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 Summary 
  
         The present work propound  a study of the most efficient way of final quarrying 

of building stone deposits  Lašovice as a raw material source. First, we provide the 
general information about the deposit, such as: geographical, historical, geological and 
technological. This analyze rate the actual state  of mining operations in deposit. The 
main objective of this paper is to indicate the subsequent mining procedures for efficient 
and economical exploating of maximum quantity  stocks following the recent 
conversion of stock carried. The next section describes the least expensive alternative 
disposal facility and rehabilitation of mine works for their own end of mining. The work 
also presents an analysis  of financial rehabilitation of the mining works and mentions 
the possibility of its further use. 

 
        
Keywords: deposit, mining procedures, quarry, deposit stocks, plane of recultivation   
 
 
 
 
 
 
 
 

 Anotace 
 
       Předkládaná práce je pojata jako studie co nejefektivnějšího dotěžení ložiska  

stavebního kamene Lašovice, jako surovinového zdroje. Nejprve jsou uvedeny obecné 
údaje o ložisku, například: geografické, historické, geologické a technologické. Práce 
hodnotí současný stav otvírky a těžby ložiska.  Hlavním cílem práce je naznačit následné 
těžební postupy  pro  efektivní a hospodárné dotěžení maximálního množství 
vytěžitelných zásob v návaznosti na poslední provedený přepočet zásob. V další části 
pak popisuje nejméně nákladnou variantu  likvidace provozovny a sanace důlního díla  
po vlastním ukončení těžby. Práce též předkládá rozbor finanční nákladovosti sanace 
důlního díla  a zmiňuje možnosti  jeho dalšího využití. 
 
 
Klí čová slova: ložisko, těžební postup, kamenolom, zásoby ložiska, plán rekultivace 
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1.   Úvod . 
  
     Téma diplomové práce bylo zvoleno po konzultaci uvedené problematiky 

s oddělením přípravy firmy ve které je řešena. Organizace Kamenolomy ČR. s r.o. též 
počítá s  využitím poznatků získaných, při řešení tohoto zadaného úkolu a návrh 
dotěžení ložiska by mohl být ve skutečnosti proveden s přihlédnutím k výsledkům této 
práce. Podobně je počítáno s využitím návrhu plánu sanace a rekultivace provozovny. 
Hodnotíme-li současný stav řešené problematiky na dané lokalitě, vycházím zejména 
z toho faktu, že v současné době, vzhledem k řešení střetů zájmů, je poměrně složité 
jakékoliv rozšiřování dobývacího prostoru do předpolí lomu, a proto je  záměrem 
organizace provádějící hornickou činnost, maximálně využít stávajícího DP a do 
budoucna jít cestou zahlubování lomu a rozšíření bloků zásob na celý dobývací prostor. 
Další část diplomové práce řeší plán sanace a rekultivace lokality po vlastním vydobytí 
ložiska a uvádí jednu z možných forem zahlazení následků báňské činnosti v krajině. 
 
 

1.1.  Údaje o ložisku. 
 
    Pro toto výhradní ložisko  je stanoveno chráněné ložiskové území s názvem 

Zahořany, druh nerostu : stavební kámen, evidenční číslo ložiska: 31 26 100 o plošném 
rozsahu 543 453,5 m2. Rozsah vlastní těžby je vymezen Dobývacím prostorem: 
Zahořany ev.č: 7 0772, který byl stanoven rozhodnutím  JKNV, značka: VÚP 2696/85-
III/Lu ze dne 6.11.1985. Těžba probíhá podle schváleného POPD jehož poslední změna 
byla provedena v roce 2005 ( změna počtu těžebních etáží). Ložisko, respektive bloky 
zásob, jsou na jihu a jihozápadě omezeny ochranným pásmem silnice, ze západu a 
severu rozptýlenou zástavbou (též je stanoveno ochranné pásmo stavby č.p.14). Těžebna 
lomu je v současné době otevřena do tří etáží, z nichž I. etáž je z části již nepracovní. 
Hornickou činnost provádí organizace Kamenolomy ČR.s.r.o., s hlavním sídlem 
Polanecká 849, Ostrava – Svinov. Počítá se z dalším zahlubováním lomu. 
 
 

1.2.  Geografické začlenění. 
 
      Ložisko kvarcitického rohovce Lašovice – DP Zahořany se nachází na hranici 

středočeského a jihočeského kraje v okrese Písek v prostoru mezi obcemi Klučenice, 
Lašovice a Planá, a to v blízkosti samoty Onen Svět (viz grafická příloha č. 1.). Leží na 
jihozápadním svahu protáhlého hřbetu Hrby (627. m n.m.). Geomorfologicky náleží do 
Krásnohorské vrchoviny. 
 
 

1.3.  Historie těžby. 
 
      Historie těžby na řešené lokalitě je datována do období mezi světovými válkami, 

kdy se těžilo ručně v malých jamách po obou stranách cesty, která lomem prochází  a 
v místech dnešního skladu trhavin. K hlavnímu rozmachu těžby a budování technologie 
úpravy došlo v 50. a 60. letech dvacátého století, kdy bylo započato s otvírkou 
polojámového lomu ve směru současného DP. První etáž byla těžena komorovými a 
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později clonovými odstřely. V roce 1990 byla založena  II. etáž - zahloubení a v roce 
2004 bylo zahloubeno již o III. etáž. Dnes je lom jámového typu, provádí  se  pouze 
clonové odstřely. Těžba je nyní  rozložena  do tří dobývacích stupňů (etáží) . 
     V současné době se těží zejména ve III. a II. etáži. Je nutné počítat s dalším 

zahlubováním lomu a čerpáním důlních vod. Technologická linka je průběžně 
modernizována. 
 
 
 

1.4. Charakteristika stávající technologie těžby, dopravy a 
zušlechťování. 
 
 
     Současná úroveň  dobývací a úpravárenské technologie odpovídá menší provozovně 

s těžbou a výrobou zhruba do 150 000 tun drceného kameniva ročně v jednosměnném 
provozu. Dobývání v současné době probíhá v tříetážovém lomu jámového typu, a to 
zejména ve třetí zahloubené etáži. Pro technologii rozpojení se používá trhacích prací 
velkého rozsahu - clonové odstřely. Druhotné rozpojení takto získané rubaniny je 
prováděno hydraulickým bouracím kladivem. Veškeré trhací práce a druhotné rozpojení 
nadměrných kusů rubaniny jsou prováděny dodavatelsky.  
 
      Nakládku rozpojené rubaniny zajišťuje hydraulické, pásové, lopatové rypadlo 

UNEX DH 641. Doprava rubaniny do násypky podavače primárního drtiče je cyklická 
pomocí dvou nákladních terénních automobilů TATRA 815 S1.  
 
      Vlastní technologie úpravy zahrnuje: mechanický podavač kamene MP 7, primární 

drtič DCD – typ V82N se vstupním otvorem 1000 x 850 mm., odhliňovací hrubotřídič 
TVA. Druhý stupeň drcení zajišťuje sekundární kuželový, ostroúhlý drtič Nordberg 
G258-Lokomo a třetí stupeň drcení: drtič KDC 33 GP a granulátor DKT 900/55 typ GA 
. K oddělení frakcí 0/32 a 32/63 slouží třídiče Tornádo a TVA , oba z vývoje VZUP 
Příbram. Finální třdění zjišťují třídiče Dragon VP-3, 1500 x 5000 mm., pro frakce :0/4, 
4/8, 8/11  a Sandvik CS 72 T 1500 x 4500 mm. Zde jsou tříděny frakce 8/16, 11/22 a + 
22. Hotové výrobky jsou skladovány v zásobnících sypkých hmot, nebo volně loženy na 
deponiích. Technologie lomu obsahuje též kolový nakladač VOLVO L120 E, sloužící 
zejména k expedici výrobků a k překlenutí poruch na rypadle v těžbě.  
 

Technologické schéma úpravárenské linky zobrazuje grafická příloha č. 7.  
 

Vývoj těžeb za posledních osm let znázorňuje graf č.1. 
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1.5. Použití výrobků. 
 
      Kamenolom se zabývá výrobou drceného kameniva. Surovina je vhodná zejména 

jako kamenivo pro asfaltové směsi a stmelené a nestmelené směsi inženýrských staveb. 
Výrobky jsou přírodní kamenivo, granulované drtě, vyráběné dle evropských, 
harmonizovaných norem.  
 
Normy: ČSN EN 132 42 +A1: Kamenivo pro stmelené a nestmelené vrstvy 

inženýrských                            staveb. 
              ČSN EN 13043 :  Kamenivo pro asfaltové směsi  a povrchové vrstvy 

pozemních komunikací,  letištních a jiných dopravních ploch. 
              
              ČSN EN 126 20 :   Kamenivo do betonu . 
 
       Frakce kameniva vyráběné v kamenolomu Lašovice mají následující rozsah a 

jejich výroba se dá variabilně měnit dle systému osazení sítových ploch: 0/2, 0/4, 2/5, 
4/8, 8/11, 8/16,11/22, 16/32, 32/63 a dále štěrkodrtě 0/8, 0/16, 0/32, 0/63. 
 
       Do sortimentu kamenolomu patří i lomový kámen a to v několika variantách: 

lomový kámen netříděný: jako získaná rubanina, dále lomový kámen tříděný:0-500 
mm., ve skutečnosti se jedná o kámen zdrobněný hydraulickým, bouracím kladivem. 
Sortiment lomového kamene doplňuje frakce 0-350 mm., nakládaná též přímo od 
lomové stěny z tektonicky poruchové a zvětralé zóny. 
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Graf č.1:    Vývoj t ěžby za léta 2002 - 2009 
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2.    Geologická stavba. 
 
2.1. Geologie širšího okolí a ložiska. 
 
      Řešené ložisko se   nachází v Českému masivu, oblasti moldanubické. Nejbližší 

okolí ložiska je součástí ostrovní zóny  středočeského žulového plutonu, přesněji náleží 
k sedlčansko-krásnohorskému metamorfovanému ostrovu, tvořenému horninami 
svrchního proterozoika a spodního paleozoika. Vlastní ložisko  se nachází v 
jihozápadním výběžku jmenovaného metamorfovaného ostrova  a zastihuje  vrstevní 
sled původních plášťových honin postižených regionální metamorfózou vyvolanou 
intruzí středočeského žulového plutonu. Horniny plutonika jsou v předpolí lomu 
zastoupeny směrem na západ povltavským granodioritem a granodioritem Těchničského 
typu na kontaktu s ostrovem s přechodem do ortorul, též nazývaných metadroby. 
Jihovýchodní okolí ložiska pak  reprezentují také opět horniny plutonika, zejména typy 
amfibolicko-biotitických porfyrických syenodioritů typu čertova břemene.  
Severovýchodní okolí je pokračováním ostrovních hornin tj. hlavně rohovců, 
kvarcitických rohovců a kvarcitů. Na jihozápadě pak s přechodem do starosedelských 
ortorul a na úseku Voltýřov- Zahořany též s vápencovými relikty, jež jsou na  kontaktu 
s plutonikem opět změněny na erlány.    
 
 
 

2.2. Geologie vlastního ložiska. 
 
      Vlastní ložisko je tvořeno několika typy petrograficky poměrně odlišných 

metamorfovaných hornin řazených k ostrovní zóně. Ve skutečnosti se jedná o zbytky 
původního sedimentárního pláště, které se zachovaly v synklinálních prohlubních 
středočeského žulového plutonu. Ten vyvřel původně jako podpovrchové těleso a je 
mladší, avšak následnou denudací staršího nadloží byl obnažen a v jeho depresích se 
z původního pokryvu  dochovaly jen ostrůvky starších hornin. Jejich sled tvoří vlastní 
ložisko. Původně se jednalo o jemnozrnné, pelitické, hlubokomořské sedimenty na bázi 
jílovců, které byly kontaktně a regionálně metamorfovány. V  pojmenování dobývaných 
hornin panuje určitá nejednotnost, proto se přikláním k názvům, které jako první použil 
Rybařík v závěrečné zprávě z průzkumu z roku 1967. Jihovýchodní polovina ložiska je 
budována masivními rohovci, severozápadní pak kvarcitickými rohovci až ortorulou. 
Mezi nimi je vyvinuta přechodná zóna, tvořená převážně živcovými kvarcity - viz 
grafická  příloha č. 5 . Rozhraní mezi uvedenými horninami korespondují s regionální 
metamorfní břidličnatostí, probíhající ve směru jihozápad - severovýchod s  úklonem  
cca 45 % k jihovýchodu. Podrobný petrografický popis hornin, vycházející ze studia 
výbrusů a chemických analýz je zpracován také ve zprávě (Rybařík,1967). Novější 
mikropetrografické rozbory tří vzorků provedla Šamalíková (1996). Podrobný 
makropetrografický popis  podává i Kočandrle (2005). 
 
 
      Mezi popsanými hlavními horninovými druhy je vyvinuto pásmo příhodně nazvané 

jako přechodná zóna. Tato zóna reprezentuje vlastní kontakt středočeského žulového 
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plutonu se staršími ostrovními horninami. Tato partie ložiska je tvořena převážně světle 
až bělavě šedými horninami s vysokým obsahem křemene, které jsou označovány jako 
živcové kvarcity, nebo ortoruly, či křemité metadroby . Petrograficky je zóna 
heterogenní, běžné jsou přechodné typy hornin. Horniny přechodné zóny jsou 
prokřemenělé, v některých partiích jsou protkané žilkami šedého nebo bílého křemene a 
mají páskovaný nebo žilkovaný vzhled. 
 
 
       Lokálně se vyskytují sulfidy. Celá zóna nese výrazné stopy intenzívního tlakového 

a tepelného namáhání. Je velmi intenzivně rozpukaná a prostoupená celou řadou 
podrcených zón (generelně jsou paralelní s okraji zóny). Podél poruch je hornina s 
různou intenzitou alterovaná (limonitizace, kaolinizace). Některé poruchy jsou mírně 
mylonitizovány . Přechodná zóna je v největší mocnosti vyvinuta v severovýchodní 
stěně lomu , kde dosahuje mocnosti více než 20 m. Přechod do ortorul je v této části 
ložiska velmi pozvolný a kvarcity (včetně drcených zón a alterace) se objevují 
v ortorulách a metadobách ještě ve vzdálenosti několika desítek m od okraje zóny. 
Směrem k jihozápadu přechodná zóna zmenšuje mocnost. V jihozápadní stěně lomu 
dosahuje mocností pouhých několika m, slabší jsou i projevy namáhání a alterace. 
Přechody do rohovců i do metadrob jsou zde ostré. Rohovce a metadroby tvoří hlavní 
součást těžené suroviny. Vzhledem  k tomu, že rozhraní mezi nimi (přechodná zóna) 
zapadá k jihovýchodu převládal v počátcích těžby rohovec. Se zahlubováním lomu se 
poměr obou hornin mění ve prospěch ortorul a metadroby.  Na provozovně je proto 
uplatňován princip selektivní těžby. Rohovce svým zvýšeným obsahem síranů jsou 
nevhodné jako kamenivo do betonu. 
 
 
      Ložisko protíná několik poruchových zón. Vedle již popsaných poruch v přechodné 

zóně je nejvýznamnější strmě ukloněná porucha (128°/88°) probíhající ve směru 
jihozápad - severovýchod znázorněná v mapě geologických poměrů. Řadu dalších 
poruch dokumentuje Kočandrle (2005). Skrývka je na ložisku tvořena rozvětralými 
metamorfity při povrchu a kvartérním pokryvem. Stopy navětrání jsou patrné do 
hloubky několika m, intenzivně zvětralá hornina, která je odklízena v rámci skrývky 
však na většině ložiska nepřesahuje mocnost prvních desítek cm. Výjimkou je 
jihovýchodní okraj ložiska, kde je na rohovcích s převahou cordieritu vytvořena 
rozvětralá zóna mocná až pět metů.  
 
     Kvartérní pokryv ložiska je tvořen hlinitokamenitými sutěmi a kamenitými hlínami, 
často i s většími kusy matečné horniny. Na povrchu je vyvinuta tmavě hnědo-šedá, 
místy nazrzlá 
(způsobeno oxidy železa), humusovitá hlína o mocnosti prvních desítek centimetrů. 
 
 

    2.3. Hydrogeologická charakteristika ložiska. 
 
      Hydrogeologické poměry lokality jsou jednoduché. Vlastní ložisko, tvořené 

metamorfovanými horninami, je puklinovým kolektorem. Jeho propustnost je velmi 
nízká, lokálně zvýšená pouze v drcených poruchových zónách. Filtrační hodnoty byly 
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určeny z hydrodynamických zkoušek (čerpací a nálevové). Hodnoty kolísají v závislosti 
na porušenosti masívu.  
 
      Zájmové území je dotováno pouze srážkovou vodou. Směr odtoku podzemních vod 

je generelně od východu k západu, v místě lomu je ovlivněn nepravidelným čerpáním 
důlních vod, které způsobuje odklonění proudnic k místu největšího zahloubení. K 
odvodňování celého území dochází v povodí Klučenického potoka a jeho přítoku 
Klíčný. 
 
 
 
Přítok vody do lomu je velmi nízký, roční průměry čerpaných množství z období 1993 

- 2006 se pohybují od 0,08 l/s do 0,4 l/s. Voda přitéká do lomu v místech významnějších 
poruch a puklin .V okolí výronů se z ní vylučují rezavé železité sloučeniny.  
 
      Při zahloubení lomu na kótu 512 m n.m. je odhadován  přítok podzemní vody do 

lomu na 0,33 l/s. Při zahloubení na kótu 502 m n.m. se množství zvýší pravděpodobně 
jen nepatrně. Depresní kužel nepřesáhne ani v poruchových pásmech vzdálenost 20 m 
od zahloubení. 
 
      Podzemní voda se vyznačuje vysokou celkovou mineralizací (1500-2000 mg/l), 

vysokou tvrdostí (58°- 80°něm.) a je kyselá až velmi kyselá (pH 3,4 - 5,7). Mineralizace 
je typu síranovo - vápenato- hořečnatého. Kvalitami důlní vody se zabývali ve svých 
zprávách Drahoňovský a Kněžek. 
 
 

3.  Prozkoumanost ložiska. 
 
 
3.1. Přehled všech provedených  průzkumů. 
 
      První ložiskový průzkum a výpočty zásob  byly provedeny v rámci zprávy 

podrobné etapy průzkumu lokality Lašovice. Na základě těchto průzkumů byly na 
ložisku klasifikovány a schváleny zásoby a byly stanoveny bloky zásob zejména 
s ohledem na kvalitativní vlastnosti suroviny a jen z části reflektovaly tehdejší hranice 
dobývacího prostoru.  
 
      Podrobná etapa průzkumu byla na lokalitě provedena v létech 1965 - 1967. V rámci 

průzkumných prací bylo vyhloubeno 15 rýh, 9 šachtic a 2 vrty a provedeno geofyzikální 
měření (odporové profilování). Byla sestavena odkrytá geologická mapa ložiska. Vzorky 
na technologické a petrografické rozbory suroviny byly odebrány z průzkumných děl, z 
lomové stěny a z vyráběného kameniva. Průzkum byl zakončen závěrečnou zprávou s 
výpočtem zásob (Rybařík, 1967). Vypočtené zásoby byly projednány v oponentní radě 
Geologického průzkumu v Praze. Další užitkové nerosty se na ložisku nevyskytují.  
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      V roce 1985 bylo na ložisku v rámci doplňku geologického průzkumu vyhloubeno 
8 rýh (bez odběru technologických vzorků) a proveden operativní výpočet zásob, který 
sloužil jako podklad k rozšíření dobývacího prostoru a úpravu bilance zásob a tato 
zpráva byla doplněna do předchozího elaborátu. Přesněji předchozí dobývací prostor, 
schválený JKNV v roce 1977 vymezoval oblast, ve které byl v roce 1967 prováděn 
podrobný geologický průzkum n.p. Geologický průzkum Praha. Po zvážení dalších 
možností využití ložiska bylo přikročeno k doplnění výsledků tohoto průzkumu a 
k vyhodnocení suroviny, jednak na severozápadním okraji ložiska a pod tehdejší 
stávající těžební bází. S ohledem na příznivé výsledky tohoto průzkumu byla do zásob 
započítána surovina v severozápadním bloku a pod tehdejší těžební bází. Schválený stav 
geologických zásob na ložisku činil k 1.1. 1986 celkem 2,244 000 m3 z toho nevázaná 
surovina pro těžbu činila 1,831 000 m3 , tj. 4 943 600 tun. Nový dobývací prostor, 
zahrnující tento severozápadní blok, byl schválen JKNV v roce 1985, rozhodnutím ze 
dne 6.11.1985. zn.VÚP 2696/85- III/Lu. Tento dobývací prostor má tvar nepravidelného 
jedenáctiúhelníku s vrcholy určenými v platném souřadnicovém systému a v terénu jsou 
stabilizovány pevnými značkami. Plocha DP činí 72 999 m2. Tento plošný rozsah a tvar 
dobývacího prostoru je platný a od této doby se už  nijak neměnil. 
 
 
 
      V roce 2005 byla firmou Geologie Rýmařov provedena geologická dokumentace 

lomu podle vyhl.MŽP č. 368/2004 Sb. Byl proveden popis stavu lomových stěn 
z hlediska těžebních postupů, vzájemného uspořádání surovinových druhů a jejich 
makroskopický popis, včetně zaznamenání úložních poměrů a hlavních tektonických 
prvků. Výsledný elaborát je založen v souhrnné geologické dokumentaci kamenolomu 
Lašovice 
 
      V roce 2006 bylo provedeno geofyzikální měření, jehož úkolem bylo určit místa 

pro lokalizaci hydrogeologických vrtů. Výsledky jsou ve zprávě Tesař (2006). Výsledky 
těchto měření byly použity pro druhou etapu hydrologického průzkumu posouzení vlivu 
zahloubení čtvrté etáže na hladiny podzemních vod. 
 
      V roce 2006-2007 bylo přistoupeno k novému přehodnocení zásob ložiska 

Lašovice, zejména s ohledem na maximální prodloužení životnosti lokality. Tyto práce 
byly provedeny firmou Geologické služby Chomutov v  rámci těžebního průzkumu 
a cílem bylo také rozšířit bloky zásob až k hranicím stávajícího dobývacího prostoru se 
zohledněním daných ochranných pásem, objektů a jejich ochranných pilířů. Původní 
bloky zásob jen málo reflektovaly  plošný rozsah ložiska. Byly schváleny nové 
podmínky využitelnosti zásob.  Nový výpočet zásob ložiska byl proveden  podle těchto 
podmínek využitelnosti  na těžební bázi 502 m n.m. Byl vytvořen geologický a báňský 
model ložiska. Návrh nového přepočetu zásob ložiska stavebního kamene Lašovice byl 
projednán v KPZ a následně schválen.  
 
     V létech 2001 - 2007 byl ve dvou etapách proveden hydrogeologický průzkum 

jehož výsledky jsou shrnuty ve zprávě Kněžek (2007). V rámci průzkumných prací bylo 
vyhloubeno šest hydrogeologických vrtů LAI 1 - 6. Problematiku podrobně řeší kapitola 
3.2. této práce. 
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      V následující kapitole se podrobněji zastavím u dvou elaborátů, které mají zásadní 
význam pro rozšíření a zahlubování kamenolomu Lašovice. Jedná se hydrogeologický 
průzkum, jehož provedením je podmíněno i zahlubování lomu –„ Posouzení zahloubení 
IV. etáže na hladinu podzemních vod v okolí lomu“ a dále Přehodnocení zásob 
výhradního ložiska stavebního kamene Lašovice“ 
 
 

3.2. Přehled výsledků hydrogeologického průzkumu pro         
IV.etáž. 

 
       V současné době probíhá těžba kamene z úrovně III. etáže. Ve výhledu se uvažuje 

s těžbou ještě z další, IV.a V. etáže, zahloubené na kótu 512 a 502 m n.m., tj.vždy o cca 
10 metrů pod úroveň báze III. etáže. V současné době je  těžená báze ložiska kamene 
Lašovice na 522 m n.m. I když vrtné práce provedené v tomto průzkum  a jejich 
karotážní vyhodnocení zastihují bázi cca 506 m n.m, což už je v úrovni uvažované páté 
etáže, jsou výsledky pojaty jako objektivní, jen pro čtvrtou etáž. Ve čtvrté etáži zatím 
doposud není zahájena těžba, a tím by mohlo dojít k výrazné změně hydrogeologických 
podmínek, pro pátou etáž. 
       Při postupném zahlubování se předpokládá, že dojde ke zvýšení přítoků podzemní 

vody do těžebny lomu. Proto je třeba stanovit velikost přítoků do lomu, respektive 
množství důlní vody, které bude nezbytné zmáhat. Dalším krokem je posoudit velikost 
případného ovlivnění hladin podzemní vody v okolí kamenolomu. 
      Se zadáním úkolu bylo rozhodnuto o provedení průzkumu opřeného o kombinaci 

geologických, hydrogeologických a geofyzikálních metod. Proto bylo nejprve 
provedeno geofyzikální proměření dvou dílčích lokalit v okolí jámy lomu, jehož úkolem 
bylo ověření tektoniky jako fenoménu, na který je vázán intenzivnější oběh podzemní 
vody.  Tímto lokalizovat i největší přítoky podzemní vody do těžební jámy. 
      Velikost přítoků podzemní vody do lomu je přímo závislá na místních přírodních 

podmínkách a jejich změně, způsobené zahloubením lomu. Proto, ještě před 
zpracováním projektu bylo nezbytné poznání jejich dosavadního stavu. Výchozí znalosti 
v přehledu uvádím níže. 

      Hydrograficky je území součástí povodí Vltavy. Vlastní odvodňování 
zprostředkovává hustá síť převážně drobných, vesměs velmi krátkých povrchových 
vodotečí, zaústěných do údolní nádrže. Klimaticky se jedná oblast mírně teplou, okrsek 
mírně teplý, mírně vlhký, pahorkatinný, s průměrnými ročními srážkami kolem 550 mm. 

     Z pohledu regionální geologie připadá lokalita lomu ostrovní zóně středočeského 
plutonu. Ta je tvořena kontaktně metamorfovanými zbytky proterozoika a staršího 
palezoika. V rámci detailnějšího dělení připadá metamorfovanému sedlčansko – 
krásnohorskému ostrovu, jeho jihovýchodnímu výběžku, při jehož okraji leží. Stejně 
jako celý sedlčansko – krásnohorský ostrov je i vlastní lokalita intenzivně tektonicky 
exponována. Některé dislokace byly těžbou obnaženy. Za nejpodstatnější lze považovat 
porušené pásmo, obnažené jižní lomovou stěnou.  
      Hydrogeologické poměry širokého okolí lomu lze považovat za relativně 

jednoduché. Podle členění Směrného vodohospodářského plánu ČR je zdejší území 
součástí hydrogeologického rajonu č. 632 Krystalinikum v povodí Vltavy. Jeho 
zvodnění je podřadné, s omezenými zásobami podzemních vod. 
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     V lokalitě kamenolomu je směr podzemního odtoku výrazně ovlivněn zahloubenou 

těžební jámou a čerpáním důlních vod z ní, což způsobuje v daném detailu radiální 
usměrnění proudnic k místu umělého odvodňování a odklonění generelního směru 
k severozápadu.  
 
Průběh průzkumu: 

      Základním okruhem poznávání bylo zjištění aktuálních hydraulických parametrů, a 
to jak běžně propustného horninového prostředí, tak prostředí tektonicky exponovaného, 
ve kterém se předpokládá propustnost výrazně zvýšená. Množství přitékající podzemní 
vody do lomu při jeho zahloubení o cca 10 m je přímo úměrné propustnosti horninového 
prostředí, velikosti obnažené plochy horninového prostředí a přírůstku snížení hladiny 
podzemní vody. První veličina byla známa jen v obecné poloze, druhý a třetí rozměr 
byly dány záměrem zahloubení a rozšíření těžby. Přesnější údaje o propustnosti bylo 
možné získat jen vyhodnocením přítokových zkoušek, uskutečněných na objektech 
(průzkumných vrtech) zasahujících do úrovně uvažovaného zahloubení lomu. Proto bylo 
zapotřebí získat poznatky o hydraulických parametrech horninového prostředí, zejména 
jeho koeficientu propustnosti, a to v místě běžných poměrů a v místech zvýšených 
propustností vlivem tektonického porušení. 
      Pro poznání hydraulických parametrů běžného prostředí bylo možné využít dříve 

vyhloubené monitorovací vrty LAI-1, LAI-2 a LAI-3. Pro testování porušeného 
horninového prostředí bylo nezbytné vyhloubit nové průzkumné vrty, zasahující 
minimálně do úrovně uvažované těžební báze. Pro určení optimálního místa k jejich 
vyhloubení jsme využili geofyzikální měření. 
 
Vlastní průzkumné práce tvořilo několik na sebe navazujících okruhů, a to: 

 
1. geofyzikální průzkum pro určení vhodných míst k vyhloubení průzkumných 

hydrogeologických vrtů; 
2. vyhloubení průzkumných hydrogeologických vrtů LAI-4, LAI-5 a LAI-6; 
3. provedení hydrodynamických zkoušek na stávajících i nových hydrogeologických 

vrtech; 
4. vyhodnocení hydrodynamických zkoušek; 
5. stanovení přítoku podzemní vody do těžební jámy při zahloubení na úroveň IV. 

etáže; 
6. ověření jakosti podzemní vody neovlivněné splachy srážkových vod; 
7. zjištění hltnosti stávajících objektů pro vypouštění důlních vod; 
 
Geofyzikální  průzkum: 

   Úkolem geofyzikálních prací bylo zpřesnit tektonickou stavbu ve vybraném detailu 
lomu a jeho blízkém okolí, vybraném podle makroskopického vzhledu lomové stěny, 
s cílem optimálně situovat průzkumné hydrogeologické vrty. Tento průzkum byl 
uskutečněn společností G IMPULS Praha v říjnu 2006. Byla prozkoumána dvě pole, 
jedno o rozloze cca 250 x 120 m při jižní straně lomu (plocha A), druhé o rozloze 100 x 
50 m při severní straně lomu (plocha B). Použita byla metoda velmi dlouhých vln 
(VDV). Pro měření bylo využito celkem 5 profilů. 
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Vyhloubení průzkumných hydrogeolog ických vrtů :  

     Průzkumné hydrogeologické vrty LAI-4 až LAI-6 byly hloubeny ve dnech  
12. až 14.2.2007 rotačně příklepovým způsobem vrtnou soupravou firmy CB Destrukce 
České Budějovice. Hloubeno bylo plným průměrem 150 mm. Vrty LAI-1 až LAI-3 
pocházejí z předchozích etap hydroprůzkumu a byly použity k nálevovým zkouškám. 

Všechny tři vrty byly situovány na platu I. etáže, tj. v úrovni 545m n.m. (odečteno z  
provozní důlní mapy z roku 2005). Hodnoty uvádí tabulka č.: 1 . 

 

                         Tabulka č:1 . Nadmořská výška ústí hydrologických vrtů: 

VRT: LAI-4   546,5 m n.m. 

 LAI-5  544,3 m n.m. 

 LAI-6  542,6 m n.m. 

 

    Vrtem LAI - 4  v celé jeho délce byla zastižena víceméně stejná hornina - kontaktní, 
masivní rohovce modrošedé barvy. Dle geologické dokumentace lomu by se mělo jednat 
o kordieriticko-andaluzitické rohovce. Z akcesorií lze makroskopicky rozeznat pyrit. Vrt 
byl ukončen v hloubce 38 m.V průběhu hloubení nebyl zaznamenám přítok podzemní 
vody do vrtu, přítomnost podzemní vody ve vrtu byla zaznamenána až druhý den po 
dovrtání. Dne 14.2.2007 byla ustálená hladina vody ve vrtu naměřena v hloubce 19,55 m 
od horního okraje zárubnice (+0,30 m nad terénem). 

     Vrt LAI - 5 zastihl poměrně nesourodé druhy hornin, střídající se 
v několikametrových intervalech. Jednalo se o světle skvrnitou ortorulu, označovanou 
též jako šedá metadroba s četnými proplástky silně prokřemenělých rohovců, které sem 
zasahují z kontaktní zóny. Vrt byl ukončen v hloubce 38 m. Hladina podzemní vody 
byla zastižena poměrně vysoko, v hloubce 5 m pod bází etáže. Zřejmě se jedná o 
nevýrazné zvodnění zavěšeného hydrogeologického kolektoru, který byl následně 
odtěsněn při definitivním vystrojení vrtu. Poté se hladina vody ustálila v hloubce 11,55 
m (15.3.2007) od horního okraje zárubnice (+0,3 m nad terénem). 
 
     Vrtem LAI - 6 byly zastiženy převážně modrošedé rohovce, od 20 m s vyšším 

obsahem křemene, od 30 m s vyšším obsahem biotitu. Vrt byl ukončen v hloubce 40 m. 
Podzemní voda byla zaznamenána při hloubce vrtu 35 m, dne 14.2.2002 byla hladina 
vody naměřena v hloubce 6,79 m od horního okraje zárubnice (+0,3 m. nad terénem). 
Makroskopické popisy provrtaných hornin provedl závodní lomu pan Václav Hlinomaz. 
 
Provedení hydrodynamických zkoušek: 

Přítokové zkoušky: 

     Zjištění hydrogeologických parametrů horninového prostředí bylo nezbytným pro 
vyčíslení přítoků podzemní vody z horninového prostředí do těžební jámy. K tomu byly 
provedeny přítokové zkoušky na vrtech LAI-4 a LAI-5 a nálevové zkoušky na vrtech 
LAI-1, LAI-3 a LAI-6. 
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     Hydrodynamické zkoušky provedla ve dnech 14. až 21.3.2007 čerpací skupina 

firmy Jiřího Kněžka, Praha. 
 
     Přítokové zkoušky byly projektovány na dvou nových vrtech (LAI-4, LAI-5) 

v trvání tří dnů čerpací zkoušky, při čerpání za stabilního snížení hladiny vody do 
úrovně 35 m, na kterou měla navázat stoupací zkouška v trvání 24 hodin. Po zahájení 
čerpání bylo zjištěno, u obou vrtů, že přítok podzemní vody je menší než 0,02 l/s. 
Během prvních pěti hodin čerpání, při snížení čerpaného množství na 0,02 l/s, došlo 
k poklesu hladiny vody ve vrtu až na sací koš a čerpání muselo být přerušeno. Proto 
bylo rozhodnuto o přechod z nepřetržitého čerpání na čerpání intervalové, s odčerpáním 
zásoby vody z vrtu 2x denně, se změřením množství, které za daný interval do vrtu 
vteklo.  
 
     Přítokovou zkouškou bylo zjištěno, že přítok vody do vrtu LAI-4, činí při snížení 

hladiny vody do 36,8 m asi 0,003 l/s. Do vrtu LAI-5 přitéká voda v množství cca 0,004 
l/s při snížení hladiny vody do 37,10 m. 
 
     Měření úrovně hladiny vody bylo během čerpací zkoušky prováděno manuálně, 

elektrickým dotykovým hladinoměrem. Čerpané množství bylo měřeno přímým 
způsobem (čas naplnění kalibrované nádoby), při intervalovém čerpání bylo vyčerpané 
množství měřeno vodoměrem. 
 
      Na čerpací zkoušky navázaly stoupací zkoušky. Měření proběhlo v intervalech, 

stanovených pro hodnocení metodou neustáleného proudění. Nástup hladiny byl 
pomalý, odpovídající malé vydatnosti vrtů. Vzhledem k tomu, že při ponechání 
projektované délky stoupací zkoušky 24 hodiny by získané hydraulické parametry byly 
značně velmi orientační, byly stoupací zkoušky prodlouženy na 72 hodin. 

      U vrtu LAI-4 hladina vody vystoupila za první dvě hodiny pouze o 1,44 m, tj. 4,5% 
celkového snížení. Za 72 hodiny, tj. do konce stoupací zkoušky vystoupila do úrovně 
6,42 m, tj. o 1,41 m níže, než byla hladina výchozí. 

      U vrtu LAI-5 hladina vody vystoupila za první dvě hodiny o 3,04 m, tj. 11,6% 
celkového snížení. Za 72 hodin, tj. do konce stoupací zkoušky vystoupila do úrovně 
12,02 m, tj. o 0,47 m níže, než byla hladina výchozí. 

      Z výsledků stoupacích zkoušek byly stanoveny pomocí graficko – početní metody 
základní filtrační parametry, tj. koeficient průtočnosti (transmisivity) T a filtrace k. 
Výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 2. 

 

Tab. 2. Základní filtrační hodnoty vrtů LAI-4, LAI-5 

 T [m2/s] k [m/s] 

LAI -4 9,7.10-9 2,9.10-
10 LAI-5  2,7.10-8 1.10-9 
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Nálevové zkoušky 

 
    Nálevové zkoušky byly uskutečněny na stávajících monitorovacích vrtech LAI-1  

a LAI-3 a na novém vrtu LAI-6.  
 
    Na testovaném vrtu byla změřena hladina vody a poté byl vrt naplněn vodou. Její 

množství bylo změřeno. Poté byl měřen pokles hladiny vody ve vrtu v desetiminutových 
intervalech. Hltnost vrtů LAI-1 a LAI-3 je velmi malá. 
 
 
    Ve vrtu LAI-1 v průběhu projektovaných 24 hodin sledování poklesla hladina vody 

do úrovně 6,35 m, tj. byla o 1,40 m výše než byla výchozí(rozdíl 18,6% ). Přehled 
naměřených úrovní přináší tabulka č.3. 
 

Tab. 3. Pokles hladiny po nálevu - vrt LAI-1 

množství 
nalité 

vody 

hladina před 
nálevem pokles 

hladiny 
hodin 
od 

nálevu 
[ l ] [m] [m] 

 130 7,75  
0   0,00 
1   2,67 
2   2,75 
3   3,04 
4   3,32 
5   3,63 
6   3,88 
24   6,35 

 
 
     Ve vrtu LAI-3 byl pokles hladiny vody nejpomalejší, během 24 hodin hladina 

poklesla jen o asi 64% sloupce vody, do úrovně 6,87 m. Proto bylo měření hladiny vody 
prodlouženo o dalších 24 hodiny. Za tu dobu hladina poklesla již jen o 44 cm, do 
původní úrovně hladiny chybělo 3,03 m, tj. téměř 30%. 
 
     Vrt LAI-6 vykázal největší hltnost, hladina vody poklesla na původní úroveň během 

necelých dvou hodin, poté, až do ukončení měření, nepodstatně kolísala v této úrovni.  
Z výsledků zasakovacích zkoušek byly početně – grafickou metodou orientačně 

stanoveny základní filtrační parametry. Vyhodnocení zasakovacích zkoušek jsou shrnuty 
v tabulce č. 4. 
 

Tab. 4. Základní filtrační hodnoty 

  T [m2/s] k [m/s] 

LAI-1  4,5.10-8 4,6.10-
9 

LAI-3  9,2-10-8 5,1.10-
9 LAI-6  9,4.10-7 2,3.10-
8 
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Zjišt ění hltnosti vsakovacího objektu důlních vod: 

 
    Důlní vody z lomu jsou nepravidelně (při naplnění jímky, vyhloubené ve západní 
části II. etáže) vyčerpávány do zemní neutralizační jímky ( zasakovací objekt č.1.), 
vyplněné drceným vápencem. Odtud z části infiltrují do nesaturované zóny horninového 
prostředí a jejím prostřednictvím do podzemních vod. Část vyčerpaných důlních vod je 
přečerpávána do zasakovacího objektu č.2., vybudovaného v silničním příkopu na levé 
straně silnice do Lašovic. Vzhledem k tomu, že v průběhu zahlubování lomu se bude 
zvětšovat množství důlních vod, které bude nutné likvidovat, byl objednatelem vznesen 
požadavek na rozšíření posudku o zjištění hltnosti tohoto zasakovacího objektu. 
Zkouška byla uskutečněna dne 16.3.2007 s tímto výsledkem: Při vypouštěném množství 
vody 3 l/s došlo po vypuštění 2,5 m3 k zaplnění zasakovacího objektu a voda začala 
přetékat. Po zastavení vpouštění vody hladina vody v zasakovacím objektu po 1 hodině 
zaklesla pod viditelnou úroveň. Při vypouštění množství 1,5 - 2 l/s zasakovací objekt 
veškeré množství vody odváděl.Voda byla vypouštěna do zasakovacího objektu 
z cisterny o objemu 2,5 m3, kterou zabezpečil objednatel. 
 
Dosavadní množství důlních vod: 

      Dosavadní přítoky vod do lomu jsou poměrně nízké, v průměru se pohybují 
v desetinách litrů za vteřinu. Množství dokladované v knize odvodňování, vedené 
v lomu Lašovice, jsme převedli na měsíční průměrně vyčerpaná množství v období let 
1993 – 2006, která uvádíme v tabulce v příloze č. 8. Hodnoty jsou v průběhu času velmi 
rozkolísané, měsíční průměry se pohybují mezi 0,19 – 0,34 l/s. Roční hodnoty průměrně 
vyčerpaných množství se pohybují mezi od 0,08 l/s po 0,4 l/s. Na aktuálním nárůstu 
množství důlních vod, které je nutné zmáhat, se podílejí srážkové vody, jejichž množství 
nelze ani ovlivnit, výrazněji regulovat. Problematické jsou zejména letní přívalové 
srážky (v červnu 1995 zvýšily množství důlní vody na 1,30 l/s  a v srpnu 2002 na 
enormních 1,62 l/s, přičemž denní čerpané množství přesahovalo 5 l/s). 

       Lom by měl být v rozsahu, znázorněném v grafické příloze č. 4. (Báňský model 
lomu), zahlouben o 20 m pod současné plato, tj. na kótu 502 m n.m. Plocha zahloubení 
IV. etapy činí cca 28 800 m2. Nicméně v současné době není ve významném rozsahu 
vytěžena surovina ze III. etáže, takže ani nejsou v podstatné míře odčerpávány důlní 
vody, odpovídající zahloubení těžby na úroveň 522 m n.m.( III. etáž). 
       Proto je prezentován výpočet přítoků podzemní vody do lomu trojím způsobem. 

Jednak pro plochu odpovídající, jen IV. etáži, jednak pro plochu, odpovídající III. etáži 
při zahloubení do úrovně na kótu 522 m n.m., jednak pro plochu odpovídající III. etáži 
při zahloubení na úroveň IV. etáže. 
 
Př í toky do lomu, dosah vl ivu čerpání, závěry:  

       Ložisko kamene je tvořené puklinově propustnými horninami. Výsledky čerpacích 
zkoušek ukázaly, že propustnost hornin, vyjádřená koeficientem filtrace kf, se 
v porušených partiích pohybovala v řádu 10-8 m/s (vrt LAI-6) až 10-9 m/s (vrt LAI-3). 
Výpočet množství důlních vod při zahloubení, pro přítoky z oblasti podzemních vod 
byly stanoveny z průměru hodnot propustnosti, zjištěných ve všech vrtech s tím, že 
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relativně více propustné zóny nepřekročí 50% plochy zahloubení. Hladina podzemní 
vody se při vnějším okraji plata II. etáže nacházela v době provádění průzkumu 
v hloubce cca 5 - 10 m pod povrchem plata, tj. v úrovni kolem 532 – 541 m n.m.. 
Předpokládané přítoky podzemních vod při uvažovaném zahloubení do úrovně 512 m 
n.m byly vypočteny  metodou Dupuita (široká studna) ze vztahu: 
 

 
kf . s

2
 Q  = 

 
0,733 . (log Rd - log r) 

 
kde :  
Q  = přítok do lomu v m3/s 
r    = poloměr stanovený z plochy odpovídající uvažovanému zahloubení  na kótu 512 

m n.m. 
Rd = dosah deprese od středu zahloubení (R+r). 
Pro výpočet dosahu deprese od okraje zahloubení R jsme použili vzorec Sichardta: 
R = 3000 . s . √kf 
kde:  
s = snížení hladiny podzemní vody  
kf = přijatý koeficient filtrace (m/s) 
 
Výsledky výpočtů uvádíme v tabulce č.5. 

 
Tabulka č.5  . Přítok podzemních vod do lomu a dosah hydraulického vlivu 

 přijatý  plocha přijatý  báze snížení deprese od celkov
á 

přítok 

etáž kf etáže polom
ěr 

etáže hladin
y 

okraje  
etáže 

depres
e 

Q 

 (m/s) m2 r (m) (m 
n.m.) 

s (m) R(m) Rd 
(m) 

(l/s) 

III.  3,60E
-09 

29 
160 

96,4 522 17,5 3,15 100 0,05 

III.  5,00E
-08 

29 
160 

96,4 522 17,5 8,5 105 0,15 

IV.  3,60E
-09 

28 
800 

95,8 512 27,5 4,9 101 0,08 

IV.  5,00E
-08 

28 
800 

95,8 512 27,5 18,4 114 0,03 

IV.  3,60E
-09 

29 
160 

96,4 512 27,5 4,9 101 0,09 

IV.  5,00E
-08 

29 
160 

96,4 512 27,5 13,3 110 0,24 

 
   Výpočet ukazuje, že lze očekávat jen malé přítoky podzemní vody do lomu při 

zahloubení na úroveň IV. etáže, tj. na kótu 512 m n.m. V případě, že plocha počvy lomu 
při zahloubení na úroveň IV. etapy bude o 10% menší, než plocha počvy lomu při III. 
etapě, vychází přítok podzemní vody do lomu nižší, než v závěru těžby ze III. etapy.   
Tento rozdíl ukazují hodnoty v tabulce č. 6. 
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Tabulka č. 6. Časové rozčlenění přítoku podzemních vod do lomu 

 

Přítok podzemní vody do lomu v závěru těžby III. etáže 0,20 l/s 
Přítok podzemní vody do lomu v závěru těžby IV.et. (z plochy IV. 

etáže) 
0,13 l/s 

Přítok podzemní vody do lomu v závěru těžby IV.etáže (z plochy 
III.etáže) 

0,33 l/s 

 
 
 
    Pro zmáhání důlních vod, jejichž původ je v přítoku podzemních vod je zapotřebí 

uvažovat s průměrným množstvím 0,33 l/s. 
 
    Nicméně na objemu důlních vod, které je nutné z lomu vyčerpávat, se mimo 

přitékající podzemní vody podílejí srážkové vody, spadlé na plochu lomu. Vyjdeme-li 
z plochy, kterou zaujímá plocha II. etáže, tj. cca 36 000 m2, pak při uvažovaném 
koeficientu odtoku 60% bude množství srážkové vody, zmnožující důlní vody činit 
v průměru 0,42 l/s. Z předchozích výpočtů vyplývá, že celkově bude zapotřebí 
v průběhu roku z lomu odčerpávat průměrné množství  0,71 l/s a nárazově až 10 l/s. 
 
    S ohledem na výše uvedené skutečnosti je doporučena likvidace důlních vod jejich 

odváděním mimo areál lomu, kde jsou prostřednictvím zemních zasakovacích objektů 
vypouštěny do vod podzemních. V žádosti o vodoprávní povolení bylo využito hodnot,  
uvedených v tabulce č.7. i s ohledem na eventuální přívalové srážky s n-letou četností . 
 
 
 
 

Tabulka č.7. Doporučená čerpaná množství 
 
 

průměrně v 
roce 

maximálně 

l/s l/s m3/den m3/měsíc m3/rok 

6,0 10,0 1 500 9 850  98 500 
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3.3. Přepočet zásob ložiska - 2007. 
 
 
     Poslední přepočet zásob byl proveden v roce 2007 firmou Geologické služby 

Chomutov. 
 
      Výpočet zásob byl proveden metodou prostorového modelování ložiska pomocí 

programů „Geologický a báňský model ložiska“ firmy KVASoftware, které byly 
v posledních létech použity pro vyhodnocení řady ložisek uhlí, kaolínu, štěrkopísků a 
kamene a které se osvědčily např. při řešení ložisek kamene Úhošťany, Kamýk - Trabice 
a Plaňany. 
 
      Účelem programu geologický model je matematicky modelovat geologickou 

(případně i jakostně-technologickou) stavbu ložiska. Model pracuje v reálných 
souřadnicích JTSK a Balt po vyrovnání. Základním konstrukčním prvkem modelu jsou 
průzkumná díla (vrty, šachtice), která jsou nejprve vertikálně rozdělena do vrstev 
(technický termín, neodpovídá geologické definici vrstvy). Z těchto vrtů je vytvořen 
prvotní model, do kterého jsou postupně doplňovány další geometrické údaje o ložisku 
(dokumentační body, geofyzikální výsledky a pod.). Složitější struktury (poruchy) jsou 
modelovány pomocí tzv. fiktivních vrtů, prostřednictvím kterých se do modelu promítají 
názory a zkušenosti geologa, vycházející z obecně platných geologických zásad. 
Popsaným způsobem lze interaktivně vytvořit velmi věrný model ložiska (jeho kvalita je 
pochopitelně podřízena množství a kvalitě vstupních údajů). Geometrické údaje pro 
libovolný bod modelu jsou dopočítávány pomocí trojúhelníkové sítě z okolních vrtů. 
Vlastní výpočet zásob pak probíhá v trojrozměrném výpočtovém tělese (blok zásob). 
Výpočet plochy tělesa (svislého průmětu) je prováděn ze souřadnic lomových bodů 
obvodové linie. 
 
      Báňský model, který je nadstavbou geologického modelu, slouží k modelování 

povrchu terénu (aktuálního povrchu lomu) ze zaměřených bodů (jsou využívány 
digitální měřické podklady) a ke generování trojrozměrných výpočtových těles 
odpovídajících projektovaným lomům. Báňský model umožňuje plně prostorové (3D) 
výpočty těles prakticky libovolného tvaru (např. postupů těžebních etáží lomu) a 
konstrukci geologických řezů s aktuálním povrchem lomu. 
 
 
Výpočet zásob probíhal v následujících krocích : 
- revize a doplnění údajů z průzkumných děl 
- vertikální členění ložiska 
- generování geologického modelu ložiska  
- generování báňského modelu ložiska z provozní mapy lomu 
-   horizontální členění ložiska – vymezení bloků zásob, splňujících kritéria podmínek       

využitelnosti zásob 
- klasifikace zásob 
- výpočet zásob v blocích 
- sumarizace zásob 
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Podmínky využitelnosti zásob a podklady použité ve výpočtu: 
 
Podmínky využitelnosti zásob: 
 
    Pro ložisko kamene Lašovice - Zahořany byly zadavatelem prací schváleny 

následující podmínky využitelnosti zásob: 
1. Množství nerostu - Minimální množství nerostu není stanoveno. 
 
      2. Jakost nerostu - Nerostem jsou různé typy metamorfovaných hornin (rohovce, 

kvarcity, ortoruly), které vyhovují požadavkům některé z norem : 
ČSN EN 12620 (Kamenivo do betonu), 
  
ČSN EN 13242 (Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými 
pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace)  
  
ČSN EN 13043 (Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních 
komunikací, letištních a jiných dopravních ploch). 
 
1. Geologické ukazatele - Maximální průměrná mocnost rýpatelné skrývky v bloku 

bilančních zásob je 4,5 m. 
Geologická stavba vlastního ložiska je zohledněna zejména ve vztahu k tektonickým 

poměrům a to zejména při severozápadní hranici ložiska. Při konstrukci geologického 
modelu lomu byla vzata v úvahu všechna dostupná geologická data. 
 
2. Báňsko technické podmínky - Spodní hranice zásob je stanovena na kótu 502. m. 

n.m.Zásoby v závěrných svazích lomu jsou hodnoceny jako nebilanční. 
Při modelaci dočasných svahů je přihlédnuto ke stabilitním podmínkám těchto svahů, 

vytvoření svážných komunikací a vytvoření prostor pro odvodnění lomu. 
3. Územně-ekologické podmínky – střety zájmů: Zásoby v ochranném pilíři objektu 
č.p. 14. (100 m  od objektu) se nestanovují. Zásoby v ochranném pásmu silnice Lašovice 
- Klučenice se nestanovují. Využitelná věcná hodnota obou dvou uvedených stavebních 
objektů přesahuje  hodnotou  surovin ložiska vázaných v jejich ochranných pilířích. 
 
Mapové podklady 
 
Povrchová situace lomu se stavem 16.10.2006 byla převzata od provozovatele lomu 

(Kamenolomy ČR s.r.o.) v digitální podobě.  
 
 
Dokumentace starších průzkumných prací : 
Byla převzata z výše uvedených závěrečných zpráv.  
 
Zásady geometrizace a rozblokování : 
 
Vertikální členění ložiska: 
 
     Pro potřeby modelování bylo ložisko rozčleněno do vrstev . Pro tvorbu 

geologického modelu ložiska byla použita průzkumná díla zasahující do ložiska. 
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Vzhledem k relativně nízké technologické prozkoumanosti ložiska a jeho 
nepravidelnému (nevrstevnatému) vývoji byl model zpracován pouze jako objemový 
bez technologických parametrů suroviny. Základem pro konstrukci modelu byly údaje 
z průzkumných děl a jejich vertikálního členění. Z nich byl vygenerován primární 
model, který byl následně doplněn o údaje z dokumentace lomu a těžebního 
průzkumu.Konstrukci vrstev v báňském modelu udává tabulka č.8. 
 

Tabulka č.8: Rozčlenění ložiska do vrstev 
číslo    
101 ornice  
105 

kvartér 
hlína, suť 

301 

 
skrývka 

 paleozoikum zvětralá skalní hornina bez rozlišení (rýpatelná) 
501 rohovec 
520 živcový kvarcit 
550 

ložisko 
 

paleozoikum 
metadroba 

999   báze  modelu  
 
 
 
Horizontální členění ložiska: 
 
Jako hranice  pro horizontální členění zásob byly použity : 
- hranice výhradního ložiska podle předchozího výpočtu  
- hranice dobývacího prostoru 
- hranice ochranných pásem 
- hrany projektovaného lomu  
 
      Bloky byly vyčleněny jako plně prostorové. Blok bilančních zásob byl omezen 

závěrnými svahy lomu. Ve smyslu odstavce 7c přílohy č. 10 k vyhl. MŽP č. 369/2004 
Sb. jsou zásoby výhradního ložiska vyčísleny uvnitř platného dobývacího prostoru, v 
jihovýchodní části ložiska, kde výhradní ložisko mírně vybíhá z dobývacího prostoru 
byla respektována jeho původní hranice. 
 
 
Klasifikace zásob: 
 
      Klasifikace zásob byla provedena podle §14 zák. 44/88 Sb. (Horní zákon) ve znění 

pozdějších novelizací v souladu s podmínkami využitelnosti zásob. 
 
     Na ložisku byla ukončena etapa průzkumu. Poměrně jednoduchá geologická stavba 

ložiska je doposud provedenými průzkumnými pracemi dostatečně objasněna a proto je 
celé ložisko hodnoceno jako prozkoumané. 
 
     Bilančnost zásob je hodnocena podle podmínek využitelnosti zásob. Bilanční 

zásoby jsou vykazovány uvnitř projektovaného lomu (zásoby a bloky jsou 
vykonstruovány podle současných znalostí o ložisku, báňsko-technických a 
bezpečnostních předpisů) a jsou ve smyslu Horního zákona využitelné v současnosti. 
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Ostatní zásoby jsou hodnoceny jako nebilanční, konkrétní důvody ve smyslu podmínek 
využitelnosti jsou uvedeny u popisu bloků. 
 
     Zásoby celého ložiska hodnotíme jako volné. V ochranných pilířích objektu č.p. 14 

a silnice Lašovice - Klučenice nejsou zásoby vyčísleny. 
 
 
 
 
 
Charakteristiky blok ů zásob: 
 
Blok 1PB 
       Prozkoumané bilanční volné zásoby. Blok je omezen rozsahem ochranných pilířů 

silnice a objektu č.p.14. Jinde je hranice vedena po hranici dobývacího prostoru. Tam 
kde již bylo ložisko dotěženo až na hranici dobývacího prostoru, je hranice dána 
konečným závěrným svahem lomu. 
 
Blok 2PN 
       Prozkoumané nebilanční volné zásoby uvnitř dobývacího prostoru - blok zásob v 

závěrných svazích. Blok je omezen rozsahem ochranných pilí řů silnice a objektu č.p.14. 
Jinde je hranice vedena po hranici dobývacího prostoru svisle až na úroveň báze ložiska. 
 
Blok 3PN 
        Prozkoumané nebilanční volné zásoby vně dobývacího prostoru. Hranice bloku je 

tvořena dobývacím prostorem a v místech, kde ložisko vybíhá z dobývacího prostoru 
původní hranicí výhradního ložiska. 
 
 
Výsledky výpočtu zásob: 
 
Výpočet zásob v blocích a ložisku celkem, sumarizace zásob: 
 
     Výpočet zásob v blocích byl proveden v programech Báňský a geologický model. 

Veškeré sumarizace byly provedeny v programu EXCEL. Výsledky výpočtu zásob jsou 
v tabulce v textu níže. 
 
 
Porovnání výsledků s předcházejícím výpočtem: 
 
     Výpočet zásob v roce 1967 byl zpracován metodou geologických bloků podle 

následujících podmínek stanovených zadavatelem průzkumu. 
Zde jsou uvedeny základní podmínky k původnímu výpočtu zásob: 
A. Kvantitativní podmínky : Zajištění minimálně 1 500 tis m3 zásob v poměru 

průmyslových kategorií B a C1 1 : 2, tzn. 500 tis.m3 zásob v kategorii B a 1 000 tis. m3 v 
kategorii C1 rostlého stavu suroviny vzhledem k bázi 545 m n.m. 
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B. Podmínky průmyslové využitelnosti : Vhodnost suroviny pro výrobu 
silničního drceného kameniva se zaměřením na výrobu granulovaných drtí 
vhodných pro živičné vrstvy. 

 
      C.   Podmínky technické dobyvatelnosti : Těžební báze 545 m n.m., minimální 

výška stěny 10-25 m, maximální hodnota skrývkového poměru 0,25 vůči těžební bázi. 
 
      To znamená, že nové podmínky využitelnosti zásob   se s původními shodují pouze 

v kvalitativních požadavcích na surovinu. Liší se plošný rozsah ložiska i jeho báze . Od 
doby posledního výpočtu probíhá na ložisku těžba. Výsledky výpočtů zásob  jsou 
prakticky nesrovnatelné, respektive srovnání je pouze formální. 
 
 
 
 

Tabulka č.9.: Porovnání výsledků výpočtu s předchozím výpočtem 
 

  výpočet   
2007 

výpočet 
1967* 

rozdíl 

geologické zásoby tis. 
m3 

4869 2 244 2562 

bilanční volné tis. 
m3 

2097 2 021 13 

nebilanční volné tis. 
m3 

2772 223 2549 

• podle doplňku z roku 1985 
 
 
     Stav zásob v dobývacím  prostoru  podle Geo(MŽP) V3-01 činil  ke  konci  roku 

2006 
1 173 tis. m3 (úbytek těžbou 1985 - 2006 činil 1 134 tis. m3). Celkově nový výpočet 

zásob zaznamenal  přírůstek zásob 3 735 tis. m3 
 
Současné limity možného využití ložiska: 
 
      Ochrana objektu č.p. 14 nacházejícího se severně od ložiska je řešena 100 m 

ochranným pásmem, které je zohledněno v podmínkách využitelnosti zásob. 
 
Ochrana silnice č. 102 Lašovice - Klučenice procházející jihozápadní částí ložiska je 
řešena  ochranným pásmem, které je zohledněno v podmínkách využitelnosti zásob.  
 
     Ochrana podzemních vod je řešena ve zprávách Drahoňovský (1998), Kněžek 

(1999) a Kněžek (2007) a zohledněna v POPD. Ložiskem prochází ochranné pásmo 
PHO 2.stupně vnější. 
 
    Ochrana přírody, obyvatel, staveb a zemědělského půdního fondu před negativními 

vlivy těžby, úpravy a dopravy suroviny (hluk, prach, otřesy při odstřelech) je zohledněna 
v POPD. Organizace provádí pravidelné měření emisí (výduchy z odsávání a spad částic 
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v okolí technologické linky) a periodicky je prováděno měření seismických účinků na 
stavebních objektech v okolí lomu. 
 
Přepočet zásob – závěr: 
 
     Na ložisku Lašovice-Zahořany bylo nově vyčísleno 4869 tis. m3 geologických 

zásob, z čehož je  cca 2 100 tis. m3 zásob prozkoumaných, bilančních , volných.  Při 
předpokládaných těžebních ztrátách 10 %  je na ložisku 1890 tis. m3  vytěžitelných 
zásob stavebního kamene, tj. 4.725. 000 tun.  
    Vydělíme-li tuto získanou hodnotu průměrnou roční těžbou, zjistíme, že při úplném 

vytěžení všech těchto zásob by kapacita lomu postačovala na dobu 31 let provozu. Lze 
říci, že takto provedené rozmístění bloků zásob, vzhledem k hranicím dobývacího 
prostoru velmi přispěje k efektivnímu vydobytí ložiska stavebního kamene Lašovice 
v DP Zahořany. 
 

3.4.    Současný stav exploatace ložiska ( I., II. a III. etáž). 
 
     Od padesátých let dvacátého století, kdy byla zahájena masivní těžba v tomto 

kamenolomu, bylo těženo pouze v jedné etáži s bází 545 m.n.m. a lom byl 
polojámového charakteru. Takto byly vytěženy téměř všechny kvalitní zásoby v této 
tehdy jediné první etáži a ložisko bylo k roku 1990 otevřeno ve většině míst téměř až 
k hranicím dobývacího prostoru. Místy došlo i k těžbě mimo původně stanovené bloky 
zásob! 
 
      V roce 1990 byly zahájeny práce na zahlubování II. etáže. Předpokládalo se  tehdy, 

že dle schváleného POPD bude  nové zahloubení vytvořeno s výškovým stupněm 20 
metrů a nově vytvořená etáž bude na hloubkové bázi 525 mn.m. Avšak, vzhledem 
k nezvládnutelným přítokům podzemních vod nebylo tohoto sestupu dosaženo. Těžba 
v otevřené etáži musela být zahájena již na bázi 532 m n.m. Zbylé zásoby kamene ve 
zbylém výškovém intervalu 532 – 525 m n.m. by proto musely být vytěženy v dalším 
těžebním řezu. Protože výška lomové stěny zbylé těžební etáže sedm až osm metrů, by  
nebyla vhodná k efektivnímu  a hospodárnému provádění trhacích prací velkého 
rozsahu, bylo těžební organizaci protokolárním rozhodnutím OBÚ v Plzni povoleno 
snížení těžební báze až na kótu 522 mn.m. Toto opatření bylo učiněno z důvodů 
racionálního využití zásob ložiska pod kótou 532 m n.m. efektivním a hospodárným 
způsobem. Tímto byla protokolárně schválena otvírka  třetí etáže s bází 522 m n.m. 
V roce 2005 podala tedy těžební organizace formou ohlášení podle § 8 vyhlášky ČBÚ č. 
104/1988 Sb. v platném znění k OBÚ v Příbrami žádost o změnu POPD: Změna počtu 
těžebních etáží-zahloubení lomu.(Ostatní kapitoly POPD zůstaly beze změny.) To 
ošetřuje dosavadní těžbu v I., II. a III. etáži až ke zmíněné bázi ložiska 522 m n.m. Tato 
změna POPD byla povolena rozhodnutím OBÚ Příbram ze dne 17.8.2005. 
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4.   Návrh dalších těžebních postupů. 
 
 
       S provedením nového přepočtu zásob z roku 2007, předloženým a schváleným 

KPZ, byly navýšeny zásoby ložiska a jeho báze  posunuta na kótu 502 m.n.m. Tento 
interval 522-502 m n.m. zatím není těžen a způsob jeho otvírky a dobývání bude 
předmětem textu níže. 
.  
       Před započetím vlastních těžebních prací bude nutné, aby organizace  požádala o 

změnu POPD – rozšíření počtu těžebních etáží o etáž č. IV. s kótou báze 512 m n.m. u 
příslušného OBÚ a doložila ji výsledky hydro-průzkumů, jak je požadováno 
v předchozích rozhodnutích pro zahlubování lomu. V době, kdy bude čtvrtá etáž realitou 
a budou provedeny hydrogeologické posudky, bude třeba podat další žádost pro pátou 
etáž. Toto však předběžně odhaduji k roku 2015-2020. 
 
      Předpoklad otvírky ložiska na ověřenou bázi 502 m n.m., by tedy při současné 

znalosti báňsko technických podmínek dobývání, stavby ložiska, stability lomových 
stěn, hydrogeologických poměrů a mnoha dalších ukazatelů, znamenal možnost otevření  
dalších dvou zahloubených etáží o výškovém stupni deset metrů, každé z obou 
budoucích etáží číslo IV. a V. Cílem organizace, která provádí hornickou činnost, je 
nyní dotěžit stávající ložisko, pravděpodobně bez dalšího rozšiřování DP, tak aby bylo 
připraveno k postupnému zahlazování následků hornické činnosti.  
 
 
 

   4.1.   Dotěžení ložiska na bázi 502 m.n.m. pomocí pěti etáží. 
 
     V letech 1990 až 2008 bylo ložisko těženo zejména s ohledem na kvalitativní 

požadavky odběratelů a byla exploatována značná část kvalitní ortorulové a rohovcové 
suroviny z I.a nižších etáží lomu (II.a III.) . Nedotěžené partie v I. etáži zaujímají 
zejména úseky méně kvalitní suroviny, často navětralé a  místy obsahující i skrývku. To 
je jeden z hlavních důvodů, proč byla tato místa první etáže v minulosti selektivně 
neodtěžena. 
        Nyní se těžebna lomu nachází ve stádiu, kdy hrozí přiblížení spodních etáží (II. a 

III.) k dočasným svahům etáže č. I. Ve „staré“ I. etáži tak vznikají místa, kde by 
případná pracovní etáž již rozměrově neodpovídala podmínkám stanoveným v TP pro 
povrchové dobývání a v POPD. Další časový sled těžebních a souvisejících prací 
navrhuji uspořádat tak, aby byly: 
 
1) Průběžně efektivně dotěžovány volné zásoby vynechané v I.etáži, a to až 

k hranicím dobývacího prostoru, či k hranicím ochranných pilířů. Tento méně kvalitní 
materiál použít a prodávat jako kamenivo mimo normu. Současně provádět přemístění 
vnitřní výsypky odprašků umístěné ve II. etáži mimo prostor lomu. Jedná se totiž o 
prostor, kde je nyní umístěna retenční nádrž pro jímání důlních vod ze druhé etáže a 
zčásti se jedná o deponie vnitřní výsypky lomu, kde byly v minulosti uskladňovány 
odprašky z technologické linky lomu. 
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2)  Poté ve II.a III. etáži dále efektivně těžit a postupovat až k hranicím bloků 
bilančních, volných zásob. Ponechat pouze zásoby vázané v závěrných pilířích 
v souladu s dodržením předepsaných generálních svahů nově vyprojektovaného lomu, 
tak, aby byl vytvořen maximální prostor pro nová zahlubování, tj. pro budoucí IV. a V. 
etáž. Při současných těžebních postupech a roční produkci odhaduji životnost III. etáže k 
roku 2015 a v té době by mohlo být započato se zakládáním IV. těžební etáže. 
Vzhledem k celkové koncepci budování svážných komunikací je třeba také provést 
plošný odpal v západní části třetí etáže, tak aby svah vytvořený tímto odpalem 
navazoval na stávající svážnou komunikaci vedoucí z první do druhé etáže. Tím by byla 
odstraněna problémová zatáčka o 180 stupňů, která je nyní mezi II. a III. etáží. Starou 
svážnou do třetí etáže později odtěžit a rozšířit tak plato třetí etáže na západní stranu. U 
paty svážné komunikace zbudovat záchytnou jímku důlních vod. V této době bude 
nejvyšší čas podat k příslušnému OBÚ ke schválení návrh na změnu POPD-rozšíření 
počtu těžebních etáží, tak aby byla povolena těžba ve IV. etáži. K této žádosti doložit 
výsledek hydrogeologického průzkumu pro IV.etáž, jak jsem zmiňoval výše. 
  
3) Poté zahájit práce na zahlubování IV. etáže. Zahlubování plata lomu začne dvěma 

plošnými odpaly při SZ stěně lomu, tak aby  odtěžením těchto rozvalů vnikla svážná 
komunikace do IV.etáže, navazující v přímém směru na předchozí svážnou. 
Předpokládaný sklon svážných komunikací vychází ze současného stavu. Po dosažení 
dané hloubkové báze 512 m n.m. zahájit těžbu v etáži clonovými odstřely. Bude nutné 
průběžné čerpání důlních vod ze zahloubení. 
 
      Z legislativního hlediska je tedy báze zásob ověřena na kótu 502 m n.m., viz 

průzkumné práce.  Zásoby ložiska (bloky zásob) jsou též propočteny a schváleny na bázi 
502 m n.m., zatím však hydrogeologický průzkum je proveden pouze do báze 512 
m.n.m. Časový sled otvírky však pro doplnění kapitoly hydrogeologie pro V. etáž 
ponechává dostatečný časový prostor k jejímu dodatečnému provedení.  
 
      Otázka otvírky V. etáže bude z části poplatná ekonomice provozu, ve vztahu k výši 

fixních nákladů v době kdy se o ní bude uvažovat. Uvědomme si, že ceny pohonných 
hmot  a energií nejspíše porostou a se započetím zmáhání V. etáže, již bude třeba 
překonávat značný výškový rozdíl, což se velmi výrazně projeví v průměrných 
výrobních cenách kameniva (průměrná výrobní cena na 1 tunu) a bude aktuální otázka 
udržení se na trhu. Tento kamenolom se nachází na hranici okresu Písek a Příbram, což 
ho polohově velmi znevýhodňuje, zejména s ohledem na značnou přepravní vzdálenost 
ke stěžejním odběratelům. Bude na ekonomických výpočtech, zda surovina z páté etáže 
nebude příliš drahá, ve srovnání s průměrnými prodejními cenami. Také záleží na 
výsledcích hydrogeologického průzkumu a na skutečném stavu čerpání důlních vod ze 
 IV.aV. etáže lomu. Proto lze vícenáklady  očekávat i v otázce čerpání důlních vod! Zda 
bude V. etáž rentabilní, či ne, ukáže až doba, kdy bude probíhat těžba ve čtvrtém patře. 
  
      Systém otvírky páté etáže je znázorněn v grafické příloze č. 4. Báňský model 

ložiska a koncepčně je shodný se založením čtvrté etáže, pouze posunut o délku svážné 
komunikace. 
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    4.2.   Návrh odvodnění těžebny. 
 
      Systém odvodnění navrhuji, tak jako doposud, tedy systémem přečerpávacích    

jímek, či nádrží z etáže na etáž, kaskádově se zaústěním do stávajících zasakovacích 
objektů. U paty svážné komunikace vždy bude vytvořena  studna (jímka, či nádrž) , 
sloužící k akumulaci vod příslušné etáže, nebo jen jako přečerpávací. Na současných i 
nově vytvářených svážných komunikacích je třeba počítat s dostatečným a bezpečným 
prostorem pro uložení výtlačného potrubí. Vzhledem k tomu, že svážná komunikace 
bude tvořena návazně na stávající, to jest podél jihozápadní a západní stěny, počítám 
s uložením výtlačného potrubí podél této komunikace. Toto uložení zajistí dostatečný 
přístup pro manipulaci s potrubím,  pro případné opravy, či přeložky při provádění 
trhacích prací velkého rozsahu. Potrubí bude provedeno z polyetylenových hadic o 
průměru 100 mm., tak jak je tomu u původní části. Čerpadla postačí používat  stávající, 
typu Sigma GFHU 100. Nyní jsou v provozu  tři kusy těchto čerpadel a dvě čerpadla 
jsou záložní pro případ provozních poruch. 
 
      Provoz čerpadel je periodický a čerpá se dle potřeby, nebo tak, aby byly dodrženy 

ukazatele stanovené v rozhodnutí pro vypouštění důlních vod do vod podzemních. Toto 
rozhodnutí bylo vydáno Krajským úřadem Jihočeského kraje, odborem životního 
prostředí, zemědělství a lesnictví dne 26.9.2007., Čj.:KUJCK 24401/2007 OZZL/5 Ryb. 
a stanovuje organizaci následující podmínky: 
 
 
    A)  Způsob a podmínky vypouštění důlních vod do vod podzemních – zasakovacího 

příkopu z důlního prostoru – kamenolomu Lašovice, v kraji Jihočeském, okrese Písek, 
v obci Kovářov, k.ú. Zahořany, na pozemku p.č. 1865 dle KN, čhp. 1-08-05-006, 
HGR632, uvádí tabulka č.: 10. 
 
 
Tabulka č.: 10. Maximální objem vypouštěných důlních vod a emisní limity. 
 

Q max.            10 l/s.   , 9850m3/měsíc       a        98 500 m3/ rok 
Emisní limity: 
Ukazatel                                     mg/i – hodnota „p“                     mg/l – hodnota „m“ 
NL                                                        30                                                 40 
NEL                                                       2                                                   3 
 
 
     B) Způsob, četnost, typ a místo odběru vzorků vypouštěných důlních vod a místo 

měření jejich objemu: Četnost odběru vzorků dvakrát ročně v období vypouštění důlních 
vod. Typ vzorku: dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním osmi dílčích vzorků 
stejného objemu v intervalu patnácti minut. Místo odběru vzorku: na výtoku důlních vod 
ze zasakovacího objektu č.1 po úpravě vápencovou drtí, souřadnice x: 1099741, y: 
764443. 
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     C) Objem vypouštěných důlních vod je odvozen z hodinového výkonu čerpadla Q 
max/hod, po odečtení redukce za čerpané převýšení „h“ . 
 
     Důlní vody budou i nadále používány organizací pro vlastní potřebu. Ročně je 

spotřebováno odhadem 2 300 m3 na mytí komunikací v lomu a zkrápění v technologické 
lince na úpravu kameniva. Do budoucna je nutné počítat se zakoupením nového 
čerpadla do IV. etáže, tj. investice cca 70 000,- korun. Dále pak přibližně 120 metrů 
výtlačného potrubí, včetně zapojení a elektrického přívodu zhruba za 60 000,- korun. 
 
     Pro čerpání důlních vod a údržbu zasakovacích objektů je vypracován 

technologický postup. S tímto TP jsou obsluhující pracovníci seznamováni periodicky 
jedenkrát ročně, nebo při změně TP. 
 
 
 

5.   Plán rekultivace lomu. 
 
      Škody vzniklé těžební činností na krajině budou odstraněny v rámci sanačních a 

rekultivačních prací. Vznik jiných důlních škod se zatím nepředpokládá. Podrobný plán 
rekultivace lomu zatím není vypracován, avšak doplněk vypracovaný podle Vyhlášky 
ČBÚ č.242/1993 ze dne 3.9. 1993 již řeší po ukončení těžby  zesvahování lomových 
stěn, demontáž technologické linky úpravy kameniva, přesuny skrývkových hmot a 
podává jednoduchý finanční rozpočet těchto prací k roku 1993. 
 
      Dříve platná legislativa nestanovala povinnost rekultivovat devastovanou krajinu, 

ale stanovila pouze povinnost dohody se zainteresovanými orgány na rozsahu a kvalitě 
rekultivace na pozemcích zemědělského a lesnického půdního fondu. V příslušných 
zákonech (§ 9 zákona č. 124/1976 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a § 6 
zákona č. 61/1977 Sb., o lesích), byla organizacím oprávněným k těžbě uložena 
povinnost navrhnout a zdůvodnit nejvýhodnější řešení rekultivace. K navrženému řešení 
musela získat souhlas  příslušných zemědělských nebo lesnických orgánů.  Na lokalitě 
Lašovice docházelo pouze k trvalému odnímání ze ZPF, z důvodů nemožnosti navrátit 
pozemky do původního stavu. Lesní pozemky zde nebyly. V případě tohoto 
kamenolomu je  v několika rozhodnutích o trvalém odnětí ze ZPF, z let 1970 až 1990 ve 
výrocích uvedeno:  
 
       Zajistit na vlastní náklady a v dostatečném předstihu před zahájením plánované 

těžby provedení skrývky kulturní vrstvy zeminy. Tuto ornici využít při náhradní 
rekultivaci zemědělských pozemků v okolních katastrech za souhlasu hospodařícího 
zemědělského družstva. Celkem se jednalo o skrytí vrstvy průměrně 0,15 metru 
v rozloze 1,7042 hektaru. Méně hodnotné vrstvy podorniční je možno si ponechat a pro 
účely rekultivace je deponovat na vlastních pozemcích v kultuře ostatní plocha. 
 
       Dále jsem zjistil, že rozhodnutí o vynětí ze ZPF č.j.Zem-1407/83-Ad ukládá 

předložit příslušnému odboru VLHZ zpracovaný projekt následného využití pozemků po 
vytěžení prostoru. Termín do 2.7. 1984, zodpovědnou projektovou organizací a to na 
celý DP! Tento projekt jsem však nikde v provozní dokumentaci kamenolomu  ani 
v archivovaných dokumentech nenalezl. 
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5.1. Technická rekultivace. 
 
       Počítejme s variantou, že při stanovování a vlastním provádění rekultivačních prací 

bude trend, aby organizace šla  cestou co nejmenších finančních nákladů, při dosažení 
maximálního efektu prováděných rekultivačních  prací. Jak jsem uvedl výše, technická 
zpráva původní nezměněné části POPD a jeho doplněk: Plán sanace a rekultivace území 
dotčeného těžbou z roku 1993 zmiňuje, že území ovlivněné vlastní těžbou se 
předpokládá ponechat jako vodní plocha, s čímž souhlasím a navrhuji toto ponechat až 
na bázi přirozeného vyrovnání hladin podzemních vod v masivu, tak aby byl maximálně 
odstraněn vliv depresního kužele. Dále doplněk řeší provést potřebné zesvahování  
závěrných lomových stěn a osázet zelení, či ponechat přirozené sukcesi. Celková 
koncepce rekultivačních prací je tedy hydrická - vodní plocha, úprava sklonu svahů nad 
úrovní hladiny, likvidace technologické linky a nepotřebných budov a  následná 
biologická rekultivace těchto ploch. 
 
     Nyní však vyvstává otázka v jaké hloubkové bázi dojde ve skutečnosti k ustálení 

hladin podzemních vod, což má velmi  zásadní vliv na objemy prací a velikost 
rekultivovaných ploch.  
     Z provedených hydrogeologických průzkumů jsou patrné různé výšky hladin 

podzemních vod v různých částech ložiska a toto vše bylo měřeno při vyčerpaném stavu. 
Stanovení této hladiny má potom rozhodující vliv na provedení technické rekultivace ve 
vztahu k množství a délce svahovaných ploch a objemu přesouvaných zemin. Teoreticky 
však lze odhadnout, že pokud dojde  k naplnění všech zahloubených etáží vodami, stane 
se přirozenou odtokovou bází kóta 545 m.n.m., tedy úroveň staré I. etáže, kdy zde důlní 
vody již kdysi samovolně přetékaly z lomu ven. Pokud však vůbec důlní vody dosáhnou 
této kóty, bude to s největší pravděpodobností trvat řadu let. Při rozpočtování 
rekultivačních nákladů bude asi nutné s tímto fenoménem počítat. Nyní zkalkulujeme 
modelové situace ustálených hladin podzemních vod v okolním masivu těžebny lomu. 
 
      Z doposud provedených hydrogeologických průzkumných prací vyplývá, že 

ustálená hladina podzemní vody v monitorovacích vrtech provedených z báze první 
etáže o nadmořské výšce průměrně 545 m n.m.(ústí vrtu) činí pro : 
 
 
 
Vrt      LAI-4     ústí: 545 m n.m.,     hpv.:  527m n.m. 
Vrt      LAI-5     ústí: 545 m n.m.,     hpv.:  532 m n.m. 
Vrt      LAI-6     ústí: 545 m n.m.,     hpv.:  540 m n.m. 
 
     Z tohoto vyplývá, že vypočtená, průměrná, ustálená hladina podzemní vody by se 

měla pohybovat ve výšce 533m n.m. To znamená, že těžebna by byla zatopena až po 
úroveň současné druhé etáže. Ta by pak byla zaplavena jen mělce. Tento výpočet však 
stanovuje pouze hladinu „uvnitř lomu“, protože je plošně ohraničen lavicí první etáže, 
kde jsou umístěny monitorovací vrty. 
 



Bc. Václav Hlinomaz:  Studie efektivního dotěžení ložiska Lašovice 

    Ostrava 2010                                                                                                                    27 
 

      Vezmeme-li v úvahu ustálené hladiny podzemní vody ve vrtech umístěných 
v předpolí lomu, jež se významnou měrou dlouhodobě podílejí na dotaci důlních vod, 
získáme následující hodnoty: 
 
Vrt     LAI-1    ústí: 558 m n.m.,      hpv.: 546 m n.m. 
 
Hladina ve vtru LAI-1 tedy koresponduje s úrovní první etáže. 
 
      Vrty LAI-2 a LAI-3 jsou umístěny v okolním terénu svým ústím pod úrovní první 

etáže a navíc z části v přirozeném podzemním odtokovém směru, takže je nepovažuji za 
významné. 
       Je však nutné si uvědomit, že kamenolom svojí činností již  v době, kdy bylo 

dobýváno pouze v první etáži,  strhnul podzemní vody v lokalitě Onen svět, která se 
nachází v nadmořské výšce až okolo 615 m n.m, a taktéž ve studnách objektu č.p.14 
„Samoty! To vše svědčí, že zdroje podzemních vod pro další akumulaci  se nacházejí 
vysoko nad úrovní 545 m n.m. a i ony jsou aktivně zapojeny k dotaci podzemích vod, 
vnikajících do zatápěného důlního prostoru. 
 
      Proto lze racionálně uvažovat o tom, že lom v budoucnu bude skutečně zatopen až 

na úroveň podlahy první etáže (545 m n.m.) a odtud by později voda  pomalu přetékala 
směrem na západní stranu tj. k silnici procházející mezi vlastním lomem a 
technologickou linkou. Zde by se dalo využít betonové jímky na vodu, zbudované pod 
technologickou linkou, jako lapolu pro vodu vytékající z lomu. Tato odtoková situace už 
v podstatě byla z části v minulosti nasimulována, když v době, kdy byl lom těžen pouze 
na bázi 545 m n.m., důlní vody z něj tímto způsobem samovolně odtékaly. Depresní 
kužel vytvořený odčerpáváním důlních vod má v současnosti s přihlédnutím ke 
skalnímu prostředí dosti strmý charakter. Vzhledem k tomu, že odtoková báze důlního 
díla leží v úrovni 545 m n.m., nebude vliv depresního kužele pro výše položené lokality 
v okolí lomu odstraněn nejspíše nikdy.  Zmíněné důlní škody, tedy ztráta podzemní 
vody ve jmenovaných lokalitách, byly vypořádány v době jejich vzniku napojením na 
obecní vodovodní řád. 
 
      Z výše uvedených důvodů navrhuji kalkulaci a vlastní provedení rekultivačních 

prací provést pouze v rozsahu zesvahování stěn pouze u první etáže. Je zřejmé, že 
s narůstající nadmořskou výškou bude přírůstek hladiny podzemní vody stále pomalejší, 
protože se nebude plnit pouze vydobytý prostor, ale i okolní bloky, kde byly vody 
strženy a jen stěží se odhaduje časový horizont úplného zatopení! Do té doby by musela 
být stanovena taková opatření, která by zamezovala vstupu nepovolaných osob a 
zabraňovala možnosti pádu, či skoku z lomové stěny do vody. 
 
 
      Maximální průměrná mocnost rýpatelné skrývky v I. etáži  v JV bloku je až. 4,5 m. 

Skrývkový součinitel má vždy záporný vliv na ekonomiku těžby. Při rekultivaci by se 
však dalo mocnějších partií zvětralinového pláště naopak využít ke snažšímu provedení 
zesvahování, bez nutnosti použít trhacích prací. 
 
      Podorniční skrývkové hmoty jsou nyní deponovány v SZ a V okraji DP a je s nimi 

počítáno pro rekultivace lomu. Počítám s nimi, jak při dosypání paty závěrného svahu, 
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po provedení trhacích prací, tak vytvoření ochranného valu nad I. etáží, v místech , kde 
bude výška stěny převyšovat 15 metrů. Ochranný val je znázorněn v grafické příloze 
č.9.(Mapa rekultivačních prací ). Dle zápisů o vynětí ze ZPF činí objem deponovaných 
skrytých hmot  celkem 26 000 m3 zeminy. Podle mého názoru je i nezanedbatelná část 
materiálu vhodného k rekultivaci vázána ve výsypce západně pod technologickou 
linkou. Aby se ušetřilo za přesun hmot , mohl by tento materiál být  použit právě pro 
rekultivaci území po technologické lince, kdy přepravní vzdálenost je průměrně 50 
metrů.  
 
 Harmonogram rekultiva čních prací : 
 
      Po ukončení dobývání budou z jednotlivých těžebních řezů odstraněny případné 

převisy a nebezpečná místa. Závěrné svahy 1. těžebního řezu budou upraveny po celém 
obvodu lomu do sklonu 65o až 45o dle možností, a to z části sestřelením koruny svahu a 
z části dosypáním skrývkovými hmotami. Úhel závěrného svahu asi bude z části 
ovlivněn sypným úhlem použitých rekultivačních hmot. Závěrné svahy zbývajících 
těžebních řezů (2.,3., 4.a 5.) budou ponechány bez dalších úprav a v  tomto stavu budou 
zatopeny. Zbývající části lomu nad úrovní zatopení, tedy závěrný svah 1. těžebního řezu 
bude upraven a  ponechán samovolné sukcesi, která by měla přispět k přirozenějšímu 
rázu rekultivovaných prostor lomu. Vzhledem k tomu, že celý prostor lomu Lašovice 
volně komunikuje s okolní krajinou a navazujícími ekosystémy, dochází na dočasně 
nevyužívaných plochách k náletům a přirozenému zmlazování dřevin a travin již 
v současné době. 
  
       Ze všech etáží a z plata lomu bude odvezena uvolněná surovina, veškeré skládky 

hotových výrobků, a také veškerá v průběhu dobývání zde umístěná zařízení, včetně 
veškerého zařízení pro čerpání důlních vod a elektrizaci lomu a kryt střelmistra. 
 
       Spodní části lomu ve 2. – 5 . těžebním řezu budou ponechány k zatopení. Podle 

informací vyplývajících z hydrogeologických posudků a ze zkušeností z těžby, by se 
hladina vody měla ustálit v úrovni cca 545 m n.m.  
 
       Ze zbylých skrývkových hmot, které nebudou použity ke svahování a zahlazení 

terénních nerovností po technologické lince, navrhuji vytvořit ochranný val, vedený po 
vnějším okraji prvního skrývkového řezu. Jedná se zejména o prostor, kde stěna 
ponechaného lomu přesáhne 15 metrů. Tento val osít trávou a osázet dřevinami 
z důvodů jeho zpevnění.(ozelenění) Navrhuji keřovité kultury a zatravnění. Plocha v 
předpolí lomu, na které byly uloženy skládky skrývek bude po odvezení zde uložených 
deponií urovnána buldozerem a následně bude biologicky zrekultivována zpět na 
pozemky ostatní plocha. I zde bude z části zeminy ponechán ochranný val. 
 
      Zděné stavby, zpevněné plochy a další využitelné objekty, o které bude v době 

likvidace lomu zájem, budou ponechány a předány k následnému využití podle aktuální 
situace, např. pro jiné komerční využití, rekreační účely, parkoviště, provozní budovy, a 
podobně. Jedná se zejména o hlavní  sociální budovu, objekt dílny a vážní domek 
s nedalekou plechovou garáží  pro osm osobních automobilů. 
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     Zbývající navazující plochy dotčené činností kamenolomu, které jsou vedeny v KN 
jako ostatní plochy, nebo těžba surovin a o jejichž nové využití nebude zájem, budou po 
odstranění případných staveb a zařízení, či zpevněných povrchů urovnány buldozerem a 
následně bude upravený povrch překryt skrývkovými zeminami z deponií v okolí lomu, 
tak aby nově vytvořený reliéf korespondoval s okolním prostorem. Tyto plochy budou 
po provedení technických opatření zalesněny podle níže uvedených zásad. Zde se jedná 
zejména o plochu po technologické lince ( lesnická rekultivace – plocha 1) a okolní 
navazující komunikace.Dále plocha před násypkou primárního drtiče (lesnická 
rekultivace – plocha 2) a sklad trhavin (lesnická rekultivace - plocha 3). 
 
      Způsob provedení lesnické rekultivace a zalesnění a následného ošetřování lesních 

kultur bude provedena následovně: Cílová skladba dřevin:  borovice 60 %,  dub 20 %,   
Bříza 20 % Výsadba bude provedena do jamek 1000 x 1000 mm, použity budou 2-leté 
prostokořenné sazenice. Průměrná cena těchto sazenic je 5,- kč.Pro výpočet počítám 
tedy jedna sazenice na jeden metr čtverečný. Ošetřování kultur proti buřeni bude 
vyžínáním podle potřeby po dobu 5 let. Ochrana kultur proti zvěři bude prováděna buď 
chemicky (nátěry), nebo oplocením  sazenic.  
 
      Ostatní navazující plochy jsou navrženy k zatravnění. Jedná se zejména o plochu za 

silnicí, před hlavní budovou. 
 
 

5.2. Finanční kalkulace sanace. 
 
   Výše rekultivačních nákladů může být ovlivněna požadavky na budoucí využití 

území, tedy požadavky na zpětné začlenění pozemků uvolněných po těžbě surovin do 
krajiny. Pro řešené území je zpracován a schválen územní plán ve smyslu § 8 zákona č. 
50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, který však neřeší  následné využití území po ukončení těžby. 
 
    Po prostudování příslušné dokumentace jsem zjistil, že v územním plánu je dobývací 

prostor veden pouze jako území, které je vyhrazeno pro těžbu nerostů. Není zde řešeno 
to, do jaké podoby má být krajina po těžbě upravena, a k jakému socioekonomickému 
účelu má v budoucnu sloužit. Po zvolení typů použitých rekultivací pro řešenou lokalitu 
a po výpočtu ploch zařazených do jednotlivých typů rekultivace, byla sestrojena 
následující tabulka udávající plošné jednotky pro daný typ rekultivace. Z této tabulky 
vychází i výpočet očekávaných sanačních nákladů. Výpočty ploch byly provedeny 
z báňského modelu ložiska. 
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Tabulka č. 12:  Plochy rekultivací – lom Lašovice 

 

Plochy rekultivací - lom Lašovice Plocha jednotka 

vodní plocha 81 742 m2 

zesvahování s přirozenou sukcesí 19 062 m2 

ochranný val s ozeleněním 8 735 m2 

zatravnění 1 649 m2 

lesnická  - plocha 1 1 471 m2 

lesnická - plocha 2 8 849 m2 

lesnická - plocha 3 1 068 m2 

lesnická celkem 11 388 m2 

rekultivace celkem 122 576 m2 
 
 
   Vyčíslení nákladů na sanaci a rekultivaci území dotčeného těžební činností je 

rozděleno na náklady: A) Technické rekultivace : Trhací práce, svahování,  přesuny 
skrývkových hmot, likvidace budov, strojního vybavení, atd. 
 
               B) Biologickou rekultivaci: zahrnuje zatravnění a osázení pozemků stromky 

a následná údržba těchto ploch po dobu pěti let. Biologická rekultivace je dále rozdělena 
podle výsledné typologie ploch na : LESNICKOU     (výsadba stromků) 
                                                        ZATRAVNĚNÍ  ( výsev trávy) 
                                                        PŘIROZENÁ SUKCESE (náletové dřeviny a tráva) 
                                                        OZELENĚNÍ    ( výsadba keřovitých kultur a tráva) 
 
               C) Hydrická rekultivace: vodní plocha  
 
     V dnešní době však ceny prací ani ceny zboží nejsou centrálně určovány, ale jsou 

tvořeny volně jednotlivými dodavateli na základě momentální situace na trhu. Proto není 
možno přesně určit tržní ceny, které budou platit v době realizace navrhovaných prací. Z 
tohoto důvodu jsou náklady, které jsou v této práci uvedeny, pouze orientační. Přesto 
bude snaha organizace maximum prací provést vlastními prostředky za režijní náklady. 
 
 
Kalkulace nákladů na technické rekultivace: 
  

Délka stěny pro svahování pomocí trhacích prací 200 metrů x 3000 kč/bm  = 600. 000,- Kč. 
Délka stěny svahované strojně 1000 metrů : rozsah 120 hodin x 1200 kč/hod = 144. 000,-
Kč. 
Délka stěny ke svahování celkem = 1 200metrů ( obvod I. etáže) průměrné náklady  na 
1bm    zaokrouhleny nahoru : kč/bm. 620,-Kč. 
Převozy a  přesuny skrývek na místo svahování: naložení, převoz, shrnutí, tvarování 
ochranného valu: cca 20 000m3    zhruba  500.000,- Kč. 
Demontážní práce- likvidace odvodnění lomu : 10. 000,- Kč. 
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Demontáž strojního zařízení a budov technologie: 450.000,- Kč. 
Speciální destrukční práce na likvidaci základů třídírny a granulovny : 60 000,- Kč. 
Likvidace skladu olejů: 40. 000,-Kč. 
Vybudování přívodu k lapolu pro zachycení nečistot v případě přetékání důlních vod  
z jámy lomu: 60.000,-Kč. 
Oplocení vodní plochy: sloupky + pletivo 180 cm, 800 bm x 60,-Kč.=  48.000,- Kč .+  

práce : celkem   60.000,-Kč. 
Likvidace skladu trhavin a vážní domek: demontáže, trenní úpravy  100.000,- Kč. 
Technické rekultivace celkem: 2.024.000,-Kč. 

 
 
Kalkulace na provedení lesnické rekultivace : 
 

   Zalesnění a ošetřování lesních porostů až do stadia zajištění plánuji dle zkušeností 
z jiných obdobných lokalit. Podrobné údaje výsadby stromků a výsledná skladba dřevin 
byly uvedeny v této kapitole výše. Při max. výměře lesnické rekultivace do cca 11388 m2 a 
cenách sazenic stromků, by tyto náklady činily cca 57 000, - Kč. Lesnická rekultivace se 
týká prostor  po technologické lince (plocha č.1), dále prostor mezi silnicí a budoucí vodní 
plochou (plocha č.2.) a plochu č.3 tvoří prostor po skladu trhavin. Ošetřování dřevin po 
dobu pěti let : 50 000,- Kč. Lesnická rekultivace celkem: 107 000,-Kč. 

 
 
 
 
Kalkulace na ozelenění a zatravnění: 
 
 Ozelenění ochranného valu v předpolí jámy lomu a plochy určené k zatravnění  jsou 

vyznačeny v grafické příloze č.11. Jejich rozloha činí dohromady 27854 m2. Průměrná 
zjištěná cena na ozelenění (výsadba keřovitých kultur a výsev trávy) činí průměrně 7 
Kč.na metr plochy. Ozelenění celkem: 195000,-Kč. 

 
 Tabulka č.13.  Rekapitulace nákladů na sanaci a rekultivaci: 
 
         Rekultivace                                                        Plocha                             Náklady  Kč.                                          
 Náklady na technickou 

rekultivaci 
23 250 m2 2.024.000,- 

 Náklady na biologickou 
rekultivaci  

21772 m2 302.000,-    

 Náklady na hydrickou 
rekultivaci 

81 742 m2 0,- 

 Náklady rekultivací celkem:  2.326.000,- 
 
     Celkové plánované náklady na sanaci a rekultivaci území dotčeného těžební 
činností podle tohoto výpočtu  činí cca 2.326.000,- Kč. Tyto práce však bude možno 
provádět až v rámci plánu likvidace lomu Lašovice, ve kterém již bude možno stanovit 
také jejich aktuální rozpočet.  
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  Výsledné procentuální rozložení použitých typů rekultivačních prací znázorňuje graf   
č.2. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Návrh na vytvoření potřebných fin. rezerv a na časový průběh jejich vytvoření: 
 
    Plán sanace a rekultivace území dotčeného těžbou zpracovaný dle vyhl.ČBÚ 
č.242/1993 Sb., příloha č. 3, vyčísluje celkové náklady na provedení rekultivačních prací 
v roce 1993 na částku 1,316 milionu korun. Životnost lomu byla tehdy předpokládána na 
35 let. Nutná roční částka do rekultivačního fondu tedy byla 38.000,- korun ročně, a 
tímto způsobem byla i tvořena.  V roce 1999 OBÚ v Plzni na základě žádosti organizace 
schválil zvýšení tvořené finanční rezervy na sanace a rekultivace pozemků dotčených 
těžbou o úředně vyhlášenou inflaci. V roce 2001 stav účtu sanací činil 477.800,- Kč., a 
v roce 2005: 781.316,- Kč.  
    Finanční rezerva na sanace a rekultivace pozemků dotčených vlivem dobývání  byla 

organizací ke dni 31.12.2009 vytvořena na příslušném účtu  v celkové 
výši1.120.669,41,- Kč. Systém výpočtu roční částky je nyní vypočítáván dle vzorce: 
 
ČÁSTKA za rok 2009     =      částka za rok 2008      x       hodnota úředně vyhlášené 

inflace 
 

     Graf č. 2: Plošné rozložení typ ů rekultivace - lom  Lašovice  
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   Vzhledem k faktu, že provozovna bude ještě minimálně deset až patnáct let 
v provozu, považuji současný trend tvorby finanční rezervy za dostačující. Za tuto dobu 
by se částka mohla vytvořit do výše okolo dvou, až dvou a půl milionu korun, což by se 
dalo považovat za reálné náklady pro dobu, kdy asi bude skutečně přistoupeno 
k provedení těchto prací. Tento výpočet je však potřeba považovat pouze za orientační a 
odpovídající cenám roku 2010. 
 
 

   6. Závěry. 
 
    Celkové vytěžitelné zásoby na ložisku činí 1890 tis.m3, což by při průměrné roční 

těžbě 100 000 - 130 000 tun znamenalo životnost lomu až na 32-37 let. Je však jasné, že 
exploatace ložiska se nejspíše nepodaří  beze zbytku a více také naznačí ekonomicko-
odbytová situace v letech případného dalšího zahlubování lomu.  
 
    V současné době vytěžitelné zásoby odhaduji však pouze na 1,4 mil. tun protože 

není dořešena otázka hydrogeologie pro V. etáž a v I. etáži jsou blokovány části zásob 
mocnými deponiemi podorničních skrývek, což částečně svírá prostor pro každou další 
etáž. Vycházím-li z toho, co bylo naznačeno v kapitole rekultivace, bylo by možné 
zvážit variantu, tyto objemné skládky rozmisťovat do ochranného valu, již nyní 
v průběhu těžby a tím si uvolnit část zásob a zároveň tím již provést část rekultivací, 
zejména tam, kde se  první etáž nebude rozšiřovat. 
 
     Zásoby v závěrných svazích jsou hodnoceny jako nebilanční. Parametry závěrných 

svahů jsou dány geotechnickými poměry ložiska a vycházejí ze zkušeností z těžby. Při 
konstrukci závěrných svahů je zohledněna geologická stavba ložiska. Odpovídá stávající 
úrovni znalostí úložních poměrů ložiska, báňsko-technickým podmínkám technologie 
těžby a bezpečnostním předpisům. V současné době jsou zásoby v závěrných svazích 
nevyužitelné. Jelikož není vyloučeno, že v budoucnosti dojde ke změně podmínek (např. 
rozšíření geologických znalostí umožní zvýšení sklonu závěrných svahů), mohla by 
klasifikace zásob být eventuálně přehodnocena. Zatím jsou ve smyslu § 14 zák. 44/1988 
Sb. (v platném znění) hodnoceny zásoby v závěrných svazích jako nebilanční. 
 
    Část zásob ložiska v kategorii 3 PN se nachází i mimo dobývací prostor. Je tomu 

proto, že v předchozím výpočtu sem bloky zásob zasahovaly a zásoby zde byly 
vyčísleny. To má pro organizaci tu výhodu, že pokud by se uvažovalo o rozšíření DP a 
zároveň jsou zde již stanoveny zásoby, nemělo by být řízení o rozšíření DP  na vlastních 
pozemcích problémové. Blok 3PN označuje prozkoumané, nebilanční, volné zásoby vně 
dobývacího prostoru. Hranice bloku je tvořena dobývacím prostorem a v místech, kde 
ložisko vybíhá z dobývacího prostoru původní hranicí výhradního ložiska. 
 
     Zásoby v ochranném pilíři objektu č.p. 14 (100 m od objektu) a v ochranném pásmu 

silnice Lašovice - Klučenice nebyly stanoveny. Obě jmenované stavby svým významem 
a hodnotou převyšují hodnotu části ložiska, která je jimi blokována. 
  
     Počítáme li s variantou založení dalších dvou etáží (IV. a V.) bude určitá část 

bilančních zásob blokována také ve svážných komunikacích. Výpočet zásob ložiska byl 
konstruován v době, kdy se počítalo s dotěžením lomu pouze jednou dvacetimetrovou 



Bc. Václav Hlinomaz:  Studie efektivního dotěžení ložiska Lašovice 

    Ostrava 2010                                                                                                                    34 
 

etáží, takže část zásob vyhodnocených v bilančním bloku zůstane blokována i pod  lavicí  
páté  etáže.  Toto  je  patrné  z  grafické  přílohy č.7.- řezy ložiskem. Varianta dotěžení 
provozovny pomocí dvou desetimetrových etáží byla zvolena zejména s ohledem na 
geologické, úložní a stabilitní poměry v již otevřeném ložisku. Současná třetí etáž je téže 
těžena s desetimetrovou stěnou a tento postup zajistí jistou symetrii při konstrukci a 
dodržení generálního svahu lomu.  Z hlediska trhacích prací výška lomové stěny deset 
metrů nemá zásadní vliv na výsledky trhacích prací velkého rozsahu, zejména na 
fragmentaci získané rubaniny. Celkovou koncepci uspořádání ideálně dotěženého 
ložiska naznačuje grafická příloha č. 12.(3D modely lomu), kde je znázorněna pomocí 
metody prostorového modelování ložiska současná situace  a pod ní konečný záměr 
dotěžení ložiska. 
 

      Střety s dalšími právem chráněnými zájmy (ochrana podzemních vod, ochrana 
okolních obcí, ochrana přírody a krajiny a pod.) jsou řešeny v rámci platného POPD.  
V minulosti se vyskytovaly střety zájmů zejména s ohledem na provádění trhacích prací 
malého rozsahu, zejména při sekundárním rozpojování nadměrných kusů kamene 
stíněnými, příložnými náložemi. Toto je dnes vyřešeno používáním hydraulického 
bouracího kladiva dodavatelskou organizací, která zároveň provádí i trhací práce 
velkého rozsahu- clonové odstřely. Poslední komorový odstřel byl proveden v I. etáži 
v roce 1980, kde byla zaručena dostatečná výška stěny. 
 

     V otázce hydrogeologie a hydrologie  je daná problematika řešena dostatečně a z 
hlediska praktických zkušeností mají nejvýznamnější podíl na zhoršování situace 
v oblasti čerpání důlních vod spíše přívalové deště a jarní tání sněhů, než samotné 
podzemní vody, ty jsou těmito faktory ovlivněny s časovým odstupem. 
Hydrogeologický průzkum páté etáže musí být proveden až po zahájení těžby ve čtvrté 
etáži, tak aby byl objektivní z hlediska nastolených hydrogeologických poměrů 
v těžebně. 
 

   V kapitole plán sanace a rekultivace je naznačena jedna z možných variant 
zahlazení následků lomové činnosti a nastínění finanční kalkulace pro tuto provozovnu. 
Myslím, že v době výpočtu skutečného plánu sanace a rekultivace  a provádění vlastních 
rekultivačních prací bude nejspíše zohledněno více faktorů, které budou mít rozhodující 
vliv na finanční náročnost prací. Jedním z velmi důležitých ukazatelů bude konečná kóta 
ustálené hladiny podzemní vody v zatopeném důlním díle. To bude mít velký vliv na 
objem prováděných prací v oblasti technických rekultivací. Přesto věřím, že i tato práce 
bude znamenat určitý přínos  pro plánování těžebních postupů, čerpání důlních vod, a 
napomůže i v otázkách řešení zahlazování následků báňské činnosti v tomto 
kamenolomu. 
 
    Organizace, která provádí hornickou činnost je držitelem certifikátů ISO 9002 

v oblastech jakosti a kvality výroby, bezpečnosti práce a ekologie. 
 

          Závěrem lze říci, že řešená lokalita má na velmi slušné úrovni vedenou a 
zpracovanou dokumentaci báňskou a provozní. Jsou s dostatečným předstihem řešeny 
otázky ložiskové geologie, prozkoumanosti ložiska, stanovení zásob a výhled a 
koncepce těžby do budoucna. Více je třeba se obávat ekonomicko odbytové situace, 
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která se v posledních letech velmi vyhrocuje a může mít zásadní vliv na objemy budoucí 
těžby. 
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12.  3D modely lomu. 

      13.  Celkový pohled  do jámy lomu. 
14.  Technologická linka úpravy kameniva. 
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