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Anotace 

 

Diplomová práce se zabývá rozšířením těžby ložiska stavebního kamene 

Měrunice ve vztahu k procesu posuzování vlivů stavby na ŽP. V první části jsem 

se zaměřila  na všeobecný popis ložiska s jeho základními kvalitativními znaky     

a výpočty zásob. V další části jsem se zaměřila na všeobecný popis základní 

problematiky rozvoje těžby při ČPHZ a jejích negativních dopadech na těžbu. 

Cílem této práce je definování očekávaných rizik, které se předpokládají na 

základě podmínek vyplývajících z povolovacích procesů k rozšíření těžebních 

prací  nového ložiska a jejich negativní dopady na celý těžební proces, odbytovou 

strategii kamenolomu Měrunice a jejich možnou eliminace.    

Klíčová slova: ČPHZ, DP, EIA, HČ, Plán využití ložiska, POPD, posuzování  vlivu  

                          stavby, územní rozhodnutí 

 

Summary 

 

           This thesis deals with the extensit of mining deposits of building stone 

Měrunice in relation to the assessment of the effects of construction on the 

environment. The first part focused on general description of the bearing with its 

basic qualitative characteristics and inventory calculations. In the next section I 

focus on the general description of the basic issues of development in the mining 

ACWM and its negative impact on mining. The aim of this work is to define the 

expected risk, which are expected on the basis of the terms of the permitting 

process to expand mining of new deposits and their negative impact on the whole 

process of mining and quarry Měrunice sales strategy and its possible elimination. 

 

Keywords: ACWM, EIA, impact assessment construction, mining aktivity, mining    

                    area, Plan of use deposit, POTM, zoning
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Seznam použitých zkratek 

3-D  tří dimenzní (tří rozměrný) 

AVČR  Akademie věd české republiky 

ČD  České dráhy 

ČPHZ  Činnost prováděná hornickým způsobem 

ČSN  Česká technická norma 

DP  Dobývací prostor 

EIA Hodnocení vli vu na životní prostředí (Environmental Impact    
Assessment)  

EN  Evropská norma 

ha  hektar 

CHKO Chráněná krajinná oblast 

m  metr 

MZK  Mechanicky zpevněné kamenivo 

OŽP MÚ Odbor životního prostředí městského ú řadu 

POPD  Plán otvírky a přípravy dobývání  
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t  tuna 
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1. Popis ložiska 

Ložisko stavebního kamene Měrunice je těženo několik desítek let za 

účelem výroby kvalitního přírodního drceného kameniva, kterým je zásobováno 

zejména okolí místa produkce. Těžba v minulosti postupovala generelně od 

severu k jihu, dnes je lom otevřen prakticky v celém rozsahu stanovených 

dobývacích prostorů Měrunice a Měrunice I. Dle zpracovaného plánu využití 

nevýhradního ložiska se předpokládá těžba v prostoru Měrunice-východ, který 

bezprostředně navazuje jako plošné s cílem vydobytí veškerých těžitelných zásob 

v prostoru územního rozhodnutí bez časového omezení.  

Oblast ložiska leží v západní části Českého středohoří. Ložisko je součástí 

terciérních vulkanických erupcí, vzniklých převážně při první (hlavní) vulkanické 

fázi v průběhu oligocénu. Hlubší podloží tvoří nejstarší horniny v okolí, a to ruly, 

které vystupují v okolí Bíliny. Na rulách leží křídové sedimenty. Nejstarší horninou 

zjištěnou na lokalitě jsou křídové slíny a slínovce, pravděpodobně coniackého 

stáří. Byly zjištěny v řadě průzkumných prací na severním okraji lokality. 

Nejstaršími terciérními uloženinami na lokalitě jsou slíny až slínovce a písky až 

pískovce s  tufogenní nebo organogenní p říměsí.  

Zkoumané ložisko je vázáno na obnažující se čedičový lakolit. Ložisko tvoří 

východní část tohoto ne zcela obnaženého lakolitu. Původní povrch tělesa byl 

značně nerovný. Čedičová hornina zjištěná v zájmovém území je jemnozrnná až 

celistvá a petrograficky odpovídá oli vnickému nefel initu.  

Čedič na území ložiska není tektonicky ani jinak porušen. Ve svrchních 

partiích ložiska do hloubky až 5 m je hornina autohydrotermálně přeměněna. 

Projevuje se zjílověním puklinových partií a rozložením vyrostlic olivínu. To má za 

následek zhoršení technologické kvality suroviny do takové míry, že jsou tyto 

horniny hodnoceny jako skrývka. Tufy pokrývají převážnou část zájmového území                 

a lalokovitě zabíhají západním směrem i do těžené části ložiska. V nadloží tufů 

jsou místy kvartérní čedičové sutě a svahové hlíny v mocnosti od 0,4 m do 1,4 m, 

výjimečně až 3 m (M-18/75). 
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Na území, navrženém na změnu ve využití, nejsou kromě čediče – 

stavebního kamene pro drcené kamenivo, žádné další zdroje nerostů. Drobná 

těžba v malém lomu v jihovýchodní části dobývacího prostoru probíhala v dávnější 

minulosti (před otvírkou kamenolomu Měrunice v 70. letech min. stol.) pro místní 

potřebu stavebního kamene.  

Z hydrografického hlediska zasahuje hodnocené území do povodí Bíliny. 

Síť vodotečí v zájmovém území je málo vyvinuta v důsledku relativně nízkých 

srážek a jedinou vodotečí protékající v sousedství ložiska je Lužický potok. 

Zájmové území spadá do povodí Lužického potoka. Území patří do oblasti 

s nižšími úhrny atmosfér ických srážek.  

Pro širší okolí ložiska Měrunice je příznačná přítomnost jednotvárného 

slínovcového komplexu, z hydrogeologického hlediska velmi málo propustného, 

který je prostoupen řadou vulkanických těles. Rulové krystalinikum tvořící hluboké 

podloží celé oblasti má jen malou puklinovou propustnost způsobenou sevřením                   

a zajílováním puklin. Větší propustnost lze očekávat jen v okolí tektonických linií. 

Vyskytující se horniny křídy (coniak) jsou špatně puklinově propustné. 

Propustnost je navíc ve svrchních partiích snížená i vlivem jílovitého zvětrávání. 

Relativně vyšší propustnost lze očekávat v místech větších poruchových linií.             

I terciérní čedičové horniny jsou špatně puklinově propustné. Propustnost bývá 

nejvyšší ve svrchní rozvětralé zóně, popř. v zóně rozvolnění střelnými pracemi 

v lomu. Hadrová (1980) uvádí široké rozmezí průtočnosti v průměrných hodnotách 

5,6.10-5 m²/s. Koeficient filtrace se pohybuje v rozmezí řádu 10-6 až 10-8 m/s. Ve 

vlastním lomu nebyly identifikovány přítoky vody, vázané na konkrétní poruchové 

linie. 

Současné přítoky vod do lomu pocházejí z infiltrovaných srážek, spadlých 

v bezprostředním okolí. Srážky jsou ve vlastním lomu eliminovány výparem               

a vsakem do rozpukaných částí horninového profilu, část vod je odčerpávána. 

V roce 2004-2006 byl v prostoru, navrženém na změnu ve využití území 

(prostor ložiska Měrunice-východ) realizován podrobný geologický ložiskový 

průzkum. Byly provedeny 2 jádrové ložiskové vrty M-22/04 a M-23/04, každý           
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o hloubce 75 m. Při přibližné výšce terénu +410 m n.m. byly oba vrty dovrtány 

přibližně pod bázi +340 m n.m. Tato úroveň je rovněž bází výpočtu zásob ložiska 

Měrunice-východ. Geologický průzkum byl v roce 2006 vyhodnocen závěrečnou 

zprávou „Měrunice-východ“, podrobný průzkum stavebního kamene, GET s.r.o. 

Praha. 

Přesnější údaje o mocnosti ložiskově nevyužitelného pokryvu (skrývky)           

a technologicky ověřené čedičové suroviny jsou uvedeny v  tabulce. 

 

průzkumné 

      dílo 

                                       mocnost (m) hloubka 

díla (m) humus, 

svahová 

hlína, suť 

 

      tuf 

zjílovělý 

čedič 

skrývka 

celkem 

čedičová 

surovina 

M-1/73 0,6  9,4 10,0  10,0*) 

M-2/73 0,8   0,8 42,2 43,0 

M-3/73 2,7  1,1 3,8 35,2 39,0 

M-18/75 3,0   3,0 70,3 74,0 

Ša 4 0,4 7,1 3,4 10,9 0,1 11,0 

Š-1/M 0,4 6,6  7,0  7,0*) 

R-6/M 0,4 3,0    3,0*) 

R-8/M 1,0 3,0    3,0*) 

R-9/M 1,3 3,0    3,0*) 

R-46 1,6   1,6 0,3  

M-11/04 1,4 8,2 1,4 11,0 64,0 75,0 

M-23/04 1,2 11,5 1,3 14,0 61,0 75,0 
Tab. č.1   Mocnosti skrývky a suroviny v průzkumných dílech 

Výpočet zásob ložiska Měrunice-východ vyhodnotil následující geologické 

(bilanční) zásoby. 
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Kategorie zásob Kubatura (m³) Tonáž (t) 

bilanční prozkoumané        881 680 2 627 406 

bilanční vyhledané        889 623 2 651 077 

Zásoby celkem (stav k 27.2.2006)     1 771 303 5 278 483 
Tab.č.2  Geologické (bilanční) zásoby na ložisku 

Ložisko nebylo těženo, uvedený stav geologických (bilančních) zásob na ložisku 

platí i v současnosti. 

 

1.1 Metodika výpočtu zásob 

Ložisko bylo ve vertikálním směru rozděleno do několika poloh: 

- ornice (humózní skrývka) 

- vlastní skrývka 

- surovina 

(skrývka je součtem ornice a vlastní skrývky). 

Rozhraní mezi jednotlivými polohami vychází z prvotní geologické dokumentace       

a laboratorního vyhodnocení podle platných norem. 

Ø Výpočet geologických zásob: 

Podkladem pro výpočet geologických zásob je provozní důlní mapa lomu 

Měrunice   1 : 1 000, 

Digitální důlní mapa byla převedena na 3-D mapu povrchu a v programu 

MicroStation byl vytvořen 3-D model povrchu. Další fází výpočtu bylo 

zkonstruování stavu povrchu a v úrovni báze ložiska 340 m n. m. Příslušné 

objemy byly potom vypočteny za pomoci inženýrských nástaveb v programu 

MicroStation z rozdílů digitálních modelů povrchů (metoda trojúhelníků). 

Výpočet objemů v blocích zásob byl  proveden z rozdílů příslušných povrchů. 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


   
Kamila Brabcová: Rozšíření těžby ložiska stavebního kamene Měrunice 

2010       - 5 - 
     

 svrchní plocha (m n. m.) spodní plocha (m n. m.) 

blok č. I  PB současný povrch ložiska báze 340 

blok č. II PB současný povrch ložiska báze 340 
Tab.č.3  Bilanční zásoby do bloků zásob 

Z celkového objemu v jednotl ivých blocích zásob byl odečten objem skrývky, který 

byl vypočten z průměrné mocnosti  skrývky v příslušných blocích. 

Ø Výpočet těžitelných zásob 

Těžební zásoby jsou vypočteny stejnou metodikou jako zásoby geologické. 

Do výpočtu však vstupuje cílový stav po dotěžení (příloha 1). Tento cílový stav 

těžby byl převeden do 3-D modelu stavu ložiska po dotěžení a výsledné těžební 

zásoby byly vypočteny v programu MicroStation jako rozdíl současného povrchu 

po dotěžení. 

K tvorbě prostorového modelu jsou využita data z vrtů, provedených při 

tomto podrobném průzkumu a při předešlých etapách geologického průzkumu. 

Pro předkládaný výpočet zásob je použito veškerých vrtů, šachtic, rýh a záseků, 

provedených v rámci uvedených akcí. Do výpočtu nejsou zahrnuta ta mělká díla, 

která jsou k datu zpracování výpočtu svým celým profilem situována ve vytěžené 

části lomu. 

Ložisko je rozděleno do jednotlivých poloh podle kritérií pro surovinové 

využití: hlinitá skrývka (ornice) – vlastní skrývka – surovina – podloží. Rozhraní 

mezi jednotlivými polohami vychází z prvotní geologické dokumentace                  

a z laboratorního vyhodnocení  podle platných norem. 

Surovina (technologicky vyhovující pevný čedič) tvoří jednu souvislou 

polohu, v žádném průzkumném díle není hodnocen uvnitř suroviny výkliz,                 

tj. meziložní poloha technol ogicky nevyhovujícího čediče či jiné horniny. 

Skrývka je počítána v programu MicroStation z rozdílu povrchu a báze 

skrývky. Do celkové skrývky je zahrnuta ornice (hlinitá skrývka). Kubatura hlinité 

skrývky (ornice) je navíc uvedena odděleně pro možnost jejího odděleného 

skrývání a deponování.  
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1.2  Konečný stav zásob 

Předpokládaný Plán využití ložiska (PVL) řeší vydobytí těžitelných zásob 

v daném prostoru. Budou vydobyty veškeré těžitelné zásoby ložiska, to je veškeré 

bilanční zásoby kromě zásob, které zůstanou vázány v konečných závěrných 

svazích lomu na východním okr aji ložiska [1].  

Dle provedeného výpo čtu zásob na ložisku činí: 

kubatura bilančních zásob výhradního ložiska:                            1 771 303 m³ 

kubatura těžitelných zásob v  prostoru předkládaného PVL:        1 025 462 m³ 

Těžitelné zásoby jsou bilanční zásoby zmenšené o hodnotu 

předpokládaných těžebních ztrát souvisejících se zvolenou těžební technologií 

dobývání nebo vlivem přírodních podmínek (analogicky s § 14 zák. 44/1988 Sb. 

Horního zákona). V případě ložiska Měrunice-východ jsou od bilančních zásob 

odečteny zásoby, kter é zůstanou v konečných závěrných svazích.  

Po vytěžení zásob v prostoru předkládaného PVL zbude v konečných závěrných 

svazích 745  841 m³ zásob a lokalita bude rekultivována. 

Ložisko nebylo dosud těženo, těžba uvnitř dobývacího prostoru došla 

k hranicím ložiska nevyhrazeného nerostu ze severozápadní, západní                    

a jihozápadní strany. Ložisko bylo prozkoumáno 3 vrty, několika šachticemi             

a mapovacími rýhami při průzkumu v roce 1973, 1975 (vrt M-18/75) a 2004 (vrty 

M-22/04 a M-23/04). 

 

2. Těžba a zpracování na ložisku Měrunice 

V rámci realizace záměru bude těžba rozšířena ze stávajícího těženého 

lomu v DP Měrunice a DP Měrunice I směrem na východ - do prostoru, pro který 

je vydáno územní rozhodnutí pro činnost prováděnou hornickým způsobem 

Měrunice-východ.  
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Technologie výroby drceného kameniva spočívá v použití klasického 

způsobu úpravy několikastupňovým drcením a tříděním na stacionárním 

technologickém zařízení lomu v kombinaci s nasazením mobilních technologi í. 

 

2.1 Skrývkové práce a těžební proces 

Skrývka i těžba bude plynule navazovat na současný směr dobývání           

a v rámci činnosti prováděné hornickým způsobem bude veden generelně ve 

směru od západu k východu. Bude zachován stávající systém řezů, nepůjde tedy            

o samostatnou otvír ku. 

Skrývka a ornice z převážně jílovitého nadloží čediče (jílovitá skrývka, 

čedičové zvětraliny) bude prováděna v předstihu před vlastní těžbou stavebního 

kamene, a to pomocí zemní mechanizace. Vzhledem k charakteru uložení 

skrývkových hmot a jejich přepravě je navržen cyklický způsob těžby za použití 

hydraulických lopatových rýpadel na housenicovém podvozku s těžkotonážními 

dumpery. Ornice, skrývkový a výklizový materiál bude ukládán na dočasnou vnější 

výsypku jižně od vrcholů DP Měrunice č. 8 a 9. V prostoru ložiska Měrunice-

východ je zjištěna vyšší mocnost skrývky, než je skrývka obvyklá na sousedním 

výhradním ložisku. V jižní a západní části dosahuje 3-5m, v severní                       

a severovýchodní části 10-14 m (vrty M-22/04 a M-23/04) a směrem k východnímu  

okraji pravděpodobně dále roste. V této části se počítá s rozdělením skrývkového 

řezu do dvou částí, rozdělených horizontálním odstupkem (bermou).   

Skrývku na ložisku Měrunice-východ tvoří: 

Ø kvartérní hlinitý pokryv – kvartérní čedičové sutě a svahové hlíny 

v mocnosti od 0,4 m do 1,4 m  

 

Ø pyroklastika (tufy) v nadloží čediče a jeho zjílovělého okraje. V ploše ložiska 

jsou zastiženy v poměrně větší mocnosti  (až 11,5 m ve vrtu M-23/04) 
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Ø autohydrotermálně přeměněný (zjílovatělý) čedič v mocnosti až 5 m ve 

svrchních partiích čedičového tělesa (Obr. č.1). Projevuje se zjílověním 

puklinových partií a rozložením vyrostlic olivínu. To má za následek 

zhoršení technologické kvality suroviny do takové míry, že jsou tyto horniny 

hodnoceny jako skrývka nebo mají vzhledem ke snížení kvalitativních 

parametrů omezené využití. 

 
Obr.č.1 Autohydrotermálně přeměněný čedič 

 

blok č.  plocha 

skrývky 

(m²) 

průměrná 

mocnost 

ornice (m) 

ornice 

(m³) 

průměr. 

mocnost 

vl.skrývky (m) 

vlastní 

skrývka 

(m³) 

Skrývka 

celkem 

(m³) 

I 13 933 0,032 4 459 5,69  79 279  83 738 

II 12 088 0,037 4 473 8,90 107 583 112 056 

Celkem 26 021 0,34 8 932 7,18 186 862 195 794 
Tab.č. 4 Objem skrývky v blocích zásob 
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Těžební řezy s definovanými parametry provozních svahů postoupí směrem 

k východu až po dosažení konečných závěrných svahů. Způsob otvírky, přípravy  

a dobývání vycházející ze současného stavu zůstane zachován. Lom je 

v současné době těžen jámovým lomem, zahloubeným pod okolní terén a je těžen 

více řezy výšky převážně 10 – 20 m, oddělených horizontálními plošinami. 

Kamenolom je v současné době rozšířen na téměř celé ploše dobývacích pr ostorů 

(DP Měrunice + DP Měrunice I). 

Zásoby budou dotěženy k patě skrývkového svahu při východním okraji 

ložiska, mezi patou skrývky a hlavou 1. těžebního řezu bude ponechán 

horizontální odstupek (berma) v šířce 3m. U všech těžebních řezů je uvažována 

horizontální báze, vycházející z dosavadní těžební praxe v sousedním dobývacím 

prostoru. Bazální úrovně řezů budou zachovány. Jednotlivé řezy budou postupně 

rozšiřovány směrem k východu, až dosáhnou hranic konečných závěrných svahů, 

zobrazených v grafické příloze č.2. Mezi konečnými závěrnými svahy budou 

zachovány min. 3m horizontální odstupky (bermy), stejně jako v sousedním 

dobývacím prostoru.  

Postupně bude ložisko těženo 5 těžebními řezy až na úroveň +340 m n. m., 

která je bazální úrovní výpočtu zásob. 

Základní údaje o jednotlivých těžebních řezech: 

Úroveň bází těžebních řezů a výšky těžebních stěn v ploše POPD: 

Řez Úroveň báze plošiny 
řezu 

Výška těžebních stěn 

č.1 +385 m n. m. max. 25 m 

č.2 +370 m n. m.          15 m 

č.3 +360 m n. m.          10 m  

č.4 +348 m n. m.          12 m 

č.5 +340 m n. m.            8 m 
Tab. č.5  Báze plošin těžebních řezů a výšky těžebních stěn 
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Minimální šířka pracovních plošin těžebních řezů:              20 m 

Šířka bermy po dosažení konečné hranice těžby:                 3 m 

Šířka pracovní plošiny v průběhu těžby:                              20 m 

Šířka pracovní plošiny je součtem šířky průjezdního profilu dobývacího stroje      

(10 m), šířky bezpečnostní části průjezdního profilu před sesuvy následného 

vyššího těžebního řezu (5 m) a bezpečnostní šířky pro zabezpečení dobývacích                    

a pomocných mechanizmů před rizikem sesuvů horní hrany následného nižšího 

těžebního řezu (5 m). 

- šířka bermy po dosažení konečné hranice těžby:                 3 m 

Generální svah lomu: je vypočítán v místě nejvyššího převýšení kamenolomu     

a má max. hodnotu 26º46´ pro provozní svah lomu, resp. 44º40´ pro závěrný svah 

lomu (výpočet viz další text). 

Generální svah lomu je vypočten pro nejvyšší převýšení lomu ze vztahu 

                                                   tg α  = H : L               [1] 

H - celková výška lomových stěn (není zahrnut skrývkový řez) 

V části ložiska, kde je největší převýšení lomu, dosahuje výška lomových stěn 

v jejich součtu celkem 70 m. 

Max. převýšení je v jižní části zájmového prostoru. 

L – vodorovná vzdálenost hrany svrchního řezu a paty spodního řezu 

(celková šířka plošin těžebních řezů a horizontálních průměrů šířky lomové stěny) 

Výpočet generálního svahu počítá s úhlem provozního a závěrného svahu, který 

dlouhodobě v lomu vykazuje hodnotu průměrně 50º, a to při různých výškách 

těžební stěny. 

Ø Generální provozní svah lomu: 

H = 25 m + 15 m + 10 m + 12 m + 8 m = 70 m 
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L =  4 x 20 m (pracovní plošiny) + 21,0 m + 12,6 m + 8,4 m + 10,1 m + 6,7 m (šířky 

horizontálního průmětu stěn) = 138,8 m 

tg α = 70/138,8 = 0,5043227 

α = 26º46´ 

 

Ø Generální závěrný svah lomu: 

H = 25 m + 15 m + 10 m + 12 m + 8 m = 70 m 

L = 4 x 3 m (pracovní plošiny) + 21,0 m + 12,6 m + 8,4 m + 10,1 m + 6,7 m (šířky 

horizontálního průmětu stěn) = 70,8 m 

tg α  = 70/70,8 = 0,9887005 

α = 44º40´ 

 

2.2 Zpracovatelský proces 

Technologie výroby drceného kameniva spočívá v použití klasické těžební       

a přepravní techniky a úpravárenské linky zpracovávající těženou surovinu 

v několika navazujících uzlech drcení a třídění pro zajištění požadované kvality 

produkce drceného kameniva, včetně zabezpečení jeho expedice, manipulace     

a skladování. 

Technické řešení je zřejmé z přiloženého technologického schématu viz 

příloha č.3, kde je podrobně znázorněn postup úpravy suroviny a jsou označeny 

jednotlivé stroje a zařízení. Z tohoto schématu je zřejmý celý zpracovatelský  

proces od místa přípravných a těžebních prací s dopravou suroviny k primárnímu 

drcení a dále celá technol ogie úpravy až po konečnou expedici finálních výrobků – 

drceného kameniva. 

Při úpravě je zpracováván čedič. Vytěžená surovina, která vyhovuje 

kvalitativním podmínkám využitelnosti, je plně využita. Znamená to, že partie 
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ložiska ověřené geologickým průzkumem a technologicky vyhodnocené jako 

vyhovující požadovaným limitům jsou v ploše plánované hornické činnosti plně 

využity. Možnost využití materiálů nižší kvality, které nesplňují technické 

požadavky je omezená – jde o výkliz, technologický odpad (produkty odhlinění      

a dále jílovitý materiál z tělesa zjílovělého čediče v centrální části lomu). Jejich 

využití z větší části nepředpokládáme, ale je možné je využít případ od případu 

podle odbytové situace. Lze je použít případně jako posypový či výplňový materiál 

při konstrukci  zemních hrází, případně silničních těles. 

Surovina rozpojená clonovými odstřely v lomu je odvážena na drtírnu 

k následnému třídění. Roční těžba se v posledních letech pohybovala kolem      

500-600 tis. tun (cca. 170-200 tis.m³). Maximální objem roční těžby se 

předpokládá 1 000 000 t (cca. 335 tis.m³), takovýto objem však nebude trvat po 

celou dobu využívání ložiska, ale v obdobích zvýšené poptávky (např. výstavba 

dálnice D8). Kvalita suroviny je dána fyzi kálně-mechanickými vlastnostmi čedičové 

horniny, které vyhovují požadavkům současných ČSN EN pro výrobu drceného 

kameniva.  

Znečištění (podíl výklizu a technologického odpadu) činí v poslední době do 

10 % z celkové hrubé těžby. Při další těžbě v okrajových částech ložiska lze 

počítat se znečištěním kolem 15 %, při zahloubení se znečištěním menším (spíše 

5 %). 

Znečištění tak představuje podíl technologického odpadu z výroby 

(nevhodné horniny men šího rozsahu, které nelze používanou technologií dobývání 

selektivně odtěžit a jsou odděleny v úpravárenském procesu) z celkové hrubé 

těžby na ložisku. 

                                           Zn = (D / Bt) x 100%                                         [2] 

D – je množství znečištěného materiálu pro zpracování  (t)     

Bt – je hrubá těžba lomu (t) 

          Jedním z dalších moderních způsobů úpravy suroviny na ložisku je využití 

mobilních drtících a třídících technologických zařízení určených pro primární         
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a sekundární drcení s následným finálním třídícím procesem (Obr. č.2). Díky 

těmto technologiím může těžební společnost realizovat nad rámec běžné výroby 

na stacionárním zařízení lomu i dodávky v drceném kamenivu na nejnáročnější 

stavby jakými jsou například stavby ČD vysokorychlostních železničních koridorů 

a to zejména pro jejich vysokou efektivitu, operativnost a nízkou nákladovost na 

výrobu.     

 

Obr.2 Mobilní technologické zařízení pro výrobu drážního kameniva 

 

           Potvrzením této skutečnosti je také již několikaletá vedoucí pozice lomu 

Měrunice v dodávkách přírodního drceného kameniva pro drážní účely v rámci 

ČR. 

Provoz kamenolomu Měrunice (lomu, technologické linky a pomocných 

provozů) bude z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z hlediska 

bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem podléhat dozoru 
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státní báňské správy. Činnost závodu z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví      

a bezpečnosti provozu musí splňovat podmínky dané vyhláškou Českého 

báňského úřadu 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 a vyhlášce Českého báňského úřadu       

č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při 

úpravě a zušlechťování nerostů, v platném znění. 

V kamenolomu Měrunice zodpovídá za bezpečné a odborné řízení 

veškerých činností v rámci povolené činnosti prováděné hornickým způsobem 

závodní lomu dle pravidel definovaných zejména vyhláškou Českého báňského 

úřadu č.26/1989 Sb. a dalších navazujících závazných obecně platných právních 

předpisů. 

 

3. Problematika rozvoje těžby při činnosti prováděné hornickým   

    způsobem 

Činnost prováděná hornickým způsobem povolená v rozsahu územního 

rozhodnutí v prostoru Měrunice – východ bude bezprostředně navazovat na 

hornickou činnost v dobývacích prostorech Měrunice a Měrunice I. Před samotnou 

otvírkou tohoto prostoru je však nutné respektovat podmínky stanovené orgány 

státní správy v procesu posouzení stavby na životní prostředí, který předchází 

zpracovanému plánu využívání ložiska a následnému povolení činnosti prováděné 

hornickým způsobem.          

 

3.1 Posuzování vlivů stavby na životní prostředí SČS 

Podmínky vyplývající ze závěru zjišťovacího řízení jsou děleny na podmínky pro 

fázi přípravy, pro fázi realizace a pro fázi provozu. Z dalšího povolovacího 

procesu, kterým je územní rozhodnutí je patrné, že podmínky závěru zjišťovacího 

řízení vydané Krajským úřadem Ústeckého kraje jsou plně obsaženy                      
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i v následném řízení. Smyslem posuzování požadavků orgánů státní správy a to 

hlavně na úseku životního prostředí ve vztahu k zajištění rozvoje ložiska je 

analyzovat zejména fázi přípravnou. Z pohledu eliminace rizik, která mohou 

významným způsobem ovlivnit rozvoj ložiska a jeho ekonomické výsledky 

v krátkých časových horizontech je právě tato fáze přípravy velmi důležitá. Jedná 

se tedy o podmínky stanovené ze strany Chráněné krajinné oblasti Českého 

středohoří, příslušných orgánů životního prostředí a dále také vyřešení střetů 

právem chráněných zájmů v daném případě těžební společnosti s vlastníky 

pozemků určených k těžební činnosti. 

 

3.1.1. Opatření vyplývající ze stanoviska CHKO 

Opatření ke snížení vlivů na faunu, flóru a ekosystémy v přípravné fázi : 

a) Skrývky a kácení porostů budou realizovány nejdříve na konci vegetačního 

období a také s ohledem na minimální ovlivnění reprodukčního období na zemi      

a v keřích hnízdících pták ů a snížení vlivu populace epigeického hmyzu.      

b) Kácení dřevin bude včas ohlášeno a prováděno v souladu s ustanovením      

§8, zákona č.114/1992 Sb., a s §8, vyhlášky č.395/1992 Sb.      

c) Vzhledem k přítomnosti zvláště chráněných druhů živočichů na území záměru 

požádá oznamovatel  (těžební společnost) o vyjímku příslušný orgán ochrany 

přírody a to v souladu s§50 a §56 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody         

a krajiny. 

 

3.1.2   Opatření vyplývající ze st anovisek orgánů státní správy 

           Opatření k ochraně zemědělského půdního fondu v  přípravné fázi :   

a) Za plochu trvale odnímané půdy ze zemědělského půdního fondu bude placen 

odvod v souladu se zákonem č.334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního 

fondu (OŽP MÚ Bílina).        
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b) Postoupení posouzení záměru ve fázi územního rozhodnutí pro pokračování 

hornické činnosti na ložisku na Regionální muzeum, archeologickému oddělení 

Teplice (Archeologický ústav AVČR Praha).      

c) Vyjádření Regionálního muzea v Teplicích s těmito podmínkami :    

- jedná se o území s archeologickými nálezy, kdy vzhledem k povinnostem 

stavebníka, tj. těžební společnosti již od doby přípravy stavby bude tento záměr 

oznámen Archeologickému ústavu AV ČR a bude mu umožněn provést na 

dotčeném území záchranný archeologický výzkum        

- je nezbytné, aby veškeré práce, které zasáhnou pod úroveň stávajícího terénu 

probíhaly v součinnosti s archeologickým pracovištěm. Především provádění 

veškerých zemních prací musí probíhat pod dohledem archeologa. Investor 

stavby, tj. těžební společnost projedná podmínky předstihového záchranného 

výzkumu s dostatečným předstihem, nejméně však 1 měsíc před zahájením 

zemních prací včetně terénních úprav.     

- investor bude provedení záchranného archeologického výzkumu dokladovat při 

kolaudačním řízení exper tním listem s vyjádřením archeologa po ukončení prací.     

d) Vyjádření Národního památkového ústavu Ústí nad Labem s  tímto sdělením :  

- z hlediska památkové péče nevznikají žádné závazné podmínky pro vlastníka 

dotčených parcel. Nicméně upozorňujeme, že se může jednat o místo, kde je 

možné při výkopových pracích předpokládat archeologické nálezy, je nutné 

dodržet ustanovení §22, zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči, a to 

ustanovení o oznamovací povinnosti a eventuálně o nutném archeologickém 

průzkumu.      

 

3.1.3  Vyřešení střetů právem chráněných zájmů souvisejících  s rozvojem    

          ložiska     

           V rámci budoucí činnosti prováděné hornickým způsobem na ložisku 

Měrunice – východ bylo nutné získání souhlasů celkem 4 spoluvlastníků pozemků 
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potřebných k dobývání v zájmovém prostoru a k realizaci celého záměru. Těmto 

souhlasům předcházely do vydání územního rozhodnutí následující kroky těžební 

společnosti:    

- souhlas spoluvlastníků se vstupem na pozemky při ověření úložních 

poměrů a následném výpočtu zásob s určením kvalitativních parametrů 

suroviny     

- projednání možného oddělení potřebné části pozemků pro účely 

pokračování těžebních prací v zájmovém území       

- realizace geometrických oddělovacích plánů zajištěných těžební 

společností 

- souhlas spoluvlastníků s budoucím záměrem pro účely územního 

rozhodnutí 

- uzavření nájemních smluv na pozemky spoluvlastníků určených k těžbě, 

projednání možného oddělení potřebných částí pozemků pro účely 

deponování orniční vrstvy a skrývkových hmot mimo území činnosti 

prováděné hornickým způsobem     

- následné řízení o územním rozhodnutí o využití pozemků určených 

k deponování orničních vrstev a skrývkových hmot za respektování 

stanovisek a podmínek vydaných or gány státní správy     

- uzavření nájemních smluv na pozemky spoluvlastníků určených 

k deponování orni čních vrstev a skrývkových hmot         

 

3.2   Povolení činnosti prováděné hornickým způsobem   

          Předmětem povolení je činnost prováděná hornickým způsobem dle plánu 

využívání ložiska zpracovaného s cílem vydobytí veškerých těžitelných zásob 

v prostoru územního rozhodnutí. Budou vydobyty těžitelné zásoby ložiska, to je 
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veškeré bilanční zásoby kromě zásob, které zůstanou vázány v konečných 

závěrných svazích lomu na východním okr aji ložiska.      

         Orgán státní báňské správy vydává na základě příslušných ustanovení 

báňských předpisů a uplatněných stanovisek dotčených orgánů státní správy, 

dotčených organizací a ostatních účastníků řízení, jejichž právem chráněné zájmy 

mohou být záměrem dotčeny a podmínek stanovených v uzavřených procesech 

posuzování vlivů stavby na životní prostředí a povolení k záměru. Tímto 

povolením jsou zároveň stanoveny podmínky, které je nutné ze strany těžební 

společnosti respektovat.      

          Soubor podmínek určujících posloupnost jednotlivých opatření si tak 

v časovém horizontu vydání povolení vynucuje systémový přístup k řešení 

časových, technických, provozních a ekonomických aspektů zahájení otvírky 

pokračující části ložiska v prostoru Měrunice - východ.         

 

3.2.1 Zajištění podmínek stanovených CHKO SČS   

Vzhledem ke stanoveným podmínkám pro přípravnou fázi záměru bude 

nutné ze strany těžební společnosti provést následující opatření:      

1. Zajistit po dohodě se zástupci CHKO v určeném období odchyt a transfer 

zvláště chráněných druhů živočichů a dalších druhů z celého území záměru a to 

na základě povolení výjimky. Výjimka se povoluje výhradně k realizaci záměru      

a zásahu do biotopu nebo do přirozeného vývoje vyjmenovaných druhů živočichů. 

Bude však nutné dodržet maximální termín pro transfer živočichů do 31.3. daného 

roku.  

Byla udělena i přes stanovisko uplatněné v rámci povolovacího procesu, kde 

Občanské sdružení Společnost ochránců životního prostředí, Litoměřice 

navrhovalo, aby hornická činnost byla prováděna podzemní ražbou ve štolách, 

čímž by byly uchráněny všechny biotopy od likvidace. Doplněno, aby byla výjimka 

zamítnuta, protože naplňuje skutkovou podstatu trestného činu §181a trestního 

zákona (ochrana přírody je ve veřejném zájmu).  
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Bez splnění této podmínky by nebyla možná realizace záměru. Celkově lze území 

charakterizovat jako antropogenně negativně ovlivněné a faunisticky málo 

významné, což také odpovídá j eho umístění ve IV.zóně CHKO (Obr. č. 3).     

             

Obr.č.3 Zóny odstupňované ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti České Středohoří 

2. Kácení porostů a skrývkové práce budou realizovány nejdříve na konci 

vegetačního období, tj. 31.3. daného roku i s ohledem na minimální ovlivnění 

reprodukčního období na zemi a v keřích hnízdících ptáků a snížení vlivu 

populace epigeického hmyzu.  

 

3.2.2   Zajištění podmínek stanovených orgány státní správy   

           Souhlas s kácením dřevin byl získán v dostatečném časovém předstihu 

avšak realizace skrývkových prací na otvírce ložiska byla časově zablokována 

vyjádřením zástupců Regionálního muzea v Teplicích z důvodu předpokládané 

existence archeologických nálezů v zájmovém území. Následně po vydaném 

povolení k činnosti prováděné hornickým způsobem byl proveden časově               

i finančně velmi náročný záchranný archeologický výzkum. Svým rozsahem se 
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jedná o největší záchranný archeologický výzkum na území bývalého teplického 

okresu v posledních třiceti letech.  

           Zběžným povrchovým sběrem v bezprostředním okolí plochy plánované 

k odtěžení byl zjištěn volný rozptyl pravěkých střepů s výraznými koncentracemi 

zlomků keramiky a mazanice svědčícími o pravidelném rozorávání pravěkých 

zahloubených objektů. Tato fakta nasvědčovala tomu, že v místech plánovaného 

rozšíření těžby lze očekávat archeologické nálezy a si tuace.   

           Na celé ploše o celkové rozloze 2,7ha bylo nutné v první fázi výzkumu 

provést zemními UDS stroji se speciálními lžícemi skrývku humózních vrstev         

a během archeologického dohledu této skrývky zjistit, zda se pod těmito vrstvami 

ornice a poorničí skutečně nenalézají předpokládané archeologické objekty (jámy, 

žlaby, půdorysy chat, hroby, apod.). Zanedlouho po zahájení těchto zemních prací 

se začaly objevovat četné zahloubené sídlištní objekty. Byl tak zahájen vlastní 

záchranný archeologický výzkum, jehož předmětem bylo podrobné 

zdokumentování zj ištěných pozůstatků lidských aktivit v lokalitě.    

          Postupně bylo zjištěno několik tisíc archeologických objektů různé velikosti 

(z původně 4380 označených půdorysů objektů zůstalo po vytřídění většiny 

pseudoobjektů ca 3100 předpokládaných pravěkých objektů (Obr.č. 4 a 5). 

Z předběžného datování vyplývá, že nejvíce objektů náleží do období z přelomu 

straší a mladší doby železné (pozdní doby halštatské až časné doby laténské 550 

– 400 př.Kr., menší část sídlištních jam lze datovat do období kultur popelnicových 

polí mladší    a pozdní doby bronzové (knovízská kultura 1300 – 1150 př. Kr. 

Pouze několik objektů se hlásí svými nálezy do období pozdní doby kamenné 

(střední eneolit – kultura kulovitých amfor 3300/3200 – 2900/2800 př.Kr.). Jedná 

se tedy o polykulturní lokalitu, konglomerát sídlišť z různých období pravěku.       

Náklady spojené s realizací záchranného archeologického výzkumu na lokalitě 

Měrunice - východ financovala plně z vlastních finančních prostředků těžební 

společnost a po rekapitulaci veškerých prací dosáhly celkové výše 12 mil. Kč. 
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Obr.č.4 Archeologický záchranný výzkum na lokalitě Měrunice - východ 

 

Obr.č.5 Starolaténský kostrový hrob  
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4. Negativní dopady na těžební proces a odbytovou strategii 

       Souhrn všech podmínek a stanovisek orgánů státní správy, která vyplývají 

z povolovacích procesů nového záměru těžby ložiska Měrunice – východ tvoří pro 

těžební společnost zároveň faktory určující posloupnost na sebe navazujících 

činností, kterými je potřeba přizpůsobit rozvoj ložiska.    

 

4.1   Rizikové faktory ovlivňující rozvoj ložiska 

         Pro těžební společnost z těchto skutečností vyplývá bohužel až ve fázi 

povolovacího procesu nové činnosti prováděné hornickým způsobem několik 

zásadních, v podstatě negativních rizikových faktorů, které v relativně krátkém 

časovém období podst atným způsobem ovl ivní zejména :          

Ø Řešení časových závislostí přípravy zájmového prostoru s respektováním 

nepravidelného průběhu provádění záchranného ar cheologického výzkumu     

Ø Řešení problematiky financování záchr anného archeologického výzkumu 

Ø Zabezpečení předstihové skrývky na ložisku Měrunice – východ   

Ø Rozvoj těžebních etáží ve vazbě na těžební práce v DP Měrunice     

Ø Blokace těžebních míst v lomu pro výrobu drážního kameniva a speciálních 

minerálních směsí      

Ø Změna struktury odbytového sor timentu       

Ø Změna předpokládaných finančních toků a nákladovosti výroby kameniva   

 

4.1.1 Časové aspekty      

           Jedním z hlavních faktorů, který bezprostředně ovlivní zahájení 

skrývkových prací a těžebních prací je časové období v kterém musí být řešeny 

podmínky stanovené územním rozhodnutím. Jde o realizaci transferu zvláště 
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chráněných druhů a ostatních živočichů před zahájením kácení stromů a dřevin. 

Pokud by byla překročena stanovená období, byla by těžební společnost nucena 

celý záměr přesunout s ca. ročním skluzem. Tím by nebyl zabezpečen dostatečný 

postup předstihové skrývky na ložisku Měrunice - východ a byl by tak blokován 

rozvoj těžebních etáží současného lomu prakticky jediným možným východním 

směrem. Dočasným náhradním řešením této situace je pak krátkodobá těžba ve  

4. těžební etáži lomu. Toto řešení však není dostačující celoroční náhradou se 

zvýšenou nákladovostí na výrobu kameniva vzhledem k možnému objemu těžby  

a tak by mohla nastat v určitém okamžiku situace, která by vedla i k možnému 

zastavení těžební činnosti.      

 

4.1.2 Báňsko – technické aspekty    

          Při blokaci rozvoje těžebních etáží současného lomu záchranným 

archeologickým výzkumem a skrývkovými pracemi do prostoru ložiska Měrunice - 

východ dochází k hledání variantních řešení výroby kameniva. Tento fakt si 

vyžaduje vyhodnocení stavu roztěžení současného lomu z pohledu odlišných 

fyzikálně-mechanických vlastností čedičové horniny na jednotlivých těžebních 

etážích. 

           Na základě vyhodnocení fyzikálně-mechanických vlastností suroviny, vrtné 

a geologické databáze získané průzkumem na ložisku za podpory geofyzikálních 

měření, těžebního průzkumu a provozních laboratorních zkoušek je zapotřebí 

provést technologický rozpad výroby kameniva ve vztahu k zajištění jakosti výroby 

na jednotlivých těžebních etážích. Dále je potřeba vytvořit přehled o výrobních 

možnostech na t ěžebních etážích lomu :     

1. těžební etáž lomu : výroba výhradně pro nenáročné stavební účely, výroba 

drážních štěrků je zde zcela vyloučena dle podmínek Osvědčení ČD pro zrnitosti 

0-32mm, třída A a zrnitost 32.63mm, třída B1. Některé partie vyloučeny z titulu 

snížené mrazuvzdornosti, nasákavosti, rozpadavosti čediče, pevnosti v prostém 

tlaku, polohy tufů a autohydrotermálně zjílovělé horniny.      
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2. těžební etáž lomu : možná výroba veškerého sortimentu v nejlepších jakostních 

třídách včetně drážních stěrků (v postupu zohlednit rozloženou výrobu drážních 

štěrků, která představuje v průměru celkem 45% celkové roční výroby lomu), 

západní strana DP omezena konečnou hranicí DP, jižní strana také již v DP 

s nutností zachování objezdové lomové komunikace na hlavě 2.těžební etáže, 

severní strana blokována dlouhodobě zjílovělým tělesem se sjezdovými 

komunikacemi do nižších těžebních etáží lomu.       

3. těžební etáž lomu : v podstatě úplně závislá na rozvoji 1. a 2. těžební etáže ve 

východním směru a vzhledem k zachování technických parametrů POPD lomu 

prakticky nemá žádný rozvoj, omezena zjílovělým tělesem v centrální části ložiska 

Měrunice, severozápadní strana těžební etáže omezena z titulu zhoršených 

fyzikálně-mechanických parametrů (výroba štěrkodrtí možná, vyloučeny však drtě 

v nejvyšší kvalitě, mechanicky zpevněné kamenivo a drážní štěrky). Má celkové 

prostorové omezení dalšího rozvoje, kdy západní strana je již v hranicích DP, na 

severní straně je blokován rozvoj sjezdovými komunikacemi do těžebních etáží 

lomu, jižní strana pak blokována deponií frakce 0-32mm, třídy A se semimobilní 

technologií, které tvoří míchací centrum pro výrobu tohoto drážního kameniva.     

4. těžební etáž lomu : má v současnosti  úplně blokovaný rozvoj protože její 

severozápadní křídlo má sníženou jakost horniny jako v případě 3.těžební etáže 

lomu, její celkový rozvoj je plně odvislý od postupu horních těžebních etáží. Její 

další zahloubení v rámci nového POPD lomu je možné až po podstatném otevření 

prostoru ložiska Měrunice – východ a to zejména kvůli sklonovým poměrům 

sjezdové komunikace.       

Z vyhodnocení celkového stavu roztěženosti současného lomu je patrné za jakých 

podmínek lze řešit výrobu lomu pro období p řípravné fáze otví rky ložiska Měrunice 

– východ. 

     

4.1.3 Ekonomické aspekt y    

Velmi důležitou částí, která samozřejmě souvisí se splněním podmínek pro 
realizaci celého záměru je finanční náročnost rozšíření těžby do prostoru ložiska 
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Měrunice – východ. Do těchto nákladů nejsou započítány veškeré nákladové 
položky, neboť například prostředky investované do zpracování dokumentace EIA, 
náklady na dorozvědkový průzkum s vyhodnocením suroviny a skrývkové práce 
nevychází z podmínek rozhodnutí o povolení těžebních prací v zájmovém území. 
Nejvýznamnějšími náklady jsou finanční prostředky potřebné na zaj ištění [5]:       

Ø Kácení stromů a dřevin    

(Celkem : 100 000 kč)     

Ø Smluvní vztah se spol uvlastníky pozemků určených k těžební činnosti  

(Celkem : 1 280 000,- kč)    

Ø Realizace záchranného ar cheologického výzkumu lokality  

(Celkem : 12 000 000,- kč)              

           Celkové náklady :   13 380 000,- kč 

Pokud bychom chtěli vztahovat tyto náklady na těžbu ložiska v předmětném 

prostoru došli bychom k závěru, že náklady vzniklé nad rámec běžné otvírky 

navýší cenu 1 tuny o celkem 2,53 kč. Po započtení nákladů na skrývkové práce 

v konečném objemu ca. 320 000m3 , které byly realizovány dodavatelsky ve výši 

36 160 000,- kč se tato zátěž navýší o 6,85 kč/t a přípravných prací o 1,52 kč/t jde 

o celkovou zátěž 1 těžené tuny na úrovni 10,90 kč/t. Tato úroveň představuje 

9,90% ze současných nákladů na výrobu.  

Tato zátěž samozřejmě zvyšuje náklady na výrobu kameniva a současně snižuje 

prostor pro prodejní cenové manipulace ve smyslu konkurenceschopnost i 

v reálném odbytovém pr ostředí stavebního tr hu.     

 

4.2  Rizikové faktory ovlivňující odbyt kameniva      

           Problematika báňského rozvoje lomu je nevyhnutelným faktorem, který 

jednoznačně ovlivňuje strukturu odbytového sortimentu v celém rozsahu výroby. 

Z pohledu zajištění a udržení stálých obchodních partnerů, kteří tvoří základní 
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odbytovou strukturu l omu je na místě zabývat se jednotl ivými aspekty, které budou 

mít v tomto směru nejvýznamnější vliv. Patří sem vyhodnocení časových, 

úpravárenských, kvali tativních a ekonomi ckých aspektů.         

 

4.2.1 Časové aspekty     

           Pokud dojde ve fázi přípravných prací otvírky ložiska Měrunice – východ  

(dle projektovaných postupů jednotlivých těžebních etáží) k více jak ročnímu 

časovému skluzu, bude podstatným způsobem zasažena odbytová strategie lomu 

a to zejména z pohledu výrazného snížení nebo úplného zastavení výroby 

jakostního drážního kameniva v plánovaných objemech. Tento titul vychází hlavně 

z předpokladu, že pro drážní kamenivo nelze využít surovinu z 1. těžební etáže 

lomu u které je snížená kvalita. Při znemožnění postupu dalších těžebních etáží 

pak nelze prakticky žádným způsobem zajistit vysokoobjemové požadavky 

odběratelů.  

 

4.2.2 Úpravárenské aspekty 

           Při průměrných ročních odběrech drážního kameniva se jedná ztrátu o 

celkovém objemu ve výši ca. 250 000 tun frakcí 0-32mm, třídy A a 32-63mm, třídy 

B1. Z toho : 

Frakce ŠD 0-32mm :        60% z  250 000 t.r-1 →150 000 t.r-1     

Frakce HDK 32-63mm :   40% z 250 000 t.r-1  →100 000 t.r-1      

Celkem 0-63mm :           100%                            250 000 t.r-1 

           Dále pak k následnému snížení možnosti výroby nejkvalitnějších drtí pro 

obalované živičné, betonové směsi nebo případné speciální minerální směsi 

mechanicky zpevněného kameniva MZK v zrnitostním oboru 0-32mm používaném 

při výstavbě kontsrukčních vrstev dálničních těles. Zde se předpokládá celková 

výrobní ztráta ve výši ca.130 000 tun frakcí finální výroby v zrnitostním rozsahu    

0-22mm. Z toho :     
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Frakce DDK 0-2mm :      12% ze 130  000 t.r-1  → 15 600 t.r-1 

Frakce DDK 2-5mm :      12% ze 130  000 t.r-1  → 15 600 t.r-1 

Frakce HDK 5-8mm :      14% ze 130  000 t.r-1  → 18 200 t.r-1    

Frakce HDK 8-11mm :    17% ze 130  000 t.r-1  → 22 100 t.r-1   

Frakce HDK 11-16mm :  20% ze 130  000 t.r-1   →26 000 t.r-1 

Frakce HDK 16-22mm :  25% ze 130  000 t.r-1  → 32 500 t.r-1    

Celkem HDK 0-22mm :   100%,                           130 000 t.r-1     

Při takto relativně vysokém objemu výroby a rozpadu odbytu k zákazníkům může 

ve skutečnosti být ztráta daleko větší, protože zásobování obaloven živičných 

směsí a betonových směsí je vázáno dlouhodobě na tzv. receptury kameniva. Ty 

ve své podstatě představují technologický předpis pro výrobu. Jakákoliv změna 

druhu a fyzikálně-mechanických vlastností je pro tyto provozy během celoročních 

odběrů komlikovaná a to z pohledu jak technického a objemového, tak                   

i finančního.        

 

4.2.3  Ekonomické aspekty        

          Jak je z předchozích dvou  kapitol patrné je časový a úpravárenský faktor 

z rizik bezprostředně ovlivňující odbytovou strategii lomu nejdůležitější. Při 

předpokládané celkové roční ztrátě 250 000 t v drážních štěrcích a 130 000 t 

v ostatním vysoce jakostním drceném kamenivu ve výrobě, ve vztahu 

k průměrným ročním objemům výroby lomu na úrovni, jde téměř o 70% úbytek 

z předpokládaného ročního obratu za prodej drceného kameniva. Ten představuje 

při průměrných prodejních cenách v  jednotlivých frakcích :     

Frakci 0-32mm, třídy A :       150, - kč.t-1   (150 kč.t-1  x 150 000 t = 22 500 000,-kč) 

Frakci 32-63mm, třídy B1 :   165, - kč.t-1   (165 kč.t-1  x 100 000 t = 16 500 000,-kč)   

Frakci 0-2mm :                     140, - kč.t-1    (140 kč.t-1  x  15 600 t  =   2 184 000,-kč)    
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Frakci 2-5mm :                    175,- kč.t-1    (175 kč.t-1  x  15 600 t  =   2 730 000,-kč) 

Frakci 5-8mm :                    175,- kč.t-1    (175 kč.t-1  x  18 200 t  =   3 185 000,-kč)    

Frakci 8-11mm :                  183,- kč.t-1    (183 kč.t-1  x   22 100 t  =  4 044 300,-kč)   

Frakci 11-16mm :                165,- kč.t-1    (165 kč.t-1  x   26 000 t  =  4 290 000,-kč) 

Frakci 16-22mm :                165,- kč.t-1    (165 kč.t-1  x   32 500 t  =  5 362 500,- kč)   

Celková ztráta z obratu ročního prodeje pak reprezentuje částku 60 795 800,- kč. 

Taková výrobní ztráta by mohla mít za následek změnu odběratelské struktury      

u hlavních dlouhodobých partnerů, kteří jsou vázáni na ložisko nejen z důvodu 

prodejních cen, ale především zabezpečením nemalých ročních objemů drceného 

kameniva pro své provozy.     

Je proto velmi důležitým úkolem pro řešení této problematiky, kde výrobní proces 

úzce navazuje na odpovědnou přípravu těžebních prací, plánovaný rozvoj ložiska 

s ohledem na tvor bu rezervních těžebních  objemů s roztěžením více pracovišť.      

 

5.   Návrh postupu řešení       

       Cílem této práce je definování očekávaných rizik, které se předpokládají na 

základě podmínek vyplývajících z povolovacích procesů k rozšíření těžebních 

prací  nového ložiska Měrunice – východ a jejich negativní dopady na celý těžební 

proces a odbytovou str ategii kamenolomu Měrunice a jejich možná eliminace.    

        Eliminace rizikových faktorů může být prováděna zhodnocením jednotlivých 

oblastí s určením priorit ve vazbě na :   

Ø Báňsko – technické podmínky dobývání s přípravou těžebních prací  

Včasné vyřešení veškerých možných střetů právem chráněných zájmů, zejména 

pozemků určených k těžební činnosti a ukládání skrývkových hmot v předpolí 

lomu a dodržení podmínek stanovených ze strany orgánů státní správy 
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v povolovacích procesech z pohledu časových souvislostí a respektování plánu 

využívání ložiska.   

Vyhodnocení konečného stavu těžebních etáží v období přípravné fáze záměru 

s identifikací rozsahu potřebného k uskutečnění záměru se zajištěním bezpečné 

návaznosti budoucích těžebních prací tak, aby v období zahájení záměru byl lom 

přpraven na požadavky stavebního trhu a nenastal  současně stav roztěžení 

lokality, který by vedl v krátkém časovém horizontu k možnému zastavení těžby.    

Rozložení těžebních postupů 2., 3. a 4. těžební etáže lomu s ohledem na 

částečnou blokaci postupu 1. těžební etáže při nenaplnění předpokládaných 

objemů v kamenivu se sníženou kvalitou a zajištění provozní mezideponie.    

Možným řešením těžebních prací v období přípravné fáze je postupné uvolňování 

ploch ze záchranného archeologického výzkumu pro těžbu skrývkových hmot 

východním směrem ke konečné linií ložiska Měrunice – východ s postupem 

1.těžební etáže do tohoto prostoru. Tímto způsobem lze potom zabezpečit 

v omezené míře těžbu i na ostatních těžebních etážích, než dojde k ukončení 

skrývkových prací a pr ostor nového záměru bude zcela uvolněn. 

Efektivním přínosem k operativnímu řízení těžebních prací je také na lomu 

uplatněný digitální a grafický výstup z letecké fotogrammetrie z kterého lze získat 

poměrně rychle digitální model povrchové situace lomu. Aplikace Civil 3D je tak 

přímo předurčena k velmi efektivnímu plánování těžebních postupů jednotlivých 

těžebních etáží se všemi potřebnými parametry. V kombinaci s databází vrtného, 

geologického a geofyzikálního průzkumu také k vymezení ploch pro selektivní 

těžbu a následnou tvor bu jakostního plánu výroby.     

Lze tak v dostatečném časovém předstihu projektovat postupy se zajištěním ploch 

v bezprostředním okolí lomu a vyhodnotit tak nejvhodnější způsoby a varianty 

zakládání skrývkových hmot potřebných k přemístění mimo těžební prostory 

z nadloží ložiska.      

Zemní práce provádět výhradně dodavatelským způsobem za pomocí 

osvědčených zemních strojů s ohledem na vysokou pravděpodobnost 
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nepravidelného průběhu zahájení a realizace záchranného archeologického 

výzkumu ložiska s odborným odhadem časového rozsahu zemních prací. Volba 

optimální technologie provádění zemních prací s ohledem na budoucí deponie 

skrývkových hmot a možností jejich umístění v ekonomicky přijatelných 

vzdálenostech.    

Ø Využití variant technologie úpravy se zajištěním kvality výroby     

Určení ročních předpokládaných objemů těžby včetně rezervních objemů a 

definicí technologického rozpadu výroby v ročních postupech lomu s ohledem na 

omezující faktory na jednotlivých těžebních etážích.     

Zjištění potřebného rozsahu ploch pro manipulace a skladování hotového 

kameniva a to včetně rezervních ploch pro možné výkyvy odbytu při současném 

zabezpečení děleného skladování.     

Předpokladem k úspěšnému zvládnutí výroby kvalitního drceného kameniva 

v poměrně složitých báňsko-geologických podmínkách je systémový přístup 

k roztěžení celého ložiska při využití cenných datových souborů z geologických a 

geofyzikálních průzkumů prováděných v období vyhodnocování  vhodnosti ložisek 

stavebního kamene k  jejich uplatnění pro stavební účely.     

Vysoká kvalita drceného čedičového kameniva předurčuje jeho následné použití a 

proto je velmi důležitá již ve fázi těžebního procesu identifikace rozdílných 

fyzikálně-mechanických vlastností horniny a toho lze dosáhnout pouze za 

předpokladu velmi dobré znalosti geologických poměrů na ložisku a také efektivní 

využití těchto informací. 

Negativním důsledkem nesystémového přístupu k rozvoji těžby je pak 

neschopnost reagovat na požadavky stavebního trhu nebo blokace těžebních 

postupů, která může v některých případech vést až k dočasnému zastavení těžby 

na ložisku.     
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Ø Plán odbytové strategie lomu    

Zde se jedná zejména o důkladnou přípravu podkladů pro vyhodnocení veškerých 

odbytových možností na základě všech dostupných informací o financování 

silničních, pozemních, dr ážních a vodohospodá řských staveb a dal ších stavebních 

projektů v dosažitelném okruhu s vlivem všech konkurenčních aktivit v dané 

oblasti. 

Příprava strategie paralelní výroby nad rámec roční instalované kapacity provozu 

pro případy, kdy nastane neočekávaný nárůst odbytu v krátkém časovém období.  

Jde o případné kombinace v nasazení mobilní drtící a třídící technologie 

s vysokou efektivitou a nízkou nákladovostí (např. pro dálniční tělesa a drážní 

štěrky).    

Intenzivní hledání a průzkum nových odbytových možností pro odtěžení 

zjílovělého tělesa čediče v centrální části ložiska, která blokuje rozvoj prakticky 

všech těžebních etáží.    

   

Ø Ekonomické dopady       

Skutečnost, že záměr je provázen celou řadou poměrně složitých a na sebe 

navazujících procesů je dokladem složitosti současné legislativy vztahující se 

k předmětné činnosti. Při nerespektování systematického přístupu ke všem 

oblastem majícím bezprostřední vliv na hospodaření s ložiskem se zahrnutím 

všech vnějších působících faktorů jsou výsledkem vysoké finanční ztráty těžební 

společnosti během relativně krátkého časového období. Tento fakt může ve svém 

konečném důsledku znamenat nejen ztráty finanční, ale i ztráty obchodních 

partnerů potřebných k činnosti nebo její úplné zastavení.  
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