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Anotace 
 

Přepočet zásob a dotěžení ložiska v kamenolomu Kožlí u Čížové – 
studie 
 
 Těžba suroviny a výroba drceného  kameniva má v kamenolomu Kožlí u 

Čížové dlouholetou tradici. Provoz patří ročním objemem výroby kameniva do 

100 000 tun mezi menší lomy v České republice. Cílem této práce je provedení 

vlastního alternativního přepočtu zásob metodou horizontálních řezů 

v dobývacím prostoru dle platného plánu otvírky, přípravy a dobývání (POPD). 

Výsledek přepočtu je porovnán s výpočtem provedeným metodou prostorového 

modelování ložiska pomocí počítačového programu. Dále je zpracována studie 

návrhu postupu dotěžení ložiska v dosud netěžené části dobývacího prostoru a 

následně v celém prostoru lomu až na úroveň finálního zahloubení. V závěru 

jsou sumarizovány výsledky alternativního přepočtu zásob a odhadnuta budoucí 

životnost lomu s ohledem na plánované těžební postupy. 
 

Klíčová slova :  Kamenolom, surovina, výpočet zásob, metoda horizontálního 
řezu, etáže, životnost lomu 
 
Sumary 
 

Resources conversion and proposal of final deposit extraction in        
a quarry at Kožlí u Čížové - study 
 

Mining and crushed aggregate production in the “Kožlí u Čížové” quarry 

have a longtime tradition. With an annual aggregate output up to 100 000 t the 

quarry is ranked among the smaller Czech quarries. An aim of the thesis is own 

alternative recalculation of reserves using a horizontal line method in a allotment 

according to program of an early development, a routing and a mining. The 

recalculation result is compared with a calculation using spatial simulation of 

deposit method. In the thesis a study of an outline of mining plan in the part of 

the allotment which has not yet been explored followed by the mining plan in the 

whole quarry up to the level of final recess is elaborated. Results of an alternative 

recalculation of reserves and an estimate of future quarry lifetime period 

regarding planned mining progress are summarized in conclusion.  

 

Keywords: Quarry, raw material, calculation of reserves, horizontal line method, 
layer, quarry lifetime period 
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Úvod 
 
 
Těžba a zpracování přírodního kameniva má v České republice dlouholetou 

tradici. Kamenivo je těženo mnoha organizacemi v řadě větších či menších 

provozů. Jedním z těch menších, s ročním objemem produkce do 100 tisíc tun, je 

i kamenolom Kožlí u Čížové. Lom se nachází cca 12 km severně od města 

Písku, poblíž hlavní komunikace I/4. Jedná se o jámový lom v současnosti 

otevřený dvěma těžebními etážemi. Počátek těžby suroviny v této oblasti se 

datuje od 50.let minulého století. Vlastní ložisko je tvořeno amfibolicko -  

biotitickým granodioritem blatenského typu s žilným doprovodem. 

V úvodu práce je popsána geologie daného ložiska včetně stručného 

popisu současné podoby kamenolomu a způsobu dobývací metody. 

V kamenolomu Kožlí nebyl nikdy před rokem 2008 prováděn výpočet zásob 

suroviny, zásoby byly vždy pouze odborným způsobem odhadovány. V důsledku 

aktualizace plánu otvírky, přípravy a dobývání v roce 2001 došlo k významnému 

nárůstu objemu geologických a využitelných zásob [1]. Těžiště práce spočívá           

v provedení vlastního alternativního přepočtu zásob metodou horizontálních 

řezů. Je vysvětlen princip metody, data jsou tabulkově zpracována a v grafické 

příloze jsou zakresleny jednotlivé plochy a bloky zásob. Výsledek přepočtu je 

porovnán s výpočtem provedeným metodou prostorového modelování ložiska 

pomocí počítačového programu „Geologický a báňský model ložiska“ firmy 

KVASoftvare [2]. Dále je zpracována studie návrhu postupu dotěžení ložiska 

v dosud netěžené části dobývacího prostoru a následně v celém prostoru lomu 

až na úroveň finálního zahloubení. Zahloubení je uvažováno o dvě etáže níže 

pod současnou bází lomu.  

V závěru jsou sumarizovány výsledky alternativního přepočtu zásob a odhadnuta 

budoucí životnost lomu s ohledem na plánované těžební postupy. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Bc. Petr Bican :                             Přepočet zásob a dotěžení ložiska v Kamenolomu Kožlí - studie 

 
2010  2   

 

1. Geologická a hydrogeologická charakteristika       

    zájmové oblasti 

 

1.1. Charakteristika zájmového území a za členění ložiska    

     do  geologického regionu 

 

Ložisko Kožlí u Čížové se nachází na severním okraji obce Kožlí u Čížové ( viz 

Příloha č. 1) na plochém návrší Ostrý (516 mn.m.), které bylo již lomem částečně 

odtěženo. Lokalita je přístupná po místních komunikacích, od silnice první třídy 

Strakonice - Příbram je vzdálena 1,3 km, od silnice první třídy Písek - Plzeň 2,4 

km. Netěžená část ložiska je pokryta zemědělskou půdou. V okolí se nachází 

několik rybníků, z nichž největší Novokoželský je situován cca 150m 

severozápadně od lomu. Geomorfologicky náleží do Středočeské pahorkatiny.  

Ložisko Kožlí u Čížové je součástí středočeského plutonu, který náleží     

k moldanubické oblasti [3]. Poměrně jednoduchá geologická stavba okolí ložiska 

je dobře patrná na přehledné geologické mapě (viz Příloha č. 2). Ložisko se 

nachází v centrální části pruhu granodioritu blatenského typu, který je protažený 

ve směru ZJZ-VSV. Na jihu ho lemuje granodiorit červenského typu a na severu 

porfyrický granodiorit vltavského typu. V masívu jsou poměrně hojné žíly žilných 

granitoidů (porfyr, žilný granit, lamprofyr), probíhající ve směru cca V-Z               

a dosahující místy značných mocností. Mělké deprese v reliéfu vyplňují aluviální 

a deluviální kvartérní sedimenty. 

 

1.2.  Mineralogická a petrografická charakteristika  

 

Vlastní ložisko je tvořeno amfibol-biotitickým granodioritem, v menší míře se 

uplatňují žilné horniny - lamprofyr a aplit [3]. 

Charakteristický granodiorit je světle šedý, černě a bělavě skvrnitý, 

středně zrnitý. Makroskopicky je rozlišitelný šedý křemen, bělavé (vzácně 

narůžovělé) živce, slídy (biotit, muskovit) a amfibol. Při zvětrávání se barva mění 
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na hnědou až rezavou. Celkem běžné jsou drobné tmavé bazické pecky cm 

rozměrů (ojediněle první desítky cm).  

V připovrchové zóně (zpravidla první m) je hornina navětralá až zvětralá. 

Na povrchu je vyvinuto hnědé až rezavé písčité eluvium, zpravidla o mocnostech 

desítek cm až prvních m. Intenzita zvětrání klesá s přibývající hloubkou.  

Granodiorit  protínají žíly staršího aplitu a mladšího lamprofyru. 

Aplit je špinavě bílá středně až hrubozrnná hornina složená z křemene, 

živce     a biotitu (vzácně byla nalezena zrnka pyritu). Vytváří ploše ukloněné 

(změřeny 180°/10°, 150°/15°) žíly o mocnosti do 20 cm.  

Lamprofyr je tmavě šedá celistvá jemnozrnná hornina. Makroskopicky jsou 

rozlišitelné pouze lupínky biotitu do 1 mm. Vytváří žíly o mocnosti až několik 

metrů, které mají zpravidla směr cca V-Z. Tenčí žíly jsou většinou zprohýbané     

a hornina v nich je tlakově usměrněná a alterovaná. Styk lamprofyru                    

s granodioritem je nerovný, ale ostrý.  

V jedné lamprofyrové žíle byly nalezeny poměrně četné suboválné úlomky 

bělavého křemene do 10 cm.  

Místy byly v granodioritu i v lamprofyru nalezeny žilky bílého kalcitu s 

křemenem o mocnosti mm až prvních cm. Kalcit je často v důsledku tektonických 

pohybů rozvlečen po puklinách, někdy vyhlazen do zrcadlového lesku, často má 

podobu rýhovaných šupin. 

Horninový masív je prostoupen několika puklinovými systémy. V rámci 

vyhodnocení byla provedena jednoduchá analýza pomocí strukturního diagramu. 

Nejvýznamnější je strmý (90° ± 20°) puklinový systém sm ěru V-Z, podél kterého 

proráží granodioritem žíly lamprofyru. Druhý systém je též strmý (90°± 20°) 

směru SSZ-JJV. Podél tohoto systému je vyvinuta řada poruch, vyplněných 

drcenou alterovanou horninou až mylonitem. Na obou systémech jsou vyvinuty 

průběžné pukliny (plotny), které se podílejí na formování jižní resp. západní stěny 

lomu. Posledním systémem je plochý (10°-15°) systém  (směr úklonu cca k J). 

Podél tohoto systému pronikají masívem žilky aplitu. Mimo popsané systémy je 
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ložisko silně rozpukáno řadou dalších puklin. Na puklinách jsou často zřetelné 

projevy pohybu (rýhování). Drobné tektonické pohyby jsou nejlépe patrné na 

žilkách aplitu, které jsou často přerušeny střihem.     

Odlučnost horniny je většinou nepravidelná - polygonální, pouze v méně 

rozpukaných partiích se projevuje původní kvádrovitá odlučnost. Vzhledem         

k silnému rozpukání je kusovitost horniny v rozvalu poměrně dobrá. 

Kvartérní pokryv ložiska je tvořen kamenitou hlínou o mocnosti prvních desítek 

cm s humusovým horizontem na povrchu. 

 

1.3. Technologická charakteristika ložiska 

 

Ložisko Kožlí u Čížové je ložiskem stavebního kamene [3]. Hlavním vyráběným 

produktem je drcené kamenivo ve smyslu ČSN EN 13242 (Kamenivo pro 

nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby 

a pozemní komunikace) nebo ČSN EN 13043 (Kamenivo pro asfaltové směsi     

a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch), 

které vymezují rozsah využití těženého nerostu. Aplikace různých norem 

umožňuje hospodárné využití těžené suroviny s tím, že nejkvalitnější části 

ložiska jsou využívány pro nejnáročnější výrobky, méně kvalitní části (navětralý 

kámen při povrchu ložiska, kámen z porušených partií a pod.) pro výrobky na 

kvalitativní parametry nenáročné. Uvedené normy jsou součástí jakostních kritérií 

podmínek využitelnosti zásob. 

Technologické rozbory suroviny jsou prováděny v rámci pravidelných kontrolně 

výrobních zkoušek výrobků, které provádí akreditovaná Zkušebna kamene            

a kameniva, s.r.o. v Hořicích.  

Výrobky z lomu Kožlí u Čížové vyhovují výše uvedeným normám ČSN EN 

13242 (Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy 

pro inženýrské stavby a pozemní komunikace) nebo ČSN EN 13043 (Kamenivo 

pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných 

dopravních ploch). V průběhu exploatace ložiska bylo ověřeno, že surovina 
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celého ložiska má z jakostně technologického hlediska jednotný charakter           

s minimální mírou variability.  

 

1.4.  Hydrogeologické pom ěry ložiska 

 

Hydrogeologické poměry lokality jsou jednoduché. Hydrogeologický průzkum byl 

na lokalitě realizován v roce 2001 [4]. Na základě geofyzikálního měření byly 

stanoveny nejpropustnější poruchové zóny, do kterých byly umístěny hydrovrty. 

Vlastní ložisko, tvořené granitoidními horninami, je puklinovým kolektorem. 

Jeho propustnost je velmi nízká, lokálně zvýšená pouze v poruchových zónách. 

Relativně nejpropustnější částí profilu je granodioritové eluvium a písčité 

kvartérní hlíny. Z výsledků čerpacích zkoušek byly stanoveny hydraulické 

parametry horninového masívu - koeficient transmisivity T=n*10-5[m2/s]                 

a koeficient filtrace kf=n*10-6[m/s]. Jelikož byly vrty situovány do poruchových 

zón, je možno uvedené hodnoty považovat za maximální.  

Zájmové území je dotováno výhradně srážkovou vodou. Zájmovým 

územím prochází rozvodí, jižní část je odvodňována do povodí potoka Mísníček, 

severní do povodí Jesenického potoka. V okolí se nachází řada rybníků (největší 

jsou Novokoželský a Jezero u Kožlí). 

Předpokládané průměrné přítoky vody do lomu po jeho zahloubení na 

úroveň 469 m n. m. byly vypočítány na 2,5 l/s. Podzemní vody jsou slabě 

mineralizované (293 mg/l) s převahou Ca-Mg/HCO3-SO4 iontů. 

Současný přítok vody do lomu je nízký, v dlouhodobém průměru se 

pohybuje od 0,5 do 2 l/s. Podílí se na něm zejména srážková voda, v menší míře 

podzemní voda přitékající do lomu po poruchách a puklinách při patě etáží. Voda 

se hromadí v jímce, ze které je periodicky odčerpávána a vypouštěna v souladu      

s platným povolením do Jesenického potoka. 

Na provedených vrtech byla změřena hladina podzemní vody (24 hod po 

odvrtání). Výsledky měření jsou v Tab 1. Změřené hladiny jsou rozkolísané         

a neodpovídají přepokládanému depresnímu kuželu. Svědčí to o velmi nízké 

propustnosti masívu - hladiny ani po 24 hod. neodpovídají ustáleným hladinám. 

 



Bc. Petr Bican :                             Přepočet zásob a dotěžení ložiska v Kamenolomu Kožlí - studie 

 
2010  6   

Tabulka č. 1 – Výsledky měření hladiny podzemní vody 

vrt hladina (m n.m.) 

V1 483,31 

V2 suchý 

V3 475,92 

V4 482,87 

V5 454,51 
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2. Kamenolom v sou časnosti, jeho podoba, zp ůsob 
dobývací metody 
 
 
2.1. Současný provozovatel kamenolomu 
 
Historie těžby kamene v prostoru lomu Kožlí sahá až do 30.let 20.století. 

Původně zde probíhala ruční těžba lamprofyrových žil. Následně byla těžba 

rozšířena v celém prostoru nízkého návší za obcí. V 50.letech 20.století byl 

následně provoz převeden do státního vlastnictví. V průběhu 60.let 20.století 

došlo různými organizačními změnami k zařazení do podniku Silnice s.p. 

s vedením v Českých Budějovicích.  

V současné době je provozovatelem kamenolomu Kožlí společnost 

Kamenolomy ČR s.r.o. Společnost je součástí koncernu STRABAG SE  a patří 

k největším producentům kameniva v ČR.  

Drcené kamenivo je  využíváno k výrobě obalovaných asfaltových směsí, 

pro silniční a inženýrské stavby. Průměrná produkce provozu se pohybuje           

v objemu do 100 tisíc tun ročně. Vzhledem k výstavbě rychlostní komunikace R4 

směrem od Písku, byla v minulých letech výroba zvýšena až na dvojnásobek 

obvyklé roční produkce. Jestliže bude výstavba zmíněné komunikace 

pokračovat, lze očekávat v následujících letech zvýšenou poptávku po hotových 

výrobcích. 

 
 
2.2. Dnešní podoba kamenolomu 
 
Lom má v dnešní době 2 těžební etáže. V severní části je hlavní svážná 

komunikace vedoucí na dno lomu v úrovni 484 mn.m. Na dně lomu se nachází 

volné skládky hotového kameniva a čerpací jímka – Obr. 1 [4]. Při těžbě je 

snahou vytvářet dno s mírným sklonem pro odtok vody. Ne vždy se to ve všech 

částech lomu podaří, proto jsou místy k čerpacím jímkám ve dně vystřeleny 

odvodňovací kanály. Ze současné báze lomu je sjezd na etáž v úrovni 469 m 

n.m. Tento sjezd prozatím nemá definitivní podobu vzhledem k malému 

rozsahu roztěžení zahloubené etáže. Generální závěrný svah lomu je 



Bc. Petr Bican :                             Přepočet zásob a dotěžení ložiska v Kamenolomu Kožlí - studie 

 
2010  8   

stanoven ve sklonu maximálně 60º. Skrývkové svahy jsou stabilní při 

sklonu do 45º. 

 

 

Obrázek 1 – Současná podoba kamenolomu 

 

Ve východní, dosud netěžené části dobývacího prostoru se nacházejí 

prozatím zemědělsky obdělávané plochy. Provozovatel kamenolomu 

v nedávné době dokončil v této lokalitě výkup pozemků, aby bylo možné 

výhledově rozšířit těžbu i tímto směrem. Po obvodu jámy lomu jsou ze 

skrývkových materiálů vytvořeny ochranné valy snižující rušivý vliv těžby na 

okolí. Vzhledem k nevelké vzdálenosti lomu od obytných stavení je hledisko 

eliminace nepříznivých vlivů těžby jedním z nejdůležitějších opatření. Při 

příjezdu ke kamenolomu směrem od obce Kožlí se po pravé straně 

komunikace nacházejí nejdůležitější  budovy a zařízení. Jedná se zejména     

o stacionární úpravnu kameniva, ocelové zásobníky, expedici s nákladní váhou, 

dílny, odstavnou plochu mechanizace a objekt zázemí pro zaměstnance. Většina 

těchto objektů byla postavena již v polovině 20.století, jsou však 

v provozuschopném stavu. 
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2.3. Způsob dobývací metody  
  
 
Dobývací metoda v kamenolomu Kožlí je zvolena jako strojní za použití trhacích 

prací. Odstřely se používají clonové případně plošné. Po odstřelu je nakládka 

suroviny z rozvalu zajišťována pomocí hydraulického pásového rypadla DH 411 

s hloubkovou lopatou. Toto rypadlo bylo vyrobeno v 80. letech strojírnami UNEX 

Uničov. Stroj patří přímo těžební organizaci a v lomu je v počtu jednoho kusu. 

V letošním roce byla na stroji během zimní odstávky provedena drobná 

modernizace. Ta spočívala ve výměně stávající násady lopaty za delší, aby bylo 

možno lépe nakládat používaný nákladní automobil MAZ. Dopravu suroviny 

k primárnímu drtiči zajišťují nákladní automobily. Obvykle je nasazen jeden 

nákladní automobil Tatra T 815 patřící těžební organizaci a jeden automobil MAZ 

běloruské výroby od smluvního dodavatele. Pro nakládku drceného kameniva 

z volných skládek na dně lomu je používán kolový nakladač VOLVO 180.  

Vrtné a trhací práce provádí v kamenolomu dodavatelským způsobem 

firma CB Destrukce. Tato společnost zajišťuje provedení vrtů vrtací soupravou 

INGERSOLL RAND 500 CC a VPP 2000. Pro trhací práce je užíváno clonových, 

případně plošných odstřelů. Vzhledem k blízké okolní zástavbě jsou prováděny 

odstřely menších rozsahů. Při každém odstřelu jsou prováděna seismická 

měření. Jako referenční místo proměření seismických otřesů byla určena blízká 

památkově chráněná kaple. Firma CB Destrukce rovněž zajišťuje případné 

druhotné rozpojení. Sekundární trhací práce nejsou užívány. Jako hlavní 

prostředek druhotného rozpojování je využíváno rypadlo DH 411 osazené 

hydraulickým kladivem. Toto rypadlo je již starší výroby, nicméně pro danou 

činnost vyhovuje. V lomu je nasazeno v počtu jednoho kusu. 

  Drcení a úprava hlavní suroviny je prováděna na stacionárním zařízení. 

Jako primární drtič slouží v roce 2009 nově instalovaný jednovzpěrný čelisťový 

drtič DCJ 1021 se vstupním otvorem 1100x800mm. Pro odlehčení je před 

drtičem osazen prstový odhliňovač na drobný materiál. Tento materiál je krátkým 

žlabem podáván na hlavní pásový dopravník k dalšímu třídění. Po primárním 

předrcení je kamenivo dopravováno pásovým dopravníkem do objektu třídění. 

Zde je pomocí vibračních žlabů a sít tříděno na šest výstupních frakcí hotových 
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výrobků [6], [7]. Tyto výrobky jsou buď uloženy přímo v ocelových zásobnících – 

Obr. 2, nebo jsou průběžně naváženy na mezideponii ve dně lomu. 

Nadsítné frakce 63mm je po naplnění příslušného ocelového zásobníku 

transportováno do sekundárního stupně drcení. To je prováděno na kuželovém 

drtiči DKT 900/55. Produkt sekundárního drcení se vrací na hlavní pásový 

dopravník k novému přetřídění [9]. 

 
Obrázek 2 – Třídírna se zásobníky kameniva 
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3. Provedení p řepočtu zásob dle aktualizovaného plánu  

    otvírky, p řípravy a dobývání z roku 2001 

 

 

3.1. Výpočet  zásob metodou prostorového modelování  

             ložisek  
 

 

3.1.1. Metodika výpo čtu 

 

Výpočet zásob byl proveden v období 08/2008 odbornou firmou Geologické 

služby s.r.o. za využití metody prostorového modelování ložiska pomocí 

programů „Geologický a báňský model ložiska“ firmy KVASoftware [2]. Tyto 

programy byly v posledních letech použity pro vyhodnocení řady ložisek uhlí, 

kaolínu, štěrkopísků a kamene . 

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 předtím vertikálně 

rozdělena do vrstev (technický termín, neodpovídá geologické definici vrstvy) [7]. 

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. 
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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 

 

3.1.2. Podmínky využitelnosti zásob a podklady použ ité ve výpo čtu zásob 

 

Pro ložisko kamene Kožlí u Čížové byly zadavatelem prací schváleny následující 

podmínky využitelnosti zásob [2]: 

Množství nerostu - Minimální množství nerostu není stanoveno. 

Jakost nerostu - Nerostem je žula (jako žula jsou v technické praxi označovány 

všechny granitoidní horniny těžené na ložisku), která vyhovuje požadavkům 

norem ČSN - EN. 

Geologické ukazatele - Maximální skrývkový poměr v bilančním bloku je 1 : 9. 

Báňsko technické podmínky - Spodní hranice zásob je stanovena na 454 mn.m. 

Zásoby v závěrných svazích lomu jsou hodnoceny jako nebilanční. 
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3.1.3. Zásady geometrizace a rozd ělení do blok ů 

Základem pro konstrukci modelu byly údaje z vrtů [8]. Z nich byl vygenerován 

primární model, který byl následně doplněn o údaje z dokumentace lomu. 

Nově provedené průzkumné vrty ověřily ložisko do úrovně 454 mn. m. (dno 

projektovaného lomu). 

Jednotlivé bloky zásob byly charakterizovány následujícím způsobem: 

Blok 1PB 

Prozkoumané bilanční volné zásoby uvnitř projektovaného lomu. Jižní, západní     

a severní hranice je dána vydobytím ložiska, na východě je blok omezen hranicí 

dobývacího prostoru a na severovýchodě sousedí s nebilančním blokem 2PN. 

 

Blok 2PN 

Prozkoumané nebilanční volné zásoby. Blok při severovýchodní hranici 

dobývacího prostoru je nebilanční z důvodu nepříznivého skrývkového poměru 

(horší než 1 : 9).  

 

Blok 3PN 

Prozkoumané nebilanční volné zásoby v závěrných svazích lomu. Vnější hranice 

bloku je shodná s bloky 1PB a 2PN a je vedena svisle až na úroveň báze ložiska. 

Vnitřní hranice je dána patou závěrného svahu lomu na úrovni nejnižší etáže.  

 

 3.1.4. Sumarizace zásob 

 

Výpočet zásob v blocích byl proveden v programu Báňský model. Veškeré 

sumarizace byly provedeny v programu Microsoft EXCEL. Do skrývky byla 

započítána ornice, hlína, eluvium a zvětralý kámen, součástí ložiska je navětralý 

a čerstvý kámen. Výsledky výpočtu zásob jsou v Tab. 2 [2].   
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Tabulka 2 – Sumarizace výpočtu metodou prostorového modelování, KVASoftware. 

kubatura 

 Číslo bloku kamene skrývky 

  [m3] [m3] 

1PB 1 730 315 89 447 

2PN 95 574 12 821 

3PN 675 272 4 914 

zásoby celkem 2 501 161 107 182 

   

prozkoumané bilanční volné celkem 1 730 315 89 447 

prozkoumané nebilanční volné celkem 770 846 17 735 

   geologické zásoby 2 501 161 107 182 

těžební ztráty  [%] 5%  

vytěžitelné zásoby 1 643 799  89 447 

           

 

3.2. Alternativní výpo čet bilan čních zásob metodou   

                horizontálních řezů 
 

3.2.1. Metodika výpo čtu 

Hlavní těžištěm této diplomové práce je zpracování alternativního výpočtu 

objemu zásob metodou horizontálních geologických řezů. Mapové podklady       

a příčné řezy, z nichž výpočet vycházel byly vypracovány společností Báňský 

inženýring Olomouc spol.s.r.o.. Alternativní výpočet byl prováděn pouze pro 

zásoby prozkoumané bilanční a tedy v současnosti vytěžitelné. Část zásob 

v severovýchodní části je hodnocena jako nebilanční [2], nebyly proto do výpočtu 

zahrnuty a nepočítá se s nimi ani ve studii návrhu na dotěžení ložiska. 

Výhodou této metody je její nenáročnost na drahé softwarové vybavení. Jako 

výchozí podklad slouží digitální mapa lomu nebo geodetické zaměření lokality. 

Pro výpočet dílčích ploch lze následně využít běžně dostupný nástroj v programu 

AutoCAD pro výpočet ploch. Vlastní sestavení vzorců a výpočty v kontingenční 
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tabulce se provádí v programu Microsoft EXCEL. Metodu horizontálních řezů 

můžeme s úspěchem využívat nejen pro výpočty objemů zásob nerostných 

surovin, ale i zemních těles a stavebních jam v inženýrském a dopravním 

stavitelství. 

Podstatou metody horizontálních řezů je rozdělení ložiska systémem 

rovnoběžných rovin o určitém rozestupu – odlehlosti ploch [5], [10] . Tyto roviny 

mohou být obecně vedeny v jakýchkoliv vzdálenostech od sebe. V mapových 

podkladech ve většině případů bývají zakresleny vrstevnice dané lokality, které je 

výhodné k výpočtu využít. U každého horizontálního řezu označeného dle 

nadmořské výšky ve které je veden, je stanovena plocha horní a dolní podstavy.  

Následně  dle vzorce pro výpočet objemu komolého jehlanu je vypočten objem 

jednotlivých vodorovných segmentů.  

Základní vzorec pro výpočet objemu  komolého jehlanu : 

( )21213
SSSS

h
V ++∗∗=  

V………objem komolého jehlanu 

h………mocnost dílčí vrstvy – odlehlost ploch 

1S …….dílčí plocha - podstava komolého jehlanu 

2S …….dílčí plocha - podstava komolého jehlanu 

Vzhledem k tomu, že operace násobení i sčítání je komutativní, není podstatné 

rozlišovat horní a dolní podstavu komolého jehlanu ve smyslu tradičního chápání 

podoby tohoto tělesa.  

U výpočtu objemu zásob u bloku č.1a si však zavedeme  úmluvu, že horní 

podstava bude značena 2S  a spodní podstava 1S . Plochu spodní podstavy tedy 

vypočteme: ∆+= 21 SS . V tabulce výpočtu zásob je pak zaveden vzorec, jež 

připočítává každou tuto plochu  “∆“ k ploše řezu vyšší vrstevnice. Pro větší 

názornost je systém výpočtu ploch uveden ve schematickém obrázku – Obr. 3. 
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Obrázek 3 – Schéma výpočtu ploch podstav 

Na závěr součtem všech vodorovných segmentů dostaneme výsledný objem 

geologických zásob.  

 

3.2.2. Rozdělení do blok ů 

 

Pro větší přehlednost výpočtu bylo ložisko pracovně rozděleno do několika bloků. 

Tyto bloky jsou vykresleny a označeny v grafické Příloze č.5 a Příloze č.6.             

U každého z bloků byla pro výpočet  využita jiná vzdálenost horizontálních řezů. 

Vždy se využívají roviny tvořené buď vrstevnicemi nebo úrovní etáže. Pro každý 

blok je v tabulce proveden výpočet ploch a objemu. 

Blok č.1a - je tvořen oblým pahorkem ve východní části ložiska. Pro svůj 

tvar byl proto rozdělen horizontálními řezy dle vrstevnic. Na mapě bloku zásob 

kamenolomu jsou vrstevnice vykresleny v rozteči 1m. Tato vzdálenost nám 

poskytuje dostatečně věrný popis skutečné podoby sledované lokality. Pokud 

bychom chtěli řezy vést v jiných roztečích než je vrstevnicový plán, museli 

bychom provést lineární interpolaci po spádnici a vykreslit si tak potřebné křivky. 

Nevýhodou tohoto řešení je možnost vnesení určité chyby do průběhu vrstevnice 

při provádění interpolace a tím do výpočtu dílčí plochy.  
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Vertikálně je blok vymezen takto : vrchol v úrovni 502 mn.m., spodní část je pak 

v úrovni 493 mn.m.. Prostorově je ohraničen z východní strany hranicí 

dobývacího prostoru, ze západní strany vrstevnicí o kótě 502 mn.m. 

Vlastní výpočet ploch podstav jednotlivých dílčích vodorovných segmentů byl 

proveden následujícím způsobem. Jako výchozí výkres byl použit projekt lomu – 

Příloha č.4. V počítačovém programu AutoCAD se označí obrys plochy 

ohraničené dvěma sousedními vrstevnicemi – plocha bude označena “∆“. Pro 

větší přehlednost je vždy každá plocha barevně odlišena.  

Tento způsob je nejjednodušší při práci s Autocadem, neboť není nutno vždy 

označovat celou plochu řezu v dané úrovni řezu.  

Výpočet objemu zásob bloku č.1a je uveden v Tab. 3. 

 

Tabulka 3 – Výpočet objemu zásob bloku č.1a 

úrove ň řezu 
m n.m. 

plocha   
S2 

celková plocha   
S1 

mocnost 
dílčí 

vrstvy kubatura díl čí vrstvy 
  [m2] [m2] [m] [m3] 

  121 SSS ∆+=   ( )21213
SSSS

h
V ++∗∗=  

502 248,3 248,3 1,0 83 
501 2502,0 2750,3 1,0 1 275 
500 2827,5 5577,8 1,0 4 082 
499 2670,3 8248,1 1,0 6 870 
498 2762,0 11010,1 1,0 9 596 
497 2195,9 13206,0 1,0 12 091 
496 2735,0 15941,0 1,0 14 552 
495 1981,9 17922,9 1,0 16 922 
494 1004,5 18927,4 1,0 18 423 
493 471,5 19398,9 1,0 19 163 

          

  Celkem objem Bloku č.1a 103 056 
 

 

Blok č.1b – tento blok je v podstatě tvořen současným závěrným svahem 

východní části lomu. Z východní části je ohraničen hranou jámy lomu, ze západní 

strany hranu tvoří pata závěrného svahu. Dolní úroveň bloku je v úrovni 

současné báze lomu 484 mn.m., horní úroveň na kótě 502 mn.m.. Vzhledem 
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k tomu, že v šikmé hraně závěrného svahu nebyla provedena žádná měření po 

vrstevnicích, nebyl tento blok horizontálně dělen, ale vypočten jako jeden celek. 

Výška bloku č.1b je 18m. Výpočet objemu zásob bloku č.1b je uveden v Tab. 4. 

 

Tabulka 4 - Výpočet objemu zásob bloku č.1b 

Blok č.1b 
plocha   

S2 
celková plocha   

S1 

mocnost 
dílčí 

vrstvy kubatura díl čí vrstvy 
  [m2] [m2] [m] [m3] 

  121 SSS ∆+=   ( )21213
SSSS

h
V ++∗∗=  

 1751,6 5480,6 18 61 983 
          

  Celkem objem Bloku č.1b 61 983 
 

 

Blok č.1c – blok je z východní části ohraničen budoucím závěrným 

svahem etáže o kótě 484 mn.m, ze západní strany křivkou vrstevnice 502 mn.m. 

Jeho spodní plocha je v úrovni 484 mn.m na bázi lomu, horní plochu tvoří spodní 

plocha bloku č.1a – tj. 493 mn.m.  Blok byl opět pro svůj jednoduchý a dobře 

definovaný tvar vypočten jako jeden celek. Výška bloku č.1c je 9m. Výpočet 

objemu zásob bloku č.1c je uveden v Tab. 5. 

 

Tabulka 5 - Výpočet objemu zásob bloku č.1c 

Blok č.1c 
plocha   

S2 
celková plocha   

S1 

mocnost 
dílčí 

vrstvy kubatura díl čí vrstvy 
  [m2] [m2] [m] [m3] 

  121 SSS ∆+=   ( )21213
SSSS

h
V ++∗∗=  

 19398,8 16590,7 9 161 788 
          

  Celkem objem Bloku č.1c 161 788 
 

 

Blok č.2 – Po vypočtení objemu zásob v blocích 1a – 1c jsme se dostali 

do úrovně plánovaného zahloubení pod stávající dno lomu. Tento blok má 
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v ploše maximální velikost tak, jak ji umožňuje rozloha dobývacího prostoru při 

zachování báňsko technických podmínek bezpečnosti svahů jednotlivých etáží. 

Horní úroveň bloku je na kótě 484 mn.m., spodní úroveň bloku se nachází ve 

výšce 469 mn.m. Blok byl opět pro svůj jednoduchý a dobře definovaný tvar 

vypočten jako jeden celek. Výška bloku č.2 je 15m. Výpočet objemu zásob bloku 

č.2 je uveden v Tab. 6. 

 

Tabulka 6 - Výpočet objemu zásob bloku č.2 

Blok č.2 
plocha   

S2 
celková plocha   

S1 

mocnost 
dílčí 

vrstvy kubatura díl čí vrstvy 
  [m2] [m2] [m] [m3] 

  121 SSS ∆+=   ( )21213
SSSS

h
V ++∗∗=  

 54128 51306 15 790 661 
          

  Celkem objem Bloku č.2 790 661 
 

 

Blok č.3 – Tento blok má opět v ploše maximální velikost tak, jak ji 

umožňuje rozloha dobývacího prostoru při zachování báňsko technických 

podmínek bezpečnosti svahů jednotlivých etáží. Horní úroveň bloku je na kótě 

469 mn.m., spodní úroveň bloku se nachází ve výšce 454 mn.m. V této úrovni se 

nachází budoucí  definitivní projektované dno lomu. Blok č.3 byl pro svůj 

jednoduchý a dobře definovaný tvar vypočten jako jeden celek. Výška bloku č.3 

je 15m. Výpočet objemu zásob bloku č.3 je uveden v Tab. 7. 
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Tabulka 7 - Výpočet objemu zásob bloku č.3 

Blok č.3 
plocha   

S2 
celková plocha   

S1 

mocnost 
dílčí 

vrstvy kubatura díl čí vrstvy 
  [m2] [m2] [m] [m3] 

  121 SSS ∆+=   ( )21213
SSSS

h
V ++∗∗=  

 47856 39834 15 656 756 
          

  Celkem objem Bloku č.3 656 756 
 

 

3.2.3. Výpočet a sumarizace zásob 

 

Po výpočtu objemu suroviny v jednotlivých blocích provedeme jejich součet 

v sumarizační tabulce. Abychom dostali objem vytěžitelných zásob zdravého 

kamene, musíme od celkového objemu ještě odečíst kubaturu skrývkových hmot.  

Objem těchto hmot určíme pomocí metody geologických bloků [5],[10]. K volbě 

této metody nás vedl nízký počet vstupních informací o mocnosti vrstev 

skrývkových hmot a proměnlivý průběh rozhraní zdravého kamene a nadloží. 

Data pro výpočet byly převzaty z provedených vrtů V1 – V3 [8]. Přesnost výpočtu 

objemu skrývkových hmot je vzhledem k celkovému objemu zásob dostačující. 

Výpočet objemu skrývkových hmot je uveden v Tab. 8. 

 

Tabulka 8 - Výpočet objemu zásob skrývky 

Skrývka  

 
 

Označení vrtu mocnost skrývky - h  plocha - S  kubatura skrývky 
   [m] [m2] [m3] 

 
 

  
      

hSV φ×=  

 V1 3,5   
 V2 5,4   
  V3 5,6   

 
Průměrná 

mocnost – Ø h 4,83 
 

21 151 102 229,8 
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V Tabulce 9 je poté provedena sumarizace zásob jednotlivých bloků vypočtených 

v tabulkách 2 – 7 metodou horizontálních řezů.  

 

Tabulka 9 - Výpočet objemu celkových vytěžitelných zásob metodou horizontálních řezů 

Číslo bloku kubatura 

  [m3] 

Blok č. 1a 103 056 

Blok č. 1b 61 983 

Blok č. 1c 161 788 

Blok č. 2 790 661 

Blok č. 3 656 756 

Skrývka 102 229,8 

Bilan ční zásoby celkem (mimo skrývky) 1 672 014  

těžební ztráty  [%] 5% 

vytěžitelné zásoby 1 588 413 

 

 

3.3. Porovnání výsledk ů výpo čtu dle jednotlivých metod 

 

V tomto odstavci provedeme porovnání výsledků výpočtu vytěžitelných zásob 

provedeným dvěmi nezávislými metodami.  

První použitou metodou výpočtu bylo prostorové modelování ložiska 

pomocí programu „Geologický a báňský model ložiska“ firmy KVASoftware. 

Výpočet zásob byl proveden v období 08/2008 odbornou firmou Geologické 

služby s.r.o. [2].  

Druhou metodou byl alternativní přepočet pomocí horizontálních řezů 

provedený v rámci této diplomové práce. V obou výpočtech byly zjištěné bilanční 

zásoby očištěny o těžební ztráty v uvažované výši 5%. Dostali jsme tak skutečně 

vytěžitelné zásoby v daném dobývacím prostoru. Srovnáním výsledků byl zjištěn 

rozdíl mezi jednotlivými metodami výpočtu celkem 55 386 m3 suroviny, což činí 

3,37% z celkového objemu. Tento rozdíl je dán menší přesností výpočtu ploch 

v metodě horizontálních řezů. V zásadě však můžeme říci, že daný rozdíl je 



Bc. Petr Bican :                             Přepočet zásob a dotěžení ložiska v Kamenolomu Kožlí - studie 

 
2010  22   

v přijatelné toleranci a alternativní přepočet zásob metodou horizontálních řezů 

lze hodnotit jako úspěšný. Srovnání výsledků jednotlivých metod je uvedeno 

v Tab. 10. 

 

Tabulka 10 – Porovnání výsledků jednotlivých metod výpočtu objemu zásob 

 Metoda výpo čtu objemu zásob 

 

„Geologický a bá ňský 
model ložiska“  

KVASoftware s.r.o  

Alternativní p řepočet 
metodou horizontálních 

řezů Rozdíl Rozdíl  
 [m3] [m3] [m3] [%] 

     

Kubatura 1 643 799 1 588 413 55 386 3,37 
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4. Návrh postupu dot ěžení ložiska 
 
 
4.1. Popis sou časné situace 
 
V současné době je kamenolom Kožlí otevřen dvěma těžebními etážemi. Hlavní 

dno lomu je na kótě 484 mn.m.. V severní části je pak zahájeno zahloubení na 

nižší etáž o kótě 469 mn.m.. V prostoru tohoto zahloubení se s těžbou ve větším 

objemu započalo v roce 2008. Postup těžby tímto směrem byl vynucen dvěmi 

důležitými okolnostmi. Ve východní části lomu byla při dobývání z hlavní etáže  

zastižena mocná poloha silně zvětralého granodioritu. Toto zvětrání dosahuje 

mocnosti téměř na celou výšku etáže. Silně zvětralá hornina je sypká až písčitá. 

Ve větší hloubce tvoří lehce zpevněné kusy. Možnosti využití takového materiálu 

jsou velmi omezené a po předrcení je výsledný výrobek vhodný pouze do 

hutněných zásypů. Je potřeba ovšem podotknout, že konstrukce provedené 

z tohoto materiálu jsou při řádném zahutnění velmi kvalitní. Sypanina se lehce 

rozhrnuje a je dobře hutnitelná. Pokud by však těžba pokračovala pouze tímto 

směrem, kamenolom by neměl zajištěn dostatek suroviny pro výrobu kvalitního 

drceného kameniva pro své odběratele. 

 Po posledním odstřelu provedeném na podzim roku 2009 je rozval 

ponechán na místě a není těžen. Vzhledem k určitým zásobám materiálu 

podobné kvality na volných skládkách, nebude v odtěžení pokračováno do 

chvíle, než bude ze strany odběratelů dostatečná poptávka. Tento stav není 

z provozního hlediska úplně ideální, neboť je výhodné mít možnost provádět 

těžbu na více místech lomu. Současný stav ve východní části lomu po odstřelu 

suroviny nižší kvality je na Obr. 4.  
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Obrázek 4 – Rozval po odstřelu ve východní části lomu 

 

Další důvod pro otevření etáže 469 mn.m. byl stav, kdy nebyl proveden výkup 

pozemků ve východním směru až na hranici stanoveného dobývacího prostoru. 

Doposud se těžba pohybovala pouze v prostoru hlavní jámy lomu. Majetkové 

vypořádání vlastnických vztahů bylo uspokojivě vyřešeno až v polovině roku 

2009.  

V další části práce jsou rozpracované 3 hlavní fáze postupu při studii dotěžení 

ložiska Kamenolomu Kožlí. 

 
 
4.2. Fáze č. 1 – Rozšíření těžby východním sm ěrem 
 
V první fázi  navrhuji postup dobývání východním směrem z hlavní etáže 484 

mn.m. tak, aby došlo k vytvoření pilotního zářezu pro další návazné fáze postupu 

těžby. V této části dobývacího prostoru doposud těžba neprobíhala a na povrchu 

je v současnosti zemědělsky obdělávaná půda. Tento prostor byl pro těžbu 

uvolněn až po vypořádání majetkových vztahů výkupem příslušných pozemků 

v roce 2009 [9]. Bez toho, aniž by proběhly tyto legislativně podmíněné kroky, 

není možno s těžbou započít.  
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Postup prací při zahájení těžby v tomto prostoru bude následující. Jako první 

musí být provedena skrývka kulturních vrstev půdy.  Humózní a podorniční vrstvy 

budou skryty v celé své mocnosti a deponovány v podobě ochranných valů po 

obvodě budoucí jámy. Tento materiál bude následně použit pro rekultivace po 

těžební činnosti. Skrývka bude provedena strojním způsobem buďto pásovým 

dozerem, nebo hydraulickým rypadlem. Obvod dobývacího prostoru bude rovněž 

nově ohrazen a označen bezpečnostními tabulkami.  

Těžba východním směrem proběhne v prostoru o rozměrech cca 80x80m se 

severojižní orientací hran etáží – Obr. 5.  Vytvoření tohoto zářezu až na hranu 

dobývacího prostoru umožní následný postup těžby severním směrem. 

 

 
Obrázek 5 – Zahájené vytváření zářezu ve východní části lomu 

 

 

Rozpojování horninového masivu bude probíhat pomocí clonových případně 

plošných odstřelů. Lze předpokládat, že při trhacích pracích bude docházet        

k  značnému výskytu nadrozměrných kusů v rubanině. To je dáno poměrně 
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velkou nehomogenitou ložiska v tomto prostoru, neboť méně kvalitní navětralá 

surovina je protkána polohami kvalitního granodioritu, případně lamprofyru. Pro 

sekundární rozpojení nadrozměrných kusů bude použito hydraulického rypadla 

s impaktorem. Po dobu, kdy bude probíhat těžba z hlavní etáže 484 mn.m. bude 

nutno pokračovat souběžně se zahloubením v etáži 469 mn.m. Je to z toho 

důvodu, že ve vytvářeném zářezu podle dosavadních zjištění nelze zaručit 

dostatečný objem kvalitní suroviny pro výrobu jakostního drceného kameniva. 

Určitý podíl kvalitnějšího kamene jež se zřejmě v zářezu vyskytne bude odtěžen 

důslednou selektivní těžbou. Odhadovaný objem materiálu dobývaný po dobu 

trvání 1.fáze činí 127 000 m3. Jestliže budeme uvažovat, že surovina z tohoto 

zářezu z důvodu své nižší kvality může tvořit minimálně 1/3 objemu roční 

produkce kamenolomu, vychází nám vzhledem k dosavadním objemům roční 

produkce doba těžby 1.fáze zhruba 5 let.  Postup těžby východním směrem        

a vytvoření zmiňovaného zářezu je zakresleno v grafické příloze č.7. 

 
 
 
4.3. Fáze č. 2 – Postup t ěžby severním sm ěrem 
 
V druhé fázi postoupí těžba z hlavní etáže 484 mn.m. ze zářezu vytvořeného 

v první fázi severním směrem. V této části dobývacího prostoru doposud těžba 

neprobíhala a na povrchu je v současnosti zemědělsky obdělávaná půda. Tento 

prostor byl pro těžbu uvolněn až po vypořádání majetkových vztahů výkupem 

příslušných pozemků v roce 2009 .  

Postup prací při zahájení těžby v tomto prostoru bude mí stejný sled prací jako 

v první fázi. Musí být provedena skrývka kulturních vrstev půdy v celé své 

mocnosti a deponována v podobě ochranných valů po obvodě budoucí jámy. 

Tento materiál bude následně použit pro rekultivace po těžební činnosti. Skrývka 

bude provedena strojním způsobem buďto pásovým dozerem, nebo 

hydraulickým rypadlem. Obvod dobývacího prostoru bude rovněž nově ohrazen 

a označen bezpečnostními tabulkami. 

Těžba severním směrem bude probíhat v šíři vytvořeného zářezu z první fáze    

a na délku zhruba 120m – Obr. 6 Orientace hran etáží bude nyní východ/západ. 
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Dotěžení tohoto bloku materiálu na úroveň 484 mn.m. nám umožní otevření 

celého plata pro plánované zahloubení o dvě etáže až na úroveň 454 mn.m.  

 
Obrázek 6 – Pohled na prostor provádění Fáze 2 -  postup těžby od zářezu severním směrem 

 

V době těžby v tomto prostoru je možné, aby stejně jako v případě první fáze 

probíhala nezávisle i těžba v zahloubené etáži 469 mn.m. Tím bude opět 

zajištěna pro lom kvalitní surovina pokud by v etáži 484 mn.m. byla zasažena 

rozsáhlá poloha méně kvalitní horniny. Odhadovaný objem materiálu dobývaný 

po dobu 2.fáze činí 200 000 m3. Jestliže budeme uvažovat, že surovina z tohoto 

bloku bude vyšší kvality než  z bloku v první fázi postupu a může tak tvořit více 

než 2/3 objemu roční produkce kamenolomu, vychází nám vzhledem 

k dosavadním objemům roční produkce doba těžby 2.fáze zhruba 7 let. Postup 

těžby východním směrem a vytvoření zmiňovaného zářezu je zakresleno 

v grafické příloze č.7. 
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4.4. Fáze č. 3 – Zahloubení na definitivní hloubku lomu 
 
Navržená 3.fáze dotěžení ložiska  je plánována na celkovou možnou hloubku – 

tj.úroveň 454 mn.m. Od současné báze lomu na kótě 484 mn.m. půjde o otevření 

2 etáží, každá o výšce 15m. Celá plocha dobývacího prostoru se postupně 

odkryje odtěžením suroviny z etáže 484 mn.m. Toto bude provedeno v rámci 

dvou výše zmíněných postupových fází. Etáž na kótě 469 mn.m. je již 

v současnosti těžena a bude tomu tak i při dobývání ve východní, dosud 

netěžené, části ložiska – Obr. 7.  

 

 
Obrázek 7 – Rozpracované zahloubení etáže 469 mn.m. 

 

 

Po rozfárání druhé etáže v zahloubení 454 mn.m. bude důležité dbát na báňsko 

technické podmínky dobývání, zejména generální závěrný svah okraje 

dobývacího prostoru a odstup jednotlivých vnitřních těžebních etáží. Tato 

skutečnost zde bude postupně nabývat na důležitosti. Doposud byl lom těžen     

v podstatě uprostřed dobývacího prostoru. Ve fázích konečného dotěžení však 

začne vznikat definitivní podoba kamenolomu a ta musí příslušné báňsko 

technické podmínky respektovat. Po celou dobu dobývání je uvažováno se 
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skladováním hotových výrobků na dně lomu. Prostor pro meziskládky je k tomu 

dostatečně veliký za předpokladu dobré prostorové organizace. Surovina bude 

rozpojována clonovými odstřely a kolovými nákladními automobily odvážena ke 

zpracování. Z toho důvodu bude při severní straně ložiska vybudována sjízdná 

komunikace až na definitivní hloubku 454 mn.m. Tato komunikace bude 

prodloužením stávající svážné cesty po níž je dopravována rubanina z etáže 469 

mn.m. Celkový generální postup těžby zahloubením dvou etáží pod stávající dno 

lomu bude jižním směrem. Jednotlivé dílčí postupy budou plánovány vedením 

kamenolomu s ohledem na momentální potřebu suroviny se zachováním dobré 

dopravní obslužnosti na skládkách drceného kameniva. Změnou v plánu otvírky, 

přípravy a dobývání v roce 2001 [1], kdy byl povoleno zahloubení lomu až na 

kótu 454 mn.m. je zajištěn dostatek kvalitní suroviny na další dlouholetý provoz 

kamenolomu. 
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Závěr 

 

V kamenolomu Kožlí u Čížové byl v minulosti objem vytěžitelných zásob 

stanovován vždy pouze odborným odhadem. Po provedené změně plánu otvírky, 

přípravy a dobývání z roku 2001 [1] , byl v roce 2008 společností Geologické 

služby s.r.o. proveden výpočet objemu zásob metodou prostorového modelování 

ložiska pomocí počítačového programu „Geologický a báňský model ložiska“ 

firmy KVASoftvare [2].  

V rámci této práce byl proveden alternativní přepočet objemu zásob 

metodou horizontálních řezů. Pro výpočet byly uvažovány pouze zásoby 

bilanční. Ložisko bylo pro větší přehlednost rozčleněno do několika bloků. Ty 

byly následně rozděleny horizontálními řezy. Ke všem výpočtům byla vyhotovena 

potřebná výkresová dokumentace a výsledky jsou přehledně zaznamenány do 

tabulek. Budeme-li považovat výsledek počítačového zpracování výpočtu zásob 

za metodu přesnější, poté se jeví rozdíl 3,37% mezi výsledky jednotlivých metod 

jako uspokojivý. Můžeme tedy přijmout zpracovaný alternativní přepočet jako 

důvěryhodný. 

Dvojím nezávislým výpočtem byly na ložisku Kožlí ověřeny zásoby            

v objemu 1 643 799 m3. Tato hodnota je již očištěna od těžebních ztrát ve výši 

5% s nimiž je nutno počítat. Při předpokládané průměrné roční  těžbě 41 000 m3 

vychází celková životnost lomu na 40 let. Jestliže byl danými výpočty zjištěn 

dostatečný objem suroviny pro zabezpečení těžby v poměrně dlouhém období je 

možné uvažovat o investicích do modernizace jak strojového parku tak úpravny 

kameniva. Zejména hlavní těžební mechanismy a zásobníky kameniva se 

nacházejí na hranici své životnosti. Vybavení lomu provozuschopnou a výkonnou 

mechanizací má zásadní vliv na plynulý chod výroby. Vynucená prostojovost, 

výpadky výroby a náklady na opravy strojů a úpravárenské linky následně  

nepříznivě ovlivňují celkovou ekonomiku výroby.  

Výše uvedená předpokládaná životnost kamenolomu bude samozřejmě 

ovlivněna poptávkou po drceném kamenivu v průběhu jednotlivých let. Mezi 

významnější odběratele jež mohou v lomu zvýšit poptávku až k dvojnásobnému 
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objemu běžné roční produkce, jsou řazeny zejména stavební organizace 

podílející se na výstavbě rychlostní komunikace R4. Pokud by byl státními 

orgány plynule a významně podporován rozvoj dopravní infrastruktury v daném 

regionu, je možné uvažovat s určitým zkrácením předpokládané životnosti 

kamenolomu. Nicméně ani v takovém případě nelze uvažovat s řádovým 

zkrácením životnosti, neboť  v běžných letech slouží lom pouze ke krytí běžné 

potřeby drceného kameniva v blízkém okolí. 

V závěru práce je zpracován návrh na postup při dotěžení ložiska. Jsou 

zde vytyčeny tři hlavní fáze postupu od dokončení těžby stávající hlavní etáže až 

po celkové zahloubení na definitivní úroveň. Jako nejdůležitější se v navrženém 

postupu jeví dobrá prostorová organizace prací v budoucnu tak, aby bylo možno 

provádět souběžnou těžbu na více místech kamenolomu při dodržení veškerých 

aspektů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
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