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Summary 

In the present work is the elaboration of a proposal to change the manufacturing process of 

the establishment of Kani hora stainless cutting production to the production of crushed 

rock. The first part is a brief geographical, geological, hydrogeological and petrographic 

description of the dark Silesian granite deposits, current state of mining, transport and 

presentation materials. The other part contains a proposal to change the manufacturing 

process parameters and a description of the proposed mining methods and technological 

equipment for production of crushed stone. The other part contains the economic 

evaluation of design and ecology. In conclusion, there are lessons learned from evaluated 

sources and their application to design solutions. 

 

Keywords :allotment, Kani hora, crushed rock, mobile crushers, mobile screens 

 

 

Anotace 

V předloţené práci je zpracován návrh na změnu procesu výroby na provozovně 

Kaní hora z ušlechtilé kamenické výroby na výrobu drceného kameniva. V první části je 

stručný geografický, geologický, petrografický a hydrogeologický popis loţiska tmavé 

slezské ţuly, popis současného stavu dobývání, dopravy a úpravy suroviny. V další části je 

zpracován návrh na změnu procesu výroby, parametry a popis navrhované dobývací 

metody a technologického zařízení pro výrobu drceného kameniva. V další části je 

zpracováno ekonomické vyhodnocení návrhu a ekologie. V závěru práce jsou 

vyhodnoceny poznatky získané z podkladů a jejich aplikace do návrhu řešení. 

 

Klíčová slova : dobývací prostor, Kaní hora, drcené kamenivo, mobilní drtič, mobilní třídič 

 

Seznam použitých zkratek : 

DP – dobývací prostor  

UKV – ušlechtilá kamenická výroba 

OBÚ – obvodní báňský úřad 

KKZ – komise pro klasifikaci zásob 

CZK – Koruna česká (měna) 
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1. Úvod 
 

Úkolem této předkládané práce je navrhnout způsob dobývání, dopravy a úpravy  

drceného kameniva na provozovně Kaní hora, nacházející se na katastrálním území obce 

Tomíkovice. 

 

Ţulovský region je nositelem velice silné a dlouhodobé tradice v těţbě stavebních 

nerostných surovin, zejména ţuly pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu. 

Charakteristická modrá barva granitu je nezaměnitelná s materiály stejného sloţení 

z jiných lokalit. Do podvědomí zpracovatelů kamene je zapsána pod názvem „Slezská 

ţula“. 

 

Počátky jednoduché těţby v regionu se datují do roku 1840, kdy začalo být ze ţuly 

vyráběno zejména zboţí pro zemědělství – koryta pro svedení vody, ţlaby pro krmení 

hospodářských zvířat apod.  

 

Zájem o kamenické výrobky se zasadil o rozmach tohoto odvětví a v roce 1886 

byla v Ţulové zaloţena Zemská odborná kamenická škola. 

 

Obr. č. 1. Budova Zemské odborné kamenické školy v Ţulové 
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Současným největším producentem výrobků ze slezské ţuly je Slezský kámen 

Jeseník a.s. 

 

Uvaţovaná výroba drceného kameniva v regionu s ryze kamenickou tradicí je proto 

z tohoto pohledu zcela novým fenoménem. 
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1.1. Cíle 
 

Hlavní cíl : 
 

Navrhnout změnu procesu výroby z ušlechtilé kamenické výroby na výrobu drceného 

kameniva 
 

Dílčí cíle: 
 

Navrhnout způsob dobývání 
 

Navrhnout způsob úpravy suroviny 
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2. Současný stav geologie, dobývání, dopravy a úpravy 
suroviny na provozovně Kaní hora 

 

2.1. Geografie:  
 

Loţisko Skorošice – Chlumec – Kaní hora se nachází v Olomouckém kraji 

na katastrálním území Dolní Skorošice – Tomíkovice, obec Ţulová, okres Jeseník. 

Je situováno cca 2 km západně od obce Tomíkovice, na úbočí kopce Chlumec – Kaní hora. 

Nejvyšší kóta kopce leţí v nadmořské výšce 476 m. Přístup k loţisku je po zpevněné 

přístupové komunikaci vzdálené od silnice I. třídy č. 60 Ţulová – Javorník cca 800 m. 

 

Nejbliţší napojení na ţelezniční trať je na ţelezniční stanici v Ţulové, vzdálené 

od loţiska cca 3 km po asfaltové silnici.  

 

Chlumec – Kaní hora vyrůstá 100 – 150 m  nad úrovneň okolního terénu a jeho 

hřeben je protaţen ve směru SZ – JV. 

 

 

Obr. č. 1 Chlumec – Kaní hora 
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2. 2. Historie ložiska : 
 

Loţisko bylo historicky otevřeno čtyřmi lomy označovanými jako severní, střední, 

jiţní a východní. Lomy náleţely různým majitelům : Winkler, Wolf, Tröster, Franke 

a další. Jiţní lom je v současné době ve správě OLZ, a.s. Olomouc, Svatý Kopeček, 

Sadové náměstí 9/9, 772 00 Olomouc a je v zajištění. 

 

2. 3. Geologie: 

 

2.3.1. Průzkumné práce : 
 

Geologický průzkum loţiska byl proveden pro potřeby Jesenického 

kamenoprůmyslu v roce 1962 závodem Rýmařov bývalého Geologického průzkumu Brno 

pod vedením oborového geologa M. Vocilky ve spolupráci s N. Damaskinosem, později 

M. Chromcem a S. Harazimem. Výsledky průzkumu byly uvedeny v závěrečné zprávě 

Skorošice – Chlumec, Českého geologického úřadu, Geologického průzkumu n.p. Ostrava, 

závod Brno, číslo akce : 02 79 5017 5 5 333 3809 3, zpracované RNDr. Mojmírem 

Vocilkou CSc., RNDr. Václavem Mátlem, Ing. Jiřím Nezvalem a Ing. Vlastimilem 

Svobodou Csc., pro zadavatele Českomoravský průmysl kamene, n.p. Hradec Králové 

v roce 1981. 

 

2.3.2. Geologie vlastního loţiska : 
 

Loţisko tvoří morfologicky výraznou elevaci kopce Chlumec – Kaní hora. 

Na hřebeni kopce vystupují hrubozrnné biotitické ruly, místy migmatitizované, s vloţkami 

amfibolitů. Tvoří mohutný xenolit protaţený ve směru SZZ – JVV s úklonem k JJZ. Ruly 

jsou hrubozrnné aţ středně zrnité, zřetelně usměrněné, místy jsou po plochách filiace 

proniknuté loţními ţílami leukokratní ţuly aţ aplitu. 
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V podloţí rulového xenolitu je uloţeno těleso tzv. tmavé ţuly. Na styku ţuly a ruly 

je vyvinut mohutný lem leukokratní aplitické ţuly, pegmatitické ţuly a kontaktní lem 

jako celek je proniknut aplitickými a pegmatitovými ţílami.  

 

Tento lem je vyvinut v podloţí rul po celé ploše zkoumaného území a má zhruba 

konstantní mocnost pohybující se v rozmezí 20 – 30 m. 

 

Těleso tmavých ţul je tvořeno xenolitem paralelně uloţeným s nadloţním rulovým 

xenolitem a vystupuje na úbočích při úpatí kopce Chlumec – Kaní hora. Jeho mocnost 

se pohybuje řádově v desítkách metrů. Těleso je proniknuto aplitovými a vzácně 

i pegmatitovými ţilami. Jejich směr a celkové uloţení jsou shodné převáţně s L – 

plochami. Na kataklázovaných zónách pak tento materiál proniká do drcených partií a tyto 

jsou částečně vyhojeny apolitickými a pegmatitovými ţilami. 

 

V tektonickém podloţí xenolitu tmavých ţul vystupuje tzv hlavní ţula, světlá 

biotitická ţula převáţně středně zrnitá. Vystupuje při úpatí kopce a je rozšířena v okolních 

rovinách. Podléhá nejsnadněji erozi a proto jsou nad tímto tělesem vyvinuty svahové hlíny 

a sutě ve značných mocnostech. 

 

2.3.3. Tektonika loţiska :  
 

Ţulovský pluton je povaţován za postorogenní. Chybí zde výrazně usměrněné ţuly, 

které by dokládaly intenzivní tlakové poměry v době tuhnutí magmatu. Oblast východního 

kontaktu představuje pouze zónu primárně usměrněných ţul. 

 

Stavební jednotku ţuly zde tvoří kvádr omezený puklinami S, Q, a L (dle Cloose). 

 

Nejvyššího významu nabývají pro stavbu území pukliny S, které jsou orientovány 

zhruba kolmo k převládajícímu tlaku v magmatickém stadiu hornin. Směr puklin je SV – 

JV (310 – 330°), o úklonu 70 – 75° k JZ. V tomto směru jsou rovněţ uloţeny ruly 

s vloţkami amfibolitů, pouze úklon je u rul mírnější (30 – 45° k JZ). 

 

Ve shodě s tímto směrem je usměrněno i těleso tmavých ţul. Většinou směrově 

totoţné s S – plochami jsou i L – plochy a pukliny o úklonu 10 – 30° k JZ. 
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Q pukliny jsou vyvinuty ve směru SV – JZ s úklonem 80° k JV. 

 

Ve směru L puklin je vyvinuta větší část ţilných proniků ţulovými tělesy. 

 

Geofyzikálními měřeními byly zjištěny poruchové zóny ve směru kolmém 

na protaţení a usměrnění rulového xenolitu, ve směru SV – JZ, ve směru Q puklin. Podle 

jejich rozsahu a délkového usměrnění vzniká předpoklad, ţe se jedná o nejmladší tahové 

pukliny. 

 

2.3.4. Pokryvné útvary :  
 

 Lesní humus – je vyvinut v nesouvislé vrstvě o mocnosti 5 – 10 cm, ojediněle 

20 cm. Vzhledem ke členitosti terénu nelze humus samostatně skrývat. 

 Svahové hlíny – písčito – jílovité hlíny světle hnědošedé aţ naţloutlé barvy 

s různou koncentrací úlomků hornin. Mocnost nepřesahuje 2m. 

 Pískovitě rozpadlé tmavé a světlé ţuly – jsou vyvinuty zpravidla na úpatí kopce, 

jejich mocnost přesahuje i 10 m. 

 Odvaly – jedná se o materiál odvalů při kamenolomech. Při změně technologie 

těţby však nejsou vyuţitelné jako vstupní materiál s nevhodnou kusovitostí 

pro vstup do vstupního otvoru primárního drtiče. 
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Dílo otlukovost 
na 

frakcích drtitelnost trvanlivost mrazuvzdornost Nasákavost Pórovitost měrná  pevnost    v tlaku  MPa Obrusnost 

  (% hmot)   v rázu (% hmot) 25 cyklů (% hmot) skutečná hmotnost po po po (Amsler) 

  8-32 8-16 32-45 8-16 8-16 8-16 (% hmot) (kg*m
-3

) vysušení nasáknutí zmražení cm
3
*cm

-2
 

střední lom                       

SK 1/1 39,6 43,5   3,4 2,0 0,6     132,90 122,33 113,47 0,138 

SK 2/2 39,4 42,2   2,4 1,6 0,6     101,73 96,93 85,43 0,109 

SK 3/3 58,0 60,2   8,6 3,6 0,7     88,60 78,17 68,27 0,113 

SK 4/4 40,0 50,0   3,0 2,0 0,7     121,53 100,63 95,07 0,180 

SK 5/5 71,0 7,,0   12,0 5,0 0,9     91,30 78,67 68,97 0,131 

SK 6/6 48,0 54,0   5,4 3,4 1,0     84,17 70,90 58,87 0,215 

SK 7/7 38,0 44,0   3,8 3,0 0,7     103,13 85,80 72,80 0,152 

SK 8/8 28,4 36,2   2,0 0,6 0,5     121,70 108,77 101,13 0,298 

SK 9/9 30,4 45,2   3,0 1,6 0,7     135,70 124,17 118,20 0,109 

jižní lom                         

SK 1 33,8       1,0 0,4 1,45 2760 140,48 125,56 118,88 0,223 

SK 2 28,0     3,0 1,1 0,5 1,81 2770 141,94 129,32 119,46 0,214 

SK 3 32,0   3,844   1,0 0,4 1,46 2750 144,82 126,78 119,14 0,183 

SK 4 43,8     3,0 1,03 0,47 1,76 2850 107,6 87,70 75,28 0,233 

SK 5 35,2   0,806   1,5 0,6 2,17 2770 108,82 100,38 93,12 0,198 

SK 6 36,4     3,0 1,0 0,5 1,82 2750 134,22 118,68 109,54 0,154 

SK 62 30,0       1,0 0,5 1,89 2650 149,76 131,50 123,06 0,152 

SK 7 36,0   0,723 3,6 1,3 0,4 1,46 2740 124,74 120,68 117,10 0,167 

SK 8 32,2       0,9 0,5 1,81 2770 135,66 123,10 116,62 0,180 

SK 9 37,6     2,6 1,5 0,5 1,83 2740 129,52 121,04 112,08 0,212 

SK 10 30,4   0,763   0,8 0,5 1,81 2770 139,34 124,64 119,40 0,148 

SK 11 46,0     6,2 1,7 0,7 2,23 2700 128,62 124,48 114,52 0,154 

SK 12 38,0       1,0 0,5 1,86 2690 121,22 118,48 103,84 0,134 

Tabulka č. 1 výsledky fyzikálních, mechanických a chemických zkoušek granodioritu 
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2.3.7. Hydrogeologie širšího okolí a vlastního loţiska 

 

Popis hydrogeologických poměrů v širším okolí ložiska 

 

Celá oblast náleţí povodí Baltského moře a ve zkoumaném prostoru je 

odvodňována Vidnávkou a jejími přítoky (Stříbrným , Baronským, Skorošickým, 

Vojtovickým , Mlýnským a Petrovickým potokem). 

 

Hydrogeologie vlastního ložiska 

 

 Hydrogeologické poměry loţiska jsou velmi jednoduché. K vyhodnocení 

hydrogeologických poměrů bylo vyuţito pozorování z hloubení terénních průzkumných 

děl. 

 

Hlavní místní erozivní základna je dána tokem Vidnávky na východě (335 – 305 m. 

n. m.). Tok Vidnávky je vzdálený 2,5 km od loţiska. Skorošický potok protéká 

v nadmořské výšce 355- 307 m. n. m., a je vzdálený 1,7 km. 

 

Místní erozivní bází na západě je údolí Vojtovického potoka (350 – 320 m. n. m.), 

s přítoky pramenícími na jiţním úpatí Chlumce na kótě 380 m. n. m., na severním úpatí 

na kótě 350 m. n. m. 

 

Vzhledem k poloze loţiska nad místní erozivní základnou okolních potoků má 

loţisko jednoduché hydrogeologické poměry. Do prostoru těţby bude přitékat pouze voda 

sráţková, kterou lze snadno odvádět. 

 

Z hlediska hydrogeologické klasifikace lze tedy loţisko označit jako loţisko 

s jednoduchými hydrogeologickými poměry.  

 

Současný stav dobývání, dopravy a úpravy suroviny na provozovně Kaní hora 

 

Na část loţiska ve správě akciové společnosti Slezský kámen byl rozhodnutím 

Ministerstva stavebnictví ČSR, pověřeným orgánem Čs. Kamenoprůmysl, generální 

ředitelství ze dne 31. ledna 1986, zn.: DP – 7321/85 stanoven dobývací prostor 71024 

s názvem Tomíkovice. 

 

Plošný rozsah DP : 0, 065512 km
2
. 
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Hranice DP na povrchu jsou tvořeny stranami nepravidelného sedmnáctiúhelníka 

s vrcholy určenými souřadnicemi udanými v souřadnicovém systému JTSK. 

 

Souřadnice vrcholových bodů :  

Vrchol X Y 

A 1 038 593,5 550 901,0 

B 1 038 527,0 550 874,0 

C 1 038 530,0 550 885,5 

D 1 038 541,5 550 905,0 

E 1 038 533,5 550 917,2 

F 1 038 519,5 550 930,0 

G 1 038 520,5 550 933,6 

H 1 038 511,0 550 932,6 

I 1 038 406,5 550 948,0 

J 1 038 523,3 551 013,0 

K 1 038 428,0 551 050,5 

L 1 038 348,0 550 999,0 

M 1 038 275,5 550 930,8 

N 1 038 275,93 550 877,72 

O 1 038 390,84 550 781,72 

P 1 038 563,0 550 760,0 

Q 1 038 677,0 550 803,0 

 

Dobývací prostor se stanoví pro dobývání dioritu a ţuly. 

 

Zásoby 2 006 000 m3 zahrnuté do DP byly schváleny KKZ výměrem č.j. 502 – 

05/24 – 82 ze dne 10. června 1982. 

 

Správcem DP Tomíkovice je Slezský Kámen a.s. Jeseník. 

 

Údaje o organizaci : 

Název organizace : Slezský Kámen a.s. 

Sídlo organizace : Josefa Hory 679, 790 01 Jeseník 

Právní forma : akciová společnost 
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Identifikační číslo : 451 92 154 

 

Dobývací prostor pokrývá s rezervou všechny vyhodnocené a evidované 

geologické zásoby loţiska.  

 

Hornická činnost – zajištění lomu 

 

Dne 24. března 1999 bylo Obvodním báňským úřadem v Brně č.j. 08-994/99-511-

Kul vydáno rozhodnutí, kterým byla povolena hornická činnost – zajištění v DP 

Tomíkovice, ev. č. 7 1024. 

 

Na loţisku byla zastavena těţba na základě zpracovaného plánu zajištění ze dne 

18. 9. 1992, povoleného OBÚ v Brně pod zn. 08-6457/93-469.4, ze dne 24. 8. 1994.  

 

Důvody zajištění ložiska 

 

Surovina loţiska byla výhradně pouţívána pro ušlechtilou kamenickou výrobu, 

tj. pro výrobu hraněných bloků pro následné zpracování řezáním a leštěním. Zbytek 

suroviny byl na trhu realizován jako stavební nebo záhozový kámen. Tento způsob 

vyuţívání loţiska vyţaduje z ekonomického hlediska vysoce kvalitní surovinu s vysokou 

výtěţností do bloků, protoţe mimo bloková těţba není vyuţívána v tzv. „hrubé kamenické 

výrobě“. Pro tuto výrobu nebyla ani na provoze vybudována příslušná výrobní zařízení. 

Převoz mimo blokové těţby na jiné pracoviště je neekonomický. Posledním těţebním 

pokusem na etáţi v úrovni 450 m. n. m. západní směrem bylo potvrzeno, ţe ţula v tomto 

prostoru je velice narušena puklinami a exogenními procesy a to do takové míry, ţe ji 

nelze pro těţbu bloků vyuţívat. Podél četných puklin je surovina silně zvětralá, 

rozloţenými sulfidy nepravidelně zbarvena apod. takţe i při případné těţbě bloků nelze 

tyto v UKV vyuţívat. Ekonomické vyuţívání tohoto loţiska je podmíněno značnými 

investičními prostředky jednak pro odtěţení povrchových částí, jednak do výstavby 

zpracovatelského zařízení pro vyuţívání mimo blokové těţby v hrubé kamenické výrobě. 

Tyto ekonomické důvody vedly k zastavení těţby na loţisku. 

 

Způsob zajištění lomu 

 

V rámci zajištění lomu byla ohrazena všechna místa s nebezpečím pádu, lom 

původní těţby a starý lůmek nacházející se asi 150 m severně od tohoto lomu. Celková 
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délka ohrazení je přibliţně 300 m. Ohrazení bylo provedeno kovovým lanem, upevněným 

na kovové tyče s navařeným kovovým očkem.  

 

Na cestě vedoucí do lomu byla umístěna uzamykatelná závora s betonovými 

základy . 

 

Úprava svahů, dna lomů a odvalů 

 

Po ukončení těţby před opuštěním loţiska byly lomové stěny důkladně orámovány 

a očištěny. Dna lomů byla vyklizena. Nové odvaly na loţisku nebyly zaloţeny, staré 

odvaly jsou zanáletovány vzrostlými dřevinami. Veškeré lomové stěny i odvaly jsou pevné 

a stabilní. Při pravidelných kontrolách za celou dobu od zastavení těţby nebyly 

na lomových stěnách ani odvalech zaznamenány ţádné pohyby. Na všech přístupových 

cestách byly rozmístěny tabulky zákazu vstupu nepovolaným osobám. 

 

Hospodaření se zásobami 

 

Dle posledního ročního výkazu o pohybu a stavu zásob výhradních loţisek 

nerostných surovin za rok 1993 (Geo V 3) jsou na loţisku Skorošice – Chlumec, DP 

Tomíkovice evidovány zásoby (tis m
3
): 

 

bilanční :  

prozkoumané volné : 400,5 

vyhledané volné : 1 559,0 

celkem :  1 999,5 

 

 

vytěţitelné : 

prozkoumané : 330,5 

volné :   1 500,0 

celkem :  1 830,5 

 

Od roku 1993 nebyl na lokalitě uskutečněn ţádný nový pohyb zásob.  

 

Vázané zásoby se v prostoru uvaţované těţby se nacházejí při SZ hranici DP mezi 

body M, L a K, zařazené do bloků zásob 2 3C2 a 3 C1 B. Zásoby jsou vázány pro úpravu 

svahu lomových stěn při sanaci a rekultivaci lomu po ukončení těţby. Vzdálenost 
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mezi hranicemi DP a hlavou nejbliţšího těţebního řezu je 20 m. Směrem do hloubky 

loţiska vázané zásoby dosahují výškové úrovně 420 m.n.m. Objem vázaných zásob je 

125 tis m
3
. Zbylé zásoby v uvaţovaném prostoru tvoří zásoby vytěţitelné.  

 

Partie loţiska v prostoru uvaţované těţby jsou roztěţeny dřívějšími lůmky 

na výškových úrovních 450 m.n.m., 440 m.n.m. a 420 m.n.m.  

 

Etáţ 450 m.n.m se nachází v severní části DP a je otevřena z východního směru. 

Jedná se o poslední pokus těţby kameniva pro UKV. Celý prostor je zanáletován 

dřevinami a travinami. 

 

 

Obr. č. 3 Etáţ 450 m.n.m. 

 

Etáţ 440 m.n.m. se nachází ve středové části DP a je otevřena z jiţního směru. Na 

počvě etáţe došlo po ukončení těţby k akumulaci povrchových a sráţkových vod, které 

etáţ při patě lomové stěny zatopily do výše cca 1,5 m. Na březích vzniklého jezírka rostou 

náletové dřeviny a traviny. 
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Obr. č. 4 Etáţ 440 m. n. m. 

 

Etáţ 420 m.n.m. se nachází v SV části DP a je otevřena z východního směru. Jedná 

se rovněţ o dřívější lůmek. Uvnitř lomu rostou náletové dřeviny. 
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3. Návrh změny procesu úpravy z ušlechtilé kamenické 
výroby na drcené kamenivo 

 

3.1. Popis současného stavu: 
 

Na provozovně Kaní hora se v současné době nenachází ţádné objekty ani strojní vybavení 

s moţným vyuţitím pro výrobu drceného kameniva. Lom je odpojen od sítě vysokého 

napětí elektrické energie. Veškerou technickou a sociální vybavenost je proto potřeba 

vybudovat zcela nově.  

 

Přístupová komunikace je po obou okrajích zarostlá náletovými dřevinami 

zasahujícími svými větvemi do prostoru pro pohyb vozidel. Těleso komunikace je tvořeno 

zpevněným sypaným štěrkem frakce 32 – 63. Povrch je souvislý, pevný, bez poškození, 

vyuţitelný pro potřeby dopravy v lomu bez zvláštních úprav.  

 

Současná situace je zakreslena v příloze č. 1 základní důlní mapa v měřítku 1:1000 

 

3.2. Střety zájmů : 
 
 

Vlastníci pozemků v DP : 

 

Katastrální území Tomíkovice 

 

Parcelní číslo: 1157/3 

Výměra [m
2
]: 7858 

Katastrální území: Tomíkovice 748455 

Číslo LV: 106 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
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Mapový list: STEP2880,V.S.VII-02-19 

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 

Způsob vyuţití: dobývací prostor 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastnické právo 

Jméno Adresa  

Slezský kámen a.s. Josefa Hory 679/4a, Jeseník, 790 01  

 

Parcelní číslo: 1157/2 

Výměra [m
2
]: 10244 

Katastrální území: Tomíkovice 748455 

Číslo LV: 10001 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: STEP2880,V.S.VII-02-19 

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 

Druh pozemku: lesní pozemek 

Vlastnické právo 

Jméno Adresa Podíl 

Město Ţulová Hlavní 36, Ţulová, 790 65  

Název 

pozemek určený k plnění funkcí lesa 

 

Parcelní číslo: 1242/1 

Výměra [m
2
]: 234742 

Katastrální území: Tomíkovice 748455 

Číslo LV: parcela není zapsána na LV 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
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Mapový list: STEP2880,V.S.VII-02-15 

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 

Druh pozemku: lesní pozemek 

Název 

pozemek určený k plnění funkcí lesa 

 

Katastrální území Dolní Skorošice 

 

Parcelní číslo: 1143/1 

Výměra [m
2
]: 103479 

Katastrální území: Dolní Skorošice 748447 

Číslo LV: 16 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 

Druh pozemku: lesní pozemek 

Vlastnické právo 

Jméno Adresa Podíl 

Česká republika   

Právo hospodařit s majetkem státu 

Jméno  Adresa    Podíl 

Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, Nový Hradec 

Králové, 501 68  

Název 

pozemek určený k plnění funkcí lesa 

 

Parcelní číslo: 1144 

Výměra [m
2
]: 8362 
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Katastrální území: Dolní Skorošice 748447 

Číslo LV: 213 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 

Způsob vyuţití: dobývací prostor 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastnické právo 

Jméno Adresa Podíl 

Slezský kámen a.s. Josefa Hory 679/4a, Jeseník, 790 01  

 

Parcelní číslo: 1143/2 

Výměra [m
2
]: 31690 

Katastrální území: Dolní Skorošice 748447 

Číslo LV: 16 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 

Druh pozemku: lesní pozemek 

Vlastnické právo 

Jméno Adresa Podíl 

Česká republika   

Právo hospodařit s majetkem státu 

Jméno Adresa Podíl 

Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, Nový Hradec 

Králové, 501 68  
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Název 

pozemek určený k plnění funkcí lesa 

 

Parcelní číslo: 1143/3 

Výměra [m
2
]: 18681 

Katastrální území: Dolní Skorošice 748447 

Číslo LV: 16 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 

Způsob vyuţití: dobývací prostor 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastnické právo 

Jméno Adresa Podíl 

Česká republika   

Právo hospodařit s majetkem státu 

Jméno  Adresa    Podíl 

Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 

501 68 

 

Parcelní číslo: 1142 

Výměra [m
2
]: 26967 

Katastrální území: Dolní Skorošice 748447 

Číslo LV: 213 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 
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Způsob vyuţití: dobývací prostor 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastnické právo 

Jméno Adresa Podíl 

Slezský kámen a.s. Josefa Hory 679/4a, Jeseník, 790 01  

 

Parcelní čísla pozemků a jejich pozice v DP Tomíkovice jsou zachyceny v grafické 

příloze č. 6 Katastrální mapa. 

 

S vlastníky pozemků (mimo Slezský kámen a.s.) bude nutno vstoupit do jednání 

a dohodnout podmínky, za kterých bude navrhovaná těţba a výroba drceného kameniva 

oboustranně přijatelná. 

 

U lesních pozemků je třeba změnit druh pozemku „pozemek určený k plnění funkce 

lesa“ na druh pozemku „ostatní plocha – dobývací prostor“ a rovněţ vyjmout pozemky 

z lesního půdního fondu v souladu s ustanoveními zákona č. 61/1977 Sb. o lesích ve znění 

pozdějších předpisů. Při změně druhu pozemku je třeba tuto změnu provést i v územním 

plánu obcí příslušných dle katastrálního území, ve kterém se pozemek nachází v souladu 

s ustanoveními zák. č. 183 / 2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) ve znění pozdějších předpisů.  

 

DP Tomíkovice má ve vrcholových bodech K, J, I, H, F, E, D, C, B, A a Q 

společnou hranici s DP Dolní Skorošice ev. č. 71060, stanoveného rozhodnutím 

Ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu ČSR, č.j. 

996/OLH-T/89. Správcem DP Dolní Skorošice je akciová společnost OLZ, Olomouc. 

Tento dobývací prostor má plošný rozsah 0,067797 km
2
 

 

Údaje o organizaci : 

Název organizace : OLZ a.s. 

Sídlo organizace : Sadové náměstí 3/3, 772 00 Olomouc Svatý kopeček 

Právní forma : akciová společnost 

Identifikační číslo : 451 92 138 

 

V DP Dolní Skorošice je prováděna hornická činnost – zajištění. 
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Hornická činnost v DP Tomíkovice přímo ovlivní HČ v DP Dolní Skorošice. 

Z Tohoto důvodu je nutné vstoupit do jednání o vyřešení střetů zájmů se sousední teţební 

organizací OLZ a.s., Olomouc – Svatý kopeček 

 

Obec Ţulová 

Obecní úřad  

Hlavní 36 

790 65 Ţulová 

Tel : 584437129 

Fax: 584437231 

 

Zájmy chráněné podle zvláštních předpisů : 

 

Ve vzdálenosti cca 660 m od hranic DP Tomíkovice jihovýchodním směrem se 

nachází přírodní památka Skalka pod Kaní horou  

 

 

Všeobecná charakteristika 

 

Katastr: Tomkovice, Lokalizace: PP leţí v remízku cca 100 m JV. od úpatí Kaní 

hory (k 476), v nadmořské výšce cca 385 m, 1,1 km Z. od Tomíkovic, 700 m JV  

od k. 476. 

 

Charakteristika objektu: Skalní výchoz 8 m dlouhý a 4,5 m široký. 

 

Geologie 

 

Geologická charakteristika: Ţulová skalka max. 8 m dlouhá je protaţena SZ.-JV. 

směrem. Je tvořena biotitickým granodioritem ţulovského plutonu. Protaţení skály 

souhlasí se směrem puklin S a se směrem transgrese pevninského ledovce. Je na ní patrná 

pravidelná lavicovitá odlučnost ţuly podle tří systémů puklin a typické ţokovité zvětrávání 

lavic. Leţí v terénu překrytém v pleistocénu pevninským ledovcem, který v blízkém okolí 

zanechal uloţeniny bazální morény (Gába 1987). Regionální členění:  Soustava: Český 

masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum Oblast: moravskoslezská oblast Region: 

silezikum  
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Ochrana a střety zájmů 

 

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP).Důvod ochrany: Typicky vyvinutá 

izolovaná skála na území ţulovského masívu (neporušená lidskou činností). Je zde moţno 

studovat vliv puklinatosti ţuly na zvětrávání a morfologii, abrazní účinky pleistocénního 

pevninského ledovce. Časté jsou obroušené oblíky, jedná se o netypický tvar jehoţ 

uchování je podmíněno ochranným vlivem elevace Kaní hory, která JV. směrem podstatně 

zbrzdila rychlost ledovcového čela, jeţ ji obtékalo (Gába 1987). Přírodní památka 

o rozloze 0,14 ha (dříve CHPV). Vyhlášení ZCHÚ: ONV Šumperk, 16. 6. 1987. 

 

Přírodní památka a její legislativní rámec je definován v § 36 zákona 

č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. 

 

Dotčené organizace 

Městský úřad Jeseník, odbor ţivotního prostředí, Masarykovo nám. 1/167, 790 01 

Jeseník 

Český Telecom a.s., Olšanská 55/5, 130 34 Praha 

Severomoravská plynárenská a.s., Plynární 2748/6 702 72 Ostrava 

Severomoravská energetika a.s., 28. října 3123/155, 709 02 Ostrana 

Povodí Odry státní podnik, pobočka Jeseník Bukovice, Šumperská 382, 790 01  

Jeseník-Bukovice  

Lesy České republiky s.p., Lesní správa Jeseník, Zámecké náměstí 2, 790 01 Jeseník 

 

3.3. Přípravné práce: 

 

3.3.1. Vyřezávání dřevin 
 

V navrhovaném prostoru pro dobývání je potřebné před zahájením skrývkových 

prací vyřezat náletové dřeviny v prostorech dřívější těţby a rovněţ vzrostlé lesní dřeviny, 

nacházející se na lesních pozemcích. Obsah obrazce v prostoru navrhované těţby 

nad zásobami, určený k vyřezání dřevin a odlesnění byl vypočten matematickými 

metodami pro výpočet obsahu základních geometrických útvarů na 20 800 m
2
.  
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Vyřezání náletových dřevin bude nutné i v bezprostředním okolí vnitřní 

komunikace lomu v pruhu 2m na obou stranách. Výpočet obsahu takto definované plochy 

vychází z délky komunikace (500m) a vzdáleností pro vyřezání dřevin od okrajů vozovky 

(2 m). Plocha nutná k vyřezání dřevin v bezprostředním okolí komunikace je 2000 m
2
. 

 

3.3.2. Skrývky : 
 

Výpočet celkového objemu skrývek vycházel z plochy prostoru navrhované těţby 

a mocnosti skrývek na předmětném území zjištěných při geologickém průzkumu 

a zanesených v grafické příloze č. 5 Mapa skrývek.  

 

Objem skrývky: 22 880 m
3
  

 

Skrývkové hmoty mají charakter sypkých zemin a proto budou i pro svou nízkou 

mocnost hrnuty dozerem na místo nakládky, kde budou nakladačem naloţeny na nákladní 

automobil a odvezeny do místa uloţení.  

 

Pro uloţení skrývkových hmot navrhuji prostor v severozápadní části DP 

Tomíkovice mezi vrcholovými body K, L, M, N a O, kde se jiţ na části území nachází 

rozsáhlejší odval z dřívější hornické činnosti. 

 

K místu uloţení skrývek navrhuji stavbu jednoduché komunikace s vyuţitím 

pracovní charakteristiky dozeru a pouţití vhodného materiálu získaného při skrývkových 

pracích. 

 

Dozer můţe být nahrazen kolovým nakladačem. Zvýšenou míru rizika pro pohyb 

osob a techniky v předpolí lomu při odlesňovacích a skrývkových pracích představují 

průzkumné šachtice. V závěrečné zprávě geologického průzkumu loţiska není uveden 

způsob jejich likvidace. Šachtice dosahovaly hloubky max 5m, byly hloubeny v sypkých 

skrývkových zeminách a proto lze předpokládat, ţe dnes jiţ budou zcela zasuceny. 

Šachtice se v předmětném prostoru nachází celkem 4 a jejich přesná lokalizace je vynesena 

v základní důlní mapě lomu. Před zahájením prací budou šachtice v terénu nalezeny, 

identifikovány a označeny tak, aby byla jejich poloha jasně a přesně rozpoznatelná 

a netvořily tak překáţku dalšímu postupu otvírkových prací. Při postupu lomové stěny 
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by mohly znamenat komplikaci při pohybu vrtací soupravy a při vrtání vrtů na clonové 

odstřely. 

 

3.4.Způsob otvírky: 
 

Otvírku 1. patra loţiska navrhuji zahájit z jiţ existující lomové etáţe v nadmořské 

výšce 450 m. n. m. Lomová stěna zde dosahuje výšky do 10 m. Etáţ bude třeba nejprve 

rozšířit do délky navrhované porubní fronty, která činí 110 m a zároveň se vytvoří 

dostatečný prostor pro umístění výrobního a sociálního zařízení. Při plánované roční těţbě 

do 50 000 t dojde k úplnému otevření etáţe po celé délce za dva roky od zahájení těţby. 

Výsledný směr postupu těţební fronty bude na jihozápad.  

 

Při postupu v následujících letech dojde k přiblíţení se vrcholu kopce Chlumec – 

Kaní hora o kótě 476 m.n.m. V těchto partiích loţiska by výška lomové stěny dosáhla 

26 m, Takováto výška lomové stěny je v souvislosti s navrhovanou dobývací metodou 

(dále v textu) v rozporu s ustanovením § 35, odst (6) vyhl. ČBÚ č 26 / 1989 Sb 

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti 

a činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu v platném znění, cit: 

„(6) Při dobývání hornin pomocí trhacích prací nesmí být výška řezu vyšší neţ 25 m. 

To neplatí při dobývání komorovými odstřely“. Navrhuji zde vybudovat krátkou, 

samostatnou etáţ na kótě 465 m.n.m., která by zajistila vyšší bezpečnost práce tím, 

ţe celkovou výšku lomové stěny rozdělí na dvě dílčí výškové úrovně. Na první etáţi výška 

lomové stěny nepřesáhne 15m a na malé vrchní etáţi pak výška lomové stěny bude max. 

10 m. Po vytěţení této části loţiska se těţba zcela vrátí na úroveň 450 m.n.m. Vzhledem 

k následnému upadání terénu ve směru postupu lomové stěny navrhuji ukončit těţbu 

na 1. etáţi při dosaţení kóty 460 m.n.m na hlavě řezu. Zásoby na této etáţi budou vytěţeny 

za 11 let.Objem zásob 1. etáţe je 220 000 m
3
. 

 

V době minimálně 1 rok před dotěţením 1. etáţe navrhuji zahájit otvírkové práce 

na 2. etáţi (440 m. n. m.). Jedná se o odvodnění etáţe a následné svedení vod 

do topograficky niţších poloh DP Tomíkovice a o očištění počvy etáţe a její přípravu 

pro bezproblémový pohyb nakládacího mechanismu. 
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Vzhledem k výsledkům hydrogeologického průzkumu loţiska bude postačovat 

svedení sráţkových vod rigoly mimo prostor vlastní těţby. Vodu není třeba čerpat. 

 

Pro otvírku 2. etáţe navrhuji vyuţít dřívější lůmek s kótou 440 m.n.m. navazující 

na 1. etáţ v její jihovýchodní části. Směr postupu lomové stěny bude severním směrem, 

tedy v podstatě ve směru kolmém na směr postupu stěny 1. etáţe. Po otevření zásob 

loţiska 2. etáţe po celé jejich příčné délce se postup těţby otočí východním směrem. 

Lomová stěna tak bude postupovat v opačném smyslu směru postupu 1. etáţe. Zásoby 

nad 440 m. n. m. navrhuji zcela vytěţit, aby mohlo být pro otvírku třetí etáţe vyuţito 

lůmku v severovýchodní části DP Tomíkovice , mezi vrcholovými body O a N s patou 

lomové stěny v úrovni 420 m. n. m. maximální výška řezu 2. řezu nebude přesahovat 10 m. 

 

Zásoby na úrovni druhé těţební etáţe budou při maximálním ročním vytěţeném 

mnoţství 50 000 t zcela vydobyty za 7 let. Objem zásob 2. etáţe je 140 000 m
3 

 

Vzhledem k výsledkům hydrogeologického průzkumu loţiska bude postačovat 

svedení sráţkových vod rigoly mimo prostor vlastní těţby. Vodu opět není třeba čerpat. 

 

Mezi prvním a druhým řezem bude ponechána plošina o šířce 5m. 

 

Návrh otvírky 3. těţební etáţe není předmětem této diplomové práce, přesto 

si dovoluji navrhnout vyuţít pro tuto otvírku dřívějšího lůmku v severovýchodní části DP 

Tomíkovice , mezi vrcholovými body O a N s patou lomové stěny v úrovni 420 m. n. m. 

Postup lomové stěny bude jihozápadním směrem, shodným s postupem 1. etáţe, 

maximální výška lomové stěny bude 20 m. 

 

Roční postupy lomové stěny jsou zakresleny v příloze č. 2 Základní důlní mapv 

měřítku 1 :1000.  

 

3.5. Dobývací metoda 
 

Clonový odstřel 

 

Pro oddělení horniny od lomové stěny bude vyuţito víceřadých clonových odstřelů.  
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Vrtání záhlavních, v případě potřeby taktéţ patních vrtů je realizováno vrtací 

soupravou. Nabíjení vrtů je ruční. Provádění Clonových odstřelů včetně vrtání bude 

zajištěno dodavatelskou organizací. 

 

Při pouţití clonových odstřelů je v maximální míře dosahováno vhodné kusovitosti 

pro další úpravu materiálu. 

 

Nadměrné kusy po odpalu budou zdrobňovány buď sekundárními trhacími pracemi, 

nebo vyuţitím hydraulických kladiv. 

 

Provádění trhacích prací se řídí ustanoveními zákona č. 61 / 1988 Sb. o hornické 

činnosti, výbušninách a o státní báňské správě ve znění pozdějších předpisů a vyhl. ČBÚ 

č. 72 / 1988 Sb. o pouţívání výbušnin v platném znění. 

 

3.6. Nakládka a doprava. 
 

Pro nakládku a dopravu rozpojeného materiálu z rozvalu do násypky 

technologického zařízení pro výrobu drceného kameniva navrhuji kolový nakladač 

o objemu lţíce od 3 m
3
 do 4 m

3
. Vyuţitím kolového nakladače bude moţno naloţený 

materiál vsypávat přímo do násypky drtiče bez pouţití nákladního automobilu, resp. 

dumperu. Nakladač bude vyuţíván i pro potřeby expediční nakládky a skládkování 

vytříděných frakcí. Na nakladač můţe být umístěno váţní zařízení vyuţitelné pro prodej 

drceného kameniva. 

 

Vhodné parametry pro pouţití splňuje nakladač Caterpillar 950 H 

Technické parametry:  

Provozní hmotnost …………………19, 5 t 

Objem lopaty ………………………  3, 3 m3 

Výkon Motoru …………………….147 kW 

 

Nakladač navrhuji pronajmout u výrobce. V případě změny výrobních poţadavků lze 

snadněji vyměnit i stroj a stejnou cestou pořídit vhodnější typ. 
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3.7. Výroba drceného kameniva 
 

Pro výrobu drceného kameniva navrhuji mobilní technologická zařízení, 

která se mohou pohybovat s postupující lomovou stěnou a sníţit tak vzdálenost dopravy 

materiálu od rozvalu na minimum, čímţ dojde k časovému zkrácení celého cyklu 

nakládání a dopravy rozpojeného horninového materiálu. 

 
3.7.1. Primární drtič : 

 

Pro primární drcení navrhuji pouţít mobilní čelisťový drtič. Z fyzikálně – 

mechanických zkoušek kameniva realizovaných v rámci geologického průzkumu loţiska 

jednoznačně vyplývá skutečnost tvorby kubických zrn při mechanickém zdrobňování 

granodioritu. Aplikací těchto výsledků lze předpokládat kubický tvar zrn jiţ po rozpojení 

horniny trhacími pracemi a rovněţ po zdrobnění v čelisťovém drtiči. Následné drcení 

pro úpravu tvaru zrn (granulování) lze proto zcela vypustit. 

 

Primární čelisťový drtič bude opatřen násypkou a vibračním předtřídičem 

(odhliňovačem). Vibrační třídič navrhuji osadit sítem o okatosti 63 mm čímţ dojde 

při vstupu materiálu k oddělení frakce 0 – 32. Materiál o kusovitosti nad 32 mm vstoupí 

do pracovního prostoru drtiče. Oddělená frakce můţe transportními zařízeními obejít 

prostor drcení a vstoupit na vynášecí pás drtiče, nebo můţe být rovnou skládkována. 

Na drtič můţe být osazen magnetický separátor kovových částí. 

 

Maximální hodinovou teoretickou výkonnost primárního čelisťového drtiče 

navrhuji max. 200 t. 

 

Těmto poţadavkům vyhovuje mobilní čelisťový drtič Pegson XA 400 

Hlavní provozní parametry : 

- běţný okamţitý výkon typicky 150-200 t/hod (podle reţimu) 

- maximální vstupní kusovitost cca 600x600x600 mm 

- nejlepší dosaţitelný tvar zrna 
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- schopnost drcení v uzavřeném okruhu (omezení nákladů na manipulaci 

s materiálem) 

- pohon nezávislými dieselmotory Caterpillar , popř. DEUTZ 

- primární drtič jednovzpěrný, vstup 1100x650 mm 

- vlastní hmotnost (s magnetem a bočním dopravníkem 48 t) 45,5 t 

- min. nastavení drtící štěrbiny 50 mm 

- max. nastavení štěrbiny 175 mm 

- objem vstupní násypky ( sklápěná v transportní poloze) 10 m3 

- rozměry násypky 4,9 x 2,4 m 

- násypka materiál HARDOX 15 mm 

- odhliňovací rošt „grizzly“ se schodem 1,1 x 4,1m 

- pod odhliňovací rošt moţnost napnutí výměnného třídícího síta (ve standardu) 

- směrování propadu odhlinění na hlavní nebo boční dopravník ruční klapkou (bez 

nutnosti demontáţe apod) 

- přestavování štěrbiny ve standardu hydraulicky přesunem klínů (moţnost uvolnění 

stiskem tlačítka) 

- dieselmotor Catterpillar C-9 

- spojka hydraulicky ovládaná 

- šířka integrovaného vynášecího dopravníku 1.000 mm 

- výška vynášecího dopravníku v pracovní poloze 3,9 m 

- světlá výška mezi výstupem drtiče a vynášecím pasem nastavitelná hydraulicky 

- rozvody a trysky vodního mlţení (v základu bez čerpadla) 

- přístupové lávky 

- přepravní rozměry 15,4x2,8x3,15(délkaxšířkaxvýška) m 

- pásový podvozek délka 4,6 m 

- šířka pasů 0,5 m 

- pojezd 2 volitelné rychlosti 

- barva modrá 
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Obr. č. 5. Primární čelisťový drtič Pegson XA 400 

 

3.7.2. Mobilní vibrační třídič 
 

Pro výrobu drceného kameniva na provozovně Kaní hora navrhuji mobilní vibrační 

třídič třísítný. Tři sítové plochy nabízí variabilitu vyráběných frakcí přizpůsobenou 

potřebám výrobce drceného kameniva i zákazníka. Umoţňuje výrobci reagovat na aktuální 

potřebu blízkého trhu. Maximální hodinová výkonnost 200 t tvoří s primárním drtičem 

provázaný celek. Z toho důvodu nebude docházet k prostojům zaviněným vzájemným 

negativním ovlivněním nevyváţených kapacit obou strojů.  

 

Takto nastaveným parametrům vyhovuje mobilní vibrační třídič třísítný - typ 

Powerscreen Chieftain 1400 na pásovém podvozku 

 

Třídič třísítný - typ Powerscreen Chieftain 1400 na pásovém podvozku 

 sítová plocha horní 3,3 x 1,55 m ( 0,6 m krátké dopadové síto konkávní 

pro rozhrnutí materiálu + 1 velké síto ploché, kde materiál se nestahuje ke stranám 

třídiče) 

 sítová plocha spodní 3,05 x 1,55 m 
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 hydraulický posun hlavního dopravníku v podélném směru ( v kaţdém reţimu 

a s kaţdým materiálem je moţné pouţít celou sítovou plochu) 

 pohon diesel – hydraulický DEUTZ BF4M1012C standard 

 pohon elektro-hydraulický na přání 

 mazací místa svedena hadičkami do několika bodů, všechny jsou v dosahu obsluhy 

vstupní rošt 100 mm s hydraulickým ovládáním 

 nastavitelný sklon roštu 

 dálkové ovládání vyklápění roštu 

 vstupní násypka 7 m3 u pásového stroje, násypka 8.5 m3 u kolového 

 hydraulicky ovládané naklápění třidiče, sklápění dopravníků, stabilizační podpěry 

 hydraulické pumpy s tělem z ocelolitiny 

 údrţbová lávka po celé délce třídiče z obou stran (pro transport zasouvatelná) 

 pásy postranních dopravníků typu Chevron, šířka 0,65 m, třívloţkový 

 plynulá regulace rychlosti obou bočních dopravníků, kaţdý dopravník má regulaci 

nezávislou 

 pás podavače o šířce 1,05 m s korýtkovým uloţením, pětivloţkový 

 pás hlavní dopravník o šířce 1,05 m 

 pás podsítného o šířce 1,2 m 

 podvozek pásový nebo kolový 

 ovládání pojezdu kabelovým ovladačem 

 vlastní hmotnost standardního stroje 25,2 t 

 transportní rozměry pásová verze ( délka x šířka x výška) 14 x 2,75 x 3,2 m 
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Obr. č. 6. Třídič třísítný - typ Powerscreen Chieftain 1400 na pásovém podvozku 

 

Sítové plochy navrhuji osadit síty 32mm, 16mm a 8mm. Vyráběné frakce pak 

budou: 0 – 63 (odhlinění), 0 – 8, 8 – 16, 16 – 32 a 32 – 63. Horní mez frakce 32 – 63 bude 

omezena nastavením štěrbiny čelisťového drtiče. Způsob úpravy kameniva je uveden 

v příloze č. 4 Technologické schéma úpravy kameniva. Mobilní technologické zařízení lze 

přesouvat k lomové stěně za postupující těţbou. V případě, kdy je výrobce drceného 

kameniva vlastníkem více malých lomů s roční těţbou cca 50 000t, lze linku přesunout 

i mezi nimi tak, aby byl svými produkty co nejblíţe zákazníkovi popřípadě realizované 

stavbě. 

 

3.7.3. Ostatní vybavení lomu 
 

Pro sociální zázemí pracovníků provozovny navrhuji sanitární kontejner 

s prostorem pro umístění šatny , kanceláře, malého skladu nebo místnosti pro ostrahu. 

Vzhledem k rozsáhlému časovému údobí, kdy na provozovně Kaní hora bude probíhat 
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těţba, navrhuji ke kontejneru přivést přípojku nízkého napětí elektrické energie z vedení 

procházejícího cca 300 m jihozápadně od hranic DP Tomíkovice. Do doby napojení na síť 

rozvodu elektrické energie lze vyuţít agregát se spalovacím motorem. 

 

Sanitární kontejner typ CS 04 

 
 

Základní parametry 

okno 1x1765/1335mm plastové OS+1x600/450mm sklopné,sklo 

roleta 1x plastová integrovaná s bezp. zaráţkami  

sv. výška 2.500mm  

podlaha PVC/PVC vana v sanitární místnosti s podl. vpustí  

dveře 

venkovní 

875/2000mm oboustranně lakované  

elektro 2x380V - vstup(63A), výstup, 2x osvětlení 1x36W,  

elektro 2 2x9W, 4x220V zásuvka, rozvaděč s jističi 

stohovatelnost 3x stohovatelný  

poţární 

odolnost 

za příplatek II.stupeň, III.a vyšší stupeň 

sanitární 

vybavení 

1x WC, 1x umývadlo TUV/SV, 1x sprcha, 1x el. ohřív 
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4. Technicko ekonomické a ekologické vyhodnocení 
navrženého řešení 

 

4.1.Výpočet nákladů na vyřezání dřevin a odlesnění  
 

Výpočet nákladů na vyřezání dřevin v bezprostředním okolí vnitřní komunikace 

lomu vychází z vypočtené plochy území a ceny za práci zjištěné v katalogu popisů 

a směrných cen stavebních prací vydaného ÚRS Praha a.s., Zemské právo 5, 102 00 Praha 

10 – Hostivař, vydání 2010. 

 

Plocha nutná k vyřezání dřevin v bezprostředním okolí komunikace: 2000 m
2
. 

 

Cena za celoplošné vyřezání dřevin …70 800,- CZK x ha
-1

 

Výpočet :  

2000m
2
 …..0,2 ha 

0,2 x 70 800 = 14 160,- CZK 

Cena prací za vyřezání dřevin v okolí komunikace je 14 160,- CZK. 

 

4.2. Výpočet nákladů na vyřezání dřevin a odlesnění v prostoru 
navrhované těžby  

 

Vychází z vypočtené plochy území a ceny za práci zjištěné v katalogu popisů 

a směrných cen stavebních prací vydaného ÚRS Praha a.s., Zemské právo 5, 102 00 

Praha 10 – Hostivař, vydání 2010. 

 

Plocha nutná k vyřezání dřevin a odlesnění byla výpočtem stanovena 20 800 m
2
 

Cena za celoplošné vyřezání dřevin …70 800,- CZK x ha
-1

 

Výpočet :  

20800m
2
 …..2,08 ha 

2, 08 x 70 800 = 147 264,- CZK 
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Cena prací za vyřezání dřevin 147 264,- CZK 

 

4.3. Výpočet nákladů na přesun skrývkových hmot 
 

Výpočet nákladů na přesun skrývkových hmot v prostoru navrhované těţby vychází 

z vypočtené kubatury skrývek a ceny za práci zjištěné v katalogu popisů a směrných cen 

stavebních prací vydaného ÚRS Praha a.s., Zemské právo 5, 102 00 Praha 10 – Hostivař, 

vydání 2010. 

 

Vypočtený objem skrývky: 22 880 m
3
  

Cena prací za přesun skrývkových hmot ve svahu…….71, 90- CZK x (m
3
)
-1

  

Výpočet :  

22 880 x 71, 90 = 1 645 072,- CZK 

Cena prací za přesun skrývkových hmot ve svahu je 1 645 072,- CZK 

 

4.4. Náklady na pronájem kolového nakladače Caterpillar 950 H 
 

Cena za pronájem kolového nakladače Caterpillar 950 H od výrobce je při době 

nájmu 29 a více dní 6 090,- CZK za 1 den.  

 

Při vyuţití nakladače v období jarních aţ podzimních měsíců (cca 6 kalendářních 

měsíců) celkové náklady dosahují výše 1 096 200,- CZK. Při roční produkci drceného 

kameniva 50 000 t se po přepočtu na 1 vyrobenou tunu celkové náklady za nájem kolového 

nakladače projeví v  ceně 1 vyrobené tuny částkou 22,- CZK. S navýšením doby nájmu 

v jednom kalendářním roce se přímo úměrně navyšuje i finanční zátěţ kaţdé vyrobené 

tuny. 
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4.5. Náklady na nákup technologických zařízení 
 

Katalogová cena mobilního čelisťového drtiče Pegson XA 400 je 10 200 000,- 

CZK 

Předpokládané daňové rovnoměrné odpisy. 

Pořadí; Rok; Zv.; Vstupní cena; Roční odpis; Oprávky celkem; Zůstatková 

cena 

1 ; 2010 ; - ; 10.200.000,00 ; 1.122.000,00 ; 1.122.000,00 ; 9.078.000,00  

2 ; 2011 ; - ; 10.200.000,00 ; 2.269.500,00 ; 3.391.500,00 ; 6.808.500,00  

3 ; 2012 ; - ; 10.200.000,00 ; 2.269.500,00 ; 5.661.000,00 ; 4.539.000,00  

4 ; 2013 ; - ; 10.200.000,00 ; 2.269.500,00 ; 7.930.500,00 ; 2.269.500,00  

5 ; 2014 ; - ; 10.200.000,00 ; 2.269.500,00 ; 10.200.000,00 ; 0,00  
 

Katalogová cena mobilního třísítného třídiče - typ Powerscreen Chieftain 1400 

na pásovém podvozku je 4 250 000,- CZK. 

Předpokládané daňové rovnoměrné odpisy. 

Pořadí; Rok; Zv.; Vstupní cena; Roční odpis; Oprávky celkem; Zůstatková 

cena 

1 ; 2010 ; - ; 4.250.000,00 ; 467.500,00 ; 467.500,00 ; 3.782.500,00  

2 ; 2011 ; - ; 4.250.000,00 ; 945.625,00 ; 1.413.125,00 ; 2.836.875,00  

3 ; 2012 ; - ; 4.250.000,00 ; 945.625,00 ; 2.358.750,00 ; 1.891.250,00  

4 ; 2013 ; - ; 4.250.000,00 ; 945.625,00 ; 3.304.375,00 ; 945.625,00  

5 ; 2014 ; - ; 4.250.000,00 ; 945.625,00 ; 4.250.000,00 ; 0,00  
 

Náklady na nákup sanitárního kontejneru jsou 110 000,- CZK 

 

Konkrétní náklady na nákup technologických zařízení jsou výsledkem bilaterálního 

jednání zákazníka s prodejcem. Jejich výše bývá ovlivněna resp. podpořena různými 

bonusy spojenými s nákupem a také zákaznickým servisem navrhovaným prodejcem 

zákazníkovi, zahrnutým do celkové finanční bilance realizovaného nákupu.  
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4.6. Ekologie 
 

Ohroţení negativními vlivy na ţivotní prostředí při běţném provozu na provozovně 

Kaní hora představují technologická zařízení a pouţívané stroje a mechanismy. 

Při provozu kolového nakladače a mobilní technologické linky hrozí z provozní 

charakteristiky zařízení moţné nebezpečí úniku ropných látek, zejména pohonných hmot 

a provozních maziv. Tím můţe dojít ke kontaminaci vod nebo půdy. Pro likvidaci těchto 

úniků neţádoucích látek lze vyuţít sorbent, který bude po pouţití ukládán do k tomuto 

účelu zřízené nádoby na určeném místě. Na takto určené místo bude ukládána rovněţ 

zemina kontaminovaná při případném úniku. Na provozovně nebude zřízen trvalý sklad 

PHM a maziv.  

V souladu s ustanoveními zákona č. 100 / 2001 Sb. o posuzování vlivů na ţivotní prostředí 

ve znění pozdějších předpisů bude v potřebné míře vypracováno posouzení vlivu stavby 

na ţivotní prostředí. 
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5. Závěr 
 

Pro splnění hlavního cíle své diplomové práce jsem čerpal z pramenů uvedených 

v podkladech. Do textové části a příloh jsem uváděl údaje a vlastní poznatky vyplývající 

z podkladových materiálů a opakovaných návštěv lokality v doprovodu závodního lomu. 

Obsah textu jsem psal věcně a strukturovaně tak, aby byla dodrţena návaznost předešlé 

a následující části.  

Při řešení návrhu dobývací metody jsem vycházel z výsledků závěrečné zprávy 

geologického průzkumu loţiska tmavých slezských ţul č. 3044100 Dolní Skorošice – 

Tomíkovice, z nichţ rovněţ vychází návrh otvírky lomu. Výsledky fyzikálně 

mechanických a chemických zkoušek kameniva uvedených v tabulce č. 1 byly vyuţity 

při návrhu dílčích zařízení technologické linky, aby byla dosaţena výroba drceného 

kameniva v kvalitě poţadované současným trhem.  

Při roční produkci drceného kameniva 50 000 t je vhodné zaměřit se s nabídkou 

produktů na drobné zákazníky reprezentující podnikatelskou obec regionu ve stavebních 

oborech. Za úvahu stojí také moţnost vyuţít přítomnosti sousedního DP Dolní Skorošice 

a vstoupit se správcem, akciovou společností OLZ Olomouc do jednání o prodeji 

provozovny v jejím vlastnictví. Těţba v lomu na lokalitě Kaní hora by pak mohla být 

rozšířena na celé loţisko a to by tak mohlo být komplexně vyuţito. 

 



 

 

Seznam obrázků a tabulek 

1. Tabulka č. 1 výsledky fyzikálních, mechanických a chemických zkoušek granodioritu 

2. Obr č. 1 Budova bývalé Zemské odborné školy v Ţulové 

3. Obr č. 2 Chlumec – Kaní hora 

4. Obr. č. 3 Etáţ 450 m.n.m. 

5. Obr. č. 4 Etáţ 440 m.n.m. 

6. Obr č. 5 Primární čelisťový drtič Pegson XA 400 

7. Obr. č. 6 Třídič třísítný - typ Powerscreen Chieftain 1400 na pásovém podvozku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Seznam Příloh: 

1.  Základní mapa lomu – sučasná situace 

2. Základní mapa lomu – postup lomové stěny 

3. Řez č. 1 a 2 

4. Technologické schéma úpravy kameniva 

5. Mapa skrývek 

6. Výsek katastrální mapy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Použitá literatura a podklady: 

1. Kryl Václav a kol. Povrchové dobývání loţisek 1. vyd. Ostrava, 1997. 282 s. ISBN 80-

7078-396-6 

2. ŘEPKA, Vlastimil. Technologie zpracování surovin. Ostrava : VŠB – Technická univerzita 

Ostrava, 1998. 95 s. il. ISBN 80 – 7078 – 548 – 9 

3. ČEP, Hynek, ŠPÍRKOVÁ, Renata. Technologie úpravy kameniva.Praha : Těţební unie 

Brno, 1997. 145 s. 

4. VOCILKA,Mojmír,MÁTL, Václav, NEZVAL, Jiří, SVOBODA, Vlastimil : Závěrečná 

zpráva Skorošice – Chlumec ČGÚ , GP n.p. Ostrava, závod Brno. 1981 

5. Digitalizovaná databáze výpisů z katastru nemovitostí 

6. Sbírka zákonů ČR 

7. VODA, Oldřich. Plám Zajištění loţiska ţul Skorošice – Chlumec, DP Tomíkovice, event. 

č. 71024, Jeseník, 1992 

8. MALÝ, Radomír. Plán zajištění lomu Dolní Skorošice, Široký Brod, 2007 

 


