 3     Znázornění umístění ložisek 
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3.2  Otvírka loţiska Plaňany II. 

Cílem otvírkových prací je zajistit dostatečný předstih skrývkových prací před 

pracemi těţebními a umoţnit těţbu v 1. a 2. etáţi v celkové výši 350 – 400 tun ročně 

v roce 2016 a letech následujících (příl. 2). 

Otvírkové práce budou situovány na jiţním okraji loţiska a budou vedeny severním 

a západním směrem. Důvodem je geografická stavba terénu, minimalizování vlivu těţby 

na okolní obce a ţivotní prostředí, zajištění pozemků k těţbě a vzdálenost od stávající 

provozovny. 

Otvírka loţiska Plaňany II bude zahájena po dokončení páteřové komunikace ze 

stávající provozovny na okraj loţiska. V roce 2011 bude provedeno odlesnění a budou 

zahájeny skrývkové práce a otvírka 1. etáţe v úrovni 250 m n. m. V roce 2015 bude 

vybudována přístupová komunikace do 2. etáţe v úrovni 235 m n. m. a bude provedena její 

otvírka (tab. 3). 

Tab. 3     Plánované objemy otvírkových prací 

rok těžba 
1. etáž 

těžba 
2. etáž 

skrývky z toho ornice a 
podorničí 

 t t m
3
 m

3
 

2011 10 000 0 20 000 2 000 

2012 30 000 0 30 000 3 000 

2013 50 000 0 30 000 3 000 

2014 70 000 0 30 000 3 000 

2015 70 000 30 000 30 000 3 000 

 

3.2.1  Skrývkové práce 

Na skrývané ploše bude provedena nejdříve skrývka ornice a podorničí, které 

budou odváţeny na samostatné deponie. Tyto práce budou prováděny pomocí buldozeru, 

rypadla a nákladních automobilů. 

Vzhledem k tomu, ţe mocnosti skrývek v jednotlivých částech loţiska mohou 

kolísat, budou skrývky prováděny v několika etáţích podle skutečné potřeby ( 1 - 3 etáţe). 

Práce budou prováděny pomocí buldozeru, rypadla a nákladních automobilů. 
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Skrývkové materiály budou ukládány podél jiţního okraje loţiska, kde budou k 

dispozici pro další pouţití (např. sanační a rekultivační práce) a budou slouţit také jako 

hlukový val a pohledová kulisa směrem k obci. 

Mocnost skrývek v této oblasti kolísá mezi 0 aţ 12 m. Pro výpočet skrývaných 

ploch a ročních objemů skrývek byla pouţita průměrná mocnost 6 m. Z toho průměrná 

mocnost ornice a podorničí je 0,6 m. 

3.2.2 Otvírka těţebních etáţí 

Trhací práce budou prováděny především formou plošných a clonových odstřelů 

velkého rozsahu. Nakládka suroviny bude prováděna lopatovým rypadlem nebo kolovým 

nakladačem. Vytěţená surovina bude odváţena k dalšímu zpracování po páteřové 

komunikaci do stávající provozovny. 

Otvírka 1. etáţe: otvírkové práce budou vedeny nejprve severním směrem zářezem 

o šířce cca. 100 m v úrovni budoucí 1. etáţe 250 m n. m. Po dosaţení šířky pracovní 

plošiny 27 m bude otvírka vedena východním směrem k okraji loţiska a částečně směrem 

severním tak, aby šířka pracovní plošiny dosáhla 60 – 70 metrů. Výška lomové stěny bude 

0 aţ 7 m. 

Otvírka 2. etáţe bude provedena v 5. roce (tj. 2015) po zajištění dostatečného 

předstihu 1. etáţe. Od páteřové komunikace bude východním směrem vybudována 

přístupová cesta, která bude klesat na nadmořskou výšku 235 m n. m. Poté bude zahájena 

těţba severním a východním směrem a po dosaţení šířky pracovní plošiny 27 m bude 

vedena směrem východním. Výška stěny bude 15 m (tab. 4). 

Tab. 4     Parametry skrývkových a otvírkových etáží 

minimální šířka pracovní plošiny skrývkové etáže  10 m 

minimální šířka pracovní plošiny otvírkové etáže 27 m 

sklon skrývkové etáže pracovní 1 : 1 = 45 

sklon skrývkové etáže závěrný 1 : 1,5 = 34 

sklon otvírkové etáže 50 – 75 

maximální výška otvírkové etáže 15 m 

maximální výška dílčího skrývkové etáže  6 m 

Minimální předstih paty poslední skrývkové etáže 3 m 
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3.3  Trhací práce 

Způsob primárního a sekundárního rozpojování hornin bude obdobný ve stávajícím 

i novém loţisku. Generální technický projekt hromadných odstřelů je vypracován 

v souladu s § 35 odst. 4, vyhl. ČBÚ 72/1988 Sb. a její přílohy č. 4 na provádění clonových 

a plošných odstřelů v kamenolomu Plaňany, okres Kolín, VOS EKO BET. Je v souladu 

s POPD pro lom Plaňany. 

 Těţená hornina je amfibolitická rula balvanité odlučnosti velmi těţce rozpojitelná o 

průměrné hmotnosti 2,66 t . m
-3

. Vrtací práce budou prováděny vrtacími soupravami dle 

technologického postupu pro provoz a obsluhu lomových vrtných souprav. Průměr vrtu 

 90  – 115 mm. 

3.3.1 Technologie trhacích prací 

 Rozpojování bude prováděno clonovými, případně plošnými odstřely za pouţití 

záhlavních vrtů obvykle v kombinaci s vrty patními, případně zvedacími. V zahloubení 

bude pouţito vrtné schéma pomocí patních a zvedacích vrtů. Těţba v současném lomu je 

prováděna ve čtyřech etáţích o nadmořské výšce 210 m, 195 m, 182 m, 165 m. Výšky stěn 

13 – 16 m. Sklon provozních stěn 50 - 75
0
. V roce 2009 se plánuje doplnit stávající POPD 

o pátou etáţ o nadmořské výšce 150 m n. m. a poţádat o příslušnou změnu povolení 

hornické činnosti. 

Nové loţisko bude rovněţ roztěţeno jámovým lomem celkem v pěti těţebních 

řezech o maximální výšce 15 m. I zde předpokládáme obdobnou technologii trhacích prací 

velkého rozsahu, tj. vyuţití clonových a plošných odstřelů. 

3.3.2 Omezující podmínky odstřelu a způsob ochrany okolí před účinky 
odstřelu 

 Při stanovení velikosti celkové a dílčích náloţí je respektována ČSN 730036 – 

seizmická zatíţení staveb. Povolené mnoţství trhavin 5.000 kg na odstřel a dílčí náloţ 

500 kg na jeden časový stupeň je stanovena na základě výsledků seizmického měření 

provedeného Stavební geologií Praha dne 16. 2. 1977 č. zák. 13970-05-GS. 
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 Kontrolní měření provedla Stavební geologie v srpnu 1987  (č. úkolu 

0387 0844 05 GS). V závěru zprávy se konstatuje, ţe výsledek měření byl velmi příznivý, 

naměřené hodnoty nepřekročily přípustné hranice. 

 Bezpečnostní opatření pro trhací práce vzhledem ke skladu výbušnin: 

 Pouţito normy ČSN 735530. Sklad zařazen do skupiny A III.    

S = k x p (S = nejmenší bezpečná vzdálenost v metrech, k = koeficient,   

                p = množství výbušniny v uvažovaném objektu v kilogramech). 

 Pro stanovení koeficientu pouţita tabulka č. 4 – výpočet bezpečné vzdálenosti 

ohroţených skladů mezi sebou (trhaviny pro CO jako sklad jeden – bez valu a vlastní sklad 

výbušnin jako druhý – s valem, k = 0,5). Obloţení skladu bylo povoleno 2.500 kg trhavin. 

S = 0,5 x 2.500 = 25 m. Sklad výbušnin byl v minulosti zrušen, proto je tento výpočet 

v současnosti bezpředmětný. 

 Podle umístění CO rozhodne TVO o uzavírce místní komunikace. Povolení 

uzavírky, dohoda s ČSD a způsob ochrany okolí lomu, jakoţ i vyjádření KVUSS, která 

povoluje rozbušky DeM-S s bezpečným proudem 0,45 mA je součástí přílohy generelu. 

V roce 2000 došlo v kamenolomu k mimořádné události při provádění clonového 

odstřelu – rozletu kamene mimo bezpečnostní okruh a na jejím základě byla provedena 

měření a zpracovány posudky a následně byly upraveny a dále omezeny trhací práce.  

3.3.3 Vymezení výbušnin, rozněcovadel a pomůcek 

K nabíjení bude pouţito trhavin, jejichţ pouţívání je povoleno příslušnými ČBÚ. 

K roznětu bude pouţito jednoduché, nebo dvojité bleskovice a elektrických rozbušek 

DeM-S, jejich pouţití je v souladu s vyjádřením KVUSS. K iniciaci bude pouţito 

roznětnice RK C1, nebo RK A, k měření odporu ohmmetru MX 10, které jsou povoleny 

výnosy ČBÚ. Roznětnice a ohmmetry, u kterých nebude v určené lhůtě přezkoušena 

funkční spolehlivost, se nesmí pouţívat. K nabíjení náloţe trhaviny do patních vývrtů bude 

pouţíván dřevěný nabiják. 

Propojovací vodiče musí mít elektrické a izolační hodnoty minimálně takové, jako 

přívodní vodiče pouţitých rozněcovadel. Přívodní vedení bude provedeno vodiči o průřezu 
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minimálně 1 mm
2
 s ohmickým odporem menším, neţ 0,7 Ω . m 

-1
. Z důvodu ochrany 

elektrického roznětu před účinky cizích energií budou pouţívány rychlospojky. 

3.3.4 Rozmístění, velikost náloţí, kontrolní výpočet pro stanovení náloţe 

Vzhledem k dřívějším zkušenostem (velmi obtíţně rozpojitelná hornina) je 

stanovena měrná spotřeba 0,28 kg . t 
-1

. Záběr 3,2 m. Hmotnost trhaviny v 1 bm vrtu je 5-  

8 kg podle druhu. Při délce vrtu 17 m ( ucp. 3,20 m) činí 70 – 108 kg. 

Kontrolní výpočet pro stanovenou náloţ v jednom vrtu: 

N = q  x  β  x V  

q = měrná spotřeba, β = koeficient, V = objem rozpojené horniny [m
3
]  

H = výška stěny, W = Záběr, S1 a S2 = rozteče 

V = W  x  H  x ( S1+S2 ) x 0,5 

V = 3,20  x  17  x ( 2,40 + 2,40 ) x 0,5 = 130 

N = 0,784  x  1,1  x  130 = 112 kg 

Projektovaná náloţ při výšce lomové stěny 17 m je v souladu s kontrolním 

výpočtem. Vrtné schéma bude záviset na volbě dostupných trhavin a počtu vrtů. Pro 

průměr vrtu 105 mm se určuje záběr 1. Řady 3,0 – 3,20 m, 2. Řady 2,0 – 2,4 m a 3. Řady 

1,80 – 2,20 m. Rozteče mezi vrty 2,20 – 2,40 m. 

Sklon záhlavních vrtů u clonových odstřelů 70 – 75
0
, u plošných odstřelů 0 – 3

0
, 

patních vrtů – 5
0
, zvedacích vrtů 10 – 15

0
. Rozteče u patních vrtů 1,5 – 2,5 m. 

3.3.5  Způsob roznětu a těsnění náloţí 

 Budou pouţity rozbušky DeM-S stupeň 0 – 18. Časování bude provedeno po 

skupinách tak, aby byla dodrţena maximální dílčí náloţ 500 kg na jeden časový stupeň. Při 

měření roznětného okruhu se připouští rozdíl 20 % proti vypočtenému. Při větším rozdílu 

je nutno překontrolovat zapojení rozněcovadel v roznětné síti a příčinu rozdílu odstranit. 

Těsnění náloţí bude provedeno po nabití trhavin sypkým materiálem, nejlépe drtí 0 – 4 

mm. Délka ucpávky je rovna, nebo větší neţ záběr vrtu. 
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3.3.6  Způsob nabíjení 

 Před započetím nabíjení trhavin bude vyklizen a vyznačen manipulační prostor. 

Zdrţovat se v něm budou pouze osoby bezprostředně zúčastněné na dokončovacích 

pracích. 

 Počinová náloţka bude pevně spojena s bleskovicí. Spustí se s ní do vrtu. Další 

náloţky se spouštějí volným pádem, pokud je to povoleno výnosem ČBÚ a v návodu 

výrobce pro pouţívání trhaviny. Sloupec trhaviny se utěsní ucpávkovým materiálem. 

Bleskovice je iniciována rozbuškou připojenou k ní spojkou z umělé hmoty, nebo izolační 

páskou, nejméně 10 cm od konce bleskovice. Počinové a roznětné náloţky smí připravovat 

jen TVO, nebo střelmistr a to pouze v manipulačním prostoru. Další nabíjení smí provádět 

i pomocníci za dozoru TVO, nebo střelmistra. 

3.3.7  Opatření k zajištění bezpečnosti odstřelu 

 Vyklizení bezpečnostního okruhu zabezpečí TVO způsobem, uvedeným ve stati III. 

technologického postupu pro clonové odstřely, který je přílohou této zprávy. Vyklizení 

ohroţeného území zabezpečují hlídky s těmito úkoly: 

 Hlídka č. 1 – střelmistr ( TVO ) zodpovídá za vyklizení lomu 

 Hlídka č. 2 – stanoviště ţelezniční stanice Plaňany. Hlídka osobně upozorňuje na 

připravovaný odstřel, dohlíţí na jejich odchod v čekárně stanice, kde vykonává 

dozor. 

 Hlídka č. 3 – stanoviště u vjezdu do lomu. Uzavírá provoz na komunikaci a střeţí 

přístup k lomu ve směru od obce Plaňany. 

 Hlídka č. 4 – pravá strana předpolí lomu. 

 Hlídka č. 5 – levá strana předpolí lomu. 

 Hlídka č. 6 – za bývalým skladem trhavin. 

 Hlídka č. 7 – bývalé koupaliště. 

 Hlídka č. 8 – provoz EKO BET. 

Umístění a osazování hlídek pro jednotlivé odstřely určí TVO podle postupu těţby 

a umístění odstřelu. Hlídky jsou prokazatelně (písemně) poučeny. 
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3.3.8  Ochrana el. roznětu před neţádoucími účinky cizích energií 

 Bude provedena v souladu s vyhláškou č. 72 ČBÚ odd. 6. ve znění pozdějších 

předpisů. 

Bludné proudy - byly měřeny v roce 1977, jejich nejvyšší hodnoty činily              

12 - 24 mA, coţ dosahuje asi poloviny hodnoty bezpečného proudu rozbušek DeM-S. 

Všechny spoje budou izolovány rychlospojkami. 

Atmosférická energie – při blíţící se bouřce a nebude-li moţno urychleně provést 

odstřel, bude uzavřen bezpečnostní okruh, jako při odstřelu samotném. 

Elektrostatická elektřina – obleky jakoţ i pomůcky nebudou z materiálu s vysokou 

izolační schopností. 

Venkovní rozvody – vzdálenost 250 m je pro rozbušky DeM-S bezpečná. 

Vysokofrekvenční energie – ve vzdálenosti 10 km je vysílač o výkonu 300 kW o 

vlnové délce 170 m. Podle přílohy č. 7 vyhl. 72 ČBÚ, je bezpečná vzdálenost u rozbušek 

DeM-S pro výkon 500 kW a převýšení do 20 m – 3.000 m. Vzdálenost je dostatečná. Za 

účelem zamezení vjezdu pojízdných radiolokátorů jsou na přístupových cestách k lomu 

osazeny tabule se zákazem vjezdu zdrojů neţádoucích energií. 

4 POPIS POSTUPU TĚŢBY A ÚPRAVY KAMENIVA 

4.1  Stávající stav 

4.1.1 Těţba a technologická doprava v loţisku Plaňany I. 

Těţba kamene  je prováděna ve 4 těţebních etáţích jámového lomu prostřednictvím 

clonových odstřelů a následné nakládky rozvalu pomocí rypadel CAT 330 D a CAT 322 C 

– oboje typu podkop a kolovým nakladačem CAT 980 G na 2 dumpery Belaz o nosnosti 30 

tun (obr. 4). 

Technologická doprava kamene ke zpracování v technologické lince je prováděna 

dumpery po lomových komunikacích zpevněných kamenivem, opatřených ochrannými 

valy. Dopravní cesta pro naváţení kamene do primární násypky slouţí v blízkosti 

technologie i pro vozidla zákazníků a expediční nakladač. Přitom dochází ke kříţení tras 
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těchto vozidel a vznikají nebezpečné situace. Dopravní vzdálenost pro technologickou 

dopravu se pohybuje od 420 m do 720 m z jednotlivých čtyř etáţí. I. etáţ 420 m – 570 m, 

II. etáţ 490 – 620 m, III. etáţ 450 m – 570 m, IV. etáţ 640 m – 720 m. 

 

Obr. 4     Nakládka u stěny 

4.1.2  Popis stávající technologické linky 

Kamenolom Plaňany disponuje technologickou linkou z roku 1997–1998 pro 

výrobu kompletního sortimentu drťových a štěrkodrťových frakcí. Při výstavbě linky byla 

koncipována její ţivotnost s ohledem na ţivotnost stávajícího loţiska kamene úsporným 

řešením konstrukcí. Vzhledem k průběţné údrţbě technologie lze tuto linku provozovat 

ještě cca další 4 roky.  

Po rekonstrukcích v letech 1998 a 2001 současná technologická linka (příl. 3) 

sestává z primární násypky o kapacitě cca 40 t kamene, vibračního podavače Svedala 

VHMC, primárního čelisťového drtiče Svedala JM 1208, odhliňovacího třídiče 

HT 1800x4500, sekundárního kuţelového drtiče Svedala Superior S 3000 C s 

předzásobníkem TZ OK 1, technologického třídění na třídiči KDT 1600x5000, terciárního 

kuţelového drtiče Svedala Hydrocone H 3000, dvou finálních třídičů EDT 2000x4000 a 

pasových dopravníků šíře 650, 800 a 1000 mm. Technologická linka pracuje ve 

dvousměnném provozu při hodinové kapacitě 130 t. 
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Nosné konstrukce linky a pasových dopravníků je vzhledem ke své plánované 

ţivotnosti a výsledkům revize ocelových konstrukcí potřebné nahradit do 4 let. Některé 

nejsou opatřeny obsluţnými, ani montáţními lávkami, některé lávky mají šířku 300 mm, 

coţ je nepřípustné. Vzhledem k těmto skutečnostem a faktu, ţe konstrukce jsou poměrně 

lehkého provedení a jsou dimenzovány značně omezeně, bude potřebné konstrukce 

postupně rekonstruovat, aby staticky vyhověly pro další bezpečný provoz pro zpracování 

kamene z nového loţiska, po dotěţení suroviny ze stávajícího DP. 

Zásobník před sekundárním drtičem je velmi malé kapacity a při odstávce 

primárního uzlu prakticky končí výroba. Při výpadku dodávky suroviny od bagru, přes 

dumpery a primární uzel linka nevyrábí a jsou vykazovány neţádoucí prostoje.  

4.1.3  Skladování hotových výrobků 

Boxy hotových výrobků mají malou kapacitu - do 200 tun pro kaţdou frakci. Při 

naplnění boxů vznikají neţádoucí provozní náklady na depování výrobků jejich 

nakládáním a převáţením na vzdálenost od 120 m do 730 m. Z deponií opětovně nakládat 

je ekonomicky nerentabilní a plochy pro deponování výrobků jsou na provozovně velmi 

stísněné.  

Kromě těchto boxů jsou u západní hranice DP umístěny další skládky hotových 

výrobků a deponie skrývkových materiálů. 

 

4.2 Návrh nové technologické linky pro úpravu kameniva 

K tomuto bodu lze uvést hned několik variant. V kaţdém případě je nezbytné 

provést rekonstrukci stávající technologické linky, změnu místa nakládky a depování 

hotových výrobků.  

4.2.1  Varianta č. 1 

Je potřebné provést rekonstrukci technologického zařízení provozovny tak, aby 

splňovala všechna provozní a bezpečnostní kriteria (příl. 1). 
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 Přemístění primárního drtiče 

Navrhuji vybudovat novou primární drtírnu v prostoru dnešních deponií u 

západního okraje DP Plaňany, mimo cesty pro zákazníky. K tomu bude vyuţit stávající 

čelisťový drtič a primární podavač. Dojde ke zkrácení cesty pro technologickou dopravu 

z nového loţiska k drtiči o 300 metrů, coţ přinese nemalou úsporu v nákladech na 

technologickou dopravu a zvýší úroveň bezpečnosti práce a provozu. Předpokládá se také 

vybudovat novou protihlukovou stěnu v blízkosti primárního uzlu, vzhledem k jeho 

přemístění a zvýšeným účinkům hluku na obec Plaňany. V tomto směru bude nutné 

zpracovat novou hlukovou studii. 

 Skladování hotových výrobků 

Prostor dnešního primárního uzlu a deponie odhlinění vyuţít pro výstavbu nových 

boxů hotových výrobků s cca 2,5 x větší kapacitou (cca 500 t) neţ dnes a tím ušetřit část 

nákladů na depování výrobků. 

Na místě dnešních boxů vybudovat komunikace pro výjezd vozidel z provozovny, 

včetně demolice staré elektrické rozvodny (nový a menší el. rozvaděč bude umístěn mimo 

výjezd) a následného přemístění myčky podvozků automobilů na tuto komunikaci. Tím 

vznikne před dílnou prostor pro opravárenské práce, který bude od komunikace oddělen a 

práce budou probíhat bezpečně, bez ohroţování projíţdějícími vozidly. 

Zemní meziskládka s tunelovým odběrem není vzhledem k nedostatku prostoru 

v kamenolomu moţná, proto by se vyplatilo před sekundárním uzlem postavit nový 

ocelový zásobník objemu 500 t, který zajistí zásobování linky po dobu 4 hodin a odstraní 

krátké výpadky výroby způsobené potíţemi při nakládce a dopravě kamene nebo 

poruchami primárního uzlu linky. Jediným jeho negativem je výška – cca 20 m. 

  Výměna komponent TL 

Dále navrhuji postupně vyměnit opotřebované a nevyhovující komponenty 

technologické linky. Primární drtič bude pracovat i v dalších letech. Kuţelové drtiče budou 

v roce 2013 v provozu 15 let po zpracování cca 5 mil. t kamene. Jejich další opravy budou 

ekonomicky nerentabilní a bude třeba je vyměnit.  

Stávající HT 1800 x 4500 pro odhlinění za primárem bude nahrazen novým 

tříplošinovým třídičem kapacity 300 t . h
-1

, technologický třídič KDT 1600 x 5000 za 

sekundárem bude nahrazen novým srovnatelným čtyřplošinovým třídičem, dva finální 
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třídiče EDT 2000 x 4000 (dvou a tříplošinový) budou nahrazeny třídiči s větší kapacitou 

s prodlouţenou třídící plochou pro zlepšení kvality výrobků. Limitujícím prvkem pro 

výrobu drtí se tak stane terciární drtič, coţ je plně v souladu se zásadami pro projektování 

úpraven kameniva. Jednotlivé pasové dopravníky budou nahrazovány postupně novými, 

opatřenými oboustrannými lávkami a zakrytovány. 

  Přínos 

Tato varianta by mohla přinést úsporu aţ 500.000,- Kč provozních nákladů za rok 

(tab. 5).  Ta by se odvíjela od průměrné ceny spotřebovaných pohonných hmot potřebných 

na technologickou dopravu a depování hotových výrobků. 

Tab. 5     Vyčíslení úspor provozních nákladů 

Zkrácení cesty z těžby k technologii o 300 m 375 000,-  Kč/rok 

Větší boxy – méně depování výrobků 125 000,-  Kč/rok 

 

Hlavním přínosem je zajištění produkce kamenolomu na dalších 30 let, zvýšení 

bezpečnosti práce a provozu a zlepšení parametrů ochrany ţivotního prostředí. Nemalým 

přínosem je sníţení poruch vyplývajících z výpadků výroby, které nelze zajišťovat 

z důvodů blízkosti obce noční a víkendovou výrobou. 

4.2.2  Varianta č. 2 

            Další alternativou pro srovnání je tato varianta, která je proti variantě č. 1 rozšířena 

o nové stroje dvojnásobné kapacity (300 t . h
-1

).  

 Velikost meziskládky – zásobníku. Při kapacitě 300 t . h
-1

. vydrţí zásobník 

navrhovaný v první variantě na cca 2 hodiny. Pokud bude uvaţováno při větší 

kapacitě linky s jednosměnným provozem, není nutný větší zásobník. Dvě 

hodiny by stačily při drobnějších ostávkách primáru nebo dodavatele 

zpracujícího těţbu. 

 Při strojích s větší kapacitou bude nutné prověřit šíře pasovek. 

 Nutná výměna transformátoru. 

           Tato varianta se jeví jako efektivnější, avšak vzhledem k větším a kapacitnějším 

strojům (zejména delším třidičům) je stávající plocha pro linku nedostatečná a sklony 

pasových dopravníků by byly nepřijatelné. Přínosem se také jeví výroba v jednosměnném 
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provozu, coţ přinese úsporu mzdových nákladů a kratší zátěţ na okolí z hlediska prašnosti 

a hlučnosti. Negativem jsou ale větší investiční náklady oproti variantě č. 1. 

4.2.3  Varianta č. 3 

            Tato varianta řeší situaci výstavbou zcela nové linky kapacity 130 – 150 t . h
-1

, na 

novém místě v blízkosti nového loţiska kamene. 

Při umístění celé nové linky blíţe k novému loţisku bude linka v kaţdém případě 

umístěna na otevřeném prostranství a podstatně výše neţ ostatní varianty. Novým 

umístěním na vyvýšeném místě bude hluk z provozu strojů ovlivňovat negativně okolní 

obce. Negativem jsou také investiční náklady, které jsou ze všech variant nejvyšší. 

            Technologická linka bude umístěna v prostoru současných skládek u severního 

okraje DP Plaňany a bude orientována severojiţním směrem, kde primární uzel bude na 

severní straně nejblíţe novému loţisku. Zbylá část skládek bude částečně tvořit hlukovou 

stěnu oddělující blízkou obec na jiţní straně. Náklady na tuto variantu jsou cca 70 mil. Kč:  

 nutná nová přípojka el. energie a nové rozvody a transformátor 

 přemístění primáru 

 vybudování 4 boxů místo stávající technologie 

 vybudování komunikace jako v ostatních variantách 

 zpevnění a srovnání plochy pro novou technologii  

 základy pro novou technologii 

 odstranění staré technologie 

 nové stroje mimo primáru 

 nové dopravní pasy 

 mlţení (nutný přívod vody) 

 odsávání 2 stanice – přemístění a oprava stávajících 

 nový mezizásobník za primárem 600 m
3
 hmotnost 50 tun 

 základy nového mezizásobníku 
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4.2.4  Vyhodnocení variant 

Dle mého názoru je varianta č. 1. nejoptimálnější téměř ve všech bodech jejího 

posuzování. Její přínos by byl především ekonomický, ale při dodrţení všech stanovených 

postupů by byl přínosem i pro blízkou obec, ţivotní prostředí a BOZP. 

 

5  STRUČNÝ TECHNICKO-EKONOMICKÝ PŘÍNOS 
ŘEŠENÍ 

5.1  Prodej hotových výrobků 

Svou polohou (cca. 40 km na východ od hlavního města Prahy) je kamenolom 

Plaňany strategicky umístěn a má velice dobré předpoklady prodat téměř veškerou roční 

produkci (obr. 5). 

Hlavní město Praha je aglomerace se 1,5 mil. obyvatel a spádová oblast středních 

Čech na východ a sever od Prahy obsahuje cca 400 tis. obyvatel s centry Kolín, Nymburk, 

Mladá Boleslav. 

Na důleţitý stabilní trh v této oblasti dodávají Plaňany 350 – 400 tisíc tun drtí a 

štěrků ročně. 

 

Obr. 5     Mapa polohy kamenolomu 
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V letech 2006 – 2008 byl prodej drceného i těţeného kameniva nadprůměrný. Dá se 

říci, ţe veškerá produkce byla prodána (tab. 6). 

Tab. 6     Vývoj prodeje 2004-2008 

Vývoj prodeje 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 

Prodej / tuny     320 000         339 000         369 000         372 000         397 000     

 

5.2  Výhled prodeje do roku 2013     

 Na rok 2009 je předpoklad nového strategického zákazníka, který odebere dalších 

cca 65.000 t drtí. Další výrobky jsou prodávány do podkladních vrstev komunikací a 

zpevněných ploch. 

Ve stávajícím DP jsou těţitelné zásoby kamene vhodného pro výrobu drtí 

odhadovány při průměrné roční produkci cca 365.000 t, zhruba do roku 2013. Dochází 

k postupnému dotěţení k hranicím DP a na těţební bázi.  

Dá se předpokládat, ţe kamenolom si udrţí svou pozici na trhu a obstojí i ve 

vztazích s konkurencí. Pokud provozovatel kamenolomu (v současné době firma 

Tarmac CZ a.s. Liberec) bude chtít i po roce 2013 provozovat svou činnost v kamenolomu 

Plaňany, musí přistoupit k této investiční akci. 
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Pokud bude navýšen nebo zrušen limit stanovený stávající studií EIA, lze 

předpokládat další nárůst produkce kamenolomu. 

5.3 Investiční rozpočet 
 

 Finanční prostředky, které je nutné vloţit do této investice, jsou vyčísleny 

v následujícím rozpočtu (tab. 7). 

Tab. 7     Přehled nákladů pro variantu č. 1. 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013   

tis. / Kč 8.900 15.500 7.100 36.500 36.000   

Celkem:           104.000 

6 ROZVAHA POSTUPU REALIZACE 

6.1 Rok 2009 

Co nejdříve koupit nebo pronajmout pozemky, na kterých se nachází loţisko a 

přístupové cesty k němu. 

Na celý projekt musí být zpracováno Oznámení záměru otvírky nového dobývacího 

prostoru a rekonstrukce technologie povrchového lomu v lokalitě Plaňany pro účely 

Zjišťovacího řízení. Oznámení bude zpracováno v rozsahu přílohy č. 4 zákona o EIA, tj. 

v rozsahu Dokumentace EIA.  Další kroky: posudek a projednání EIA ve 4. čtvrtletí; 

projekt k územnímu řízení; souhlasy, projednání a územní rozhodnutí; geometrické 

oddělení pozemků; nákup dalších pozemků – cca 4 ha. 

6.2 Rok 2010 

Vybudovat novou pozemní komunikaci do nového loţiska, s asfaltovým povrchem. 

Zkompletovat projekt ke stavebnímu řízení, veškeré souhlasy a stavební povolení. Strojní 

projekty k dokumentaci dodávka vybrané firmy. Platba v rámci strojní dodávky. Zaţádat o 

trvalé vynětí ze ZPF cca 7 ha – duben. 
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6.3 Rok 2011 

Zahájit otvírku nového loţiska Plaňany II. Zahájit výstavbu nové primární drtírny: 

zemní práce, betonáţ základů primárního drtiče, nové pasové dopravníky. 

6.4  Rok 2012 

 Leden aţ duben, odstávka TL z provozu. Výpadek výroby lze doplnit výrobou na 

mobilní lince. Demontáţ a montáţ primárního uzlu, betony zásobníku sekundáru.  

Zásobník, PD, mlţení, elektroinstalace. Dle potřeby je zde i moţnost vybudovat 

protihlukovou stěnu. V květnu zkušební provoz a dále plný provoz TL. V listopadu 

vybudování nových skladových boxů pro výrobky (na místě původního primáru a 

odhlinění).   

6.5  Rok 2013  

  Leden aţ duben, odstávka TL z provozu. Výměna starých a instalace nových PD 

do nových boxů výrobků. Nová elektroinstalace úpravy pro odsávání a mlţení.  Demolice 

staré elektrorozvodny. Vybudování nového elektrorozvaděče. Červen, vybudování nové 

pozemní komunikace na místo starých boxů. Přemístění myčky aut.  

Kompletní dokončení akce se předpokládá do konce roku 2013. V tomto roce by 

mělo dojít k dotěţení stávajících zásob ve starém loţisku.  

7 ZÁVĚR A DOPORUČENÍ 

7.1  Moţnosti a rizika plynoucí z návrhu 

7.1.1  Měřitelné a neměřitelné moţnosti 

Finanční:  

- zajištění ročních trţeb i ročního zisku i po roce 2013 na dalších třicet let 

- redukce provozních nákladů 

Bezpečnost: dojde ke zvýšení bezpečnosti 

- při dopravě suroviny a výrobků 

- při nakládce výrobků 
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- při obsluze, kontrole, údrţbě a opravách pasových dopravníků 

Ţivotní prostředí: 

- sníţení prašnosti 

- sníţení hlučnosti ve směru k obci 

- sníţení seizmických účinků na blízkou zástavbu 

Kvalita: 

- lepším oddělením skládek hotových výrobků nebude docházet k jejich 

znehodnocování 

Produktivita: 

- sníţení prostojů v případě výpadku naváţky na úpravnu 

- zvýšení nezávislé výroby na primárním uzlu a na sekundární a terciární části 

v případě poruchy části úpravny.  

7.1.2  Rizika  

- cenové odhady jsou na úrovni roku 2008  

- cenový vývoj materiálů, strojů a sluţeb aţ do roku 2013 lze stanovit pouze 

odhadem 

- doposud nejsou známé výsledky hlukové studie, a jaké z toho mohou plynout 

podmínky 

- nejsou známé ani případné podmínky, které mohou vyplynout z projednávání 

záměru – s obcí Plaňany, ŢP 

 

7.2   Nezrealizovat ţádný z návrhů 

Nepřistoupit k realizaci ani jednoho z návrhů, znamená dotěţit současné loţisko, po 

roce 2013 opustit trh v oblasti a přijít o trţby minimálně 68 mil. Kč ročně. Přitom 

návratnost této investice při vkladu 104 mil. Kč, by mohla být jiţ do pěti let plného 

provozu a to je výhled těţby minimálně na třicet let. 
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7.3  Doporučení 

Já osobně bych otvírku nového loţiska a rekonstrukci kamenolomu Plaňany plně 

podpořil. Myslím, ţe je v zájmu provozovatele lomu působit i nadále na trhu v této oblasti.  

Současný provozovatel kamenolomu Plaňany je firma Tarmac CZ a.s. Liberec, 

která je jedním z nejvýznamnějších a tradičních výrobců a dodavatelů těţeného a drceného 

kameniva v české republice. Patří do skupiny TCEE (Tarmac Central Eastern Europe) a je 

součástí nadnárodního koncernu Anglo American plc group. Je to firma se stabilním 

finančním zázemím a mohla by si dovolit investovat do této akce, jejíţ návratnost lze, i 

kdyţ jen odhadem vyčíslit. Firma provozuje 25 vlastních provozoven, z nichţ je 19 lomů a 

6 pískoven, které jsou rozmístěny po 8 krajích ČR (obr. 6). V dané lokalitě však nevlastní 

ţádný jiný kamenolom. Plaňany jsou jejím jediným kamenolomem ve středočeském kraji.  

 

Obr. 6     Mapa provozoven Tarmac CZ a.s. 

Dosud je realizace tohoto návrhu v jednání povolaných odborníků firmy v Čechách 

i v zahraničí a záleţí na jejich rozhodnutí, zda bude zrealizován. 
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