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Anotace 

Bakalářská práce se věnuje tématu vyuţití odpadů vznikajících při těţbě stavebního 

kamene v kamenolomu EUROVIA Jakubčovice s.r.o. 

První část práce teoreticky pojednává o technologických procesech při těţbě 

a úpravě kameniva a odpadech při procesech vznikajících.  

V druhé části práce dochází ke znázornění moţností vyuţití, hospodaření 

a ekonomického zhodnocení odpadů. Dále jsou zde propočteny finanční a mnoţstevní 

úspory při nakládání s odpady v souvislosti s výstavbou a vyuţitím flokulační stanice. 

Klíčová slova: stavební kámen, technologie těţby, úprava kameniva, flokulace, 

ekonomické zhodnocení, vyuţití  

 

 

Summary 

Bachelor thesis is focused on recovery due to the extraction of building stone in a 

quarry EUROVIA Jakubčovice s.r.o. 

The first part deals with the theory of technological processes for extraction 

and treatment of waste and aggregates in the process of emerging. 

 In the second part is to demonstrate the possibility of recovery, management and 

economic evaluation of waste. Furthermore, there are calculated and the financial 

economies of scale in waste management in connection with the construction and use of 

flocculation station. 

Keywords: : building stone, technology mining, quarrying, aggregates, 

flocculation, economic evaluation, use 
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1 Úvod 

Kamenolom EUROVIA Jakubčovice, s.r.o., se nachází v moravskoslezském kraji, 

čtyři kilometry severozápadně od města Odry, v obci Jakubčovice nad Odrou.  

Samotný kamenolom má bohatou historii. Zaloţen byl v roce 1876 rodákem 

z Opavy Emilem Teltschikem. Teltschik po své smrti v roce 1921 odkázal kamenolom 

státu. Do roku 1990 byl součástí těţební organizace Moravské štěrkovny a pískovny n. p. 

Olomouc. V roce 1990 se podnik osamostatnil s názvem Štěrkovna Jakubčovice s. p. 

a takto byl posléze privatizován panem Josefem Hájkem. V roce 2006 odprodal historicky 

druhý soukromý majitel svůj obchodní podíl společnostem Stavby silnic a ţeleznic, a. s. 

a ODS-Dopravní stavby Ostrava, a.s. Tím se stal kamenolom součástí nadnárodní 

společnosti EUROVIA a začal nést její jméno. [1] 

Dobývací prostor zasahuje do tří katastrálních území: Jakubčovice, Heřmanice 

u Oder a Heřmánky. Je vytvářen výrazným kopcem s prudkými svahy, které nejstrměji 

upadají k jihozápadu a severozápadu. Nazývá se Chrastavec a jeho nadmořská výška je 

udávána 532 m. n. m. Těţba probíhá na 10 etáţích se skolnem 60 -75
°
 a převýšením 

cca. 217 m. [1] 

Převládajícím typem hornin těţených z jakubčovického loţiska jsou droby –

 šedomodré, modrozelené a hnědošedé, většinou hrubě aţ středně zrnité. Dalším typem 

hornin jsou polymiktní pískovce, aleurolity, jílovité břidlice a prachovce. Nepatrnou část 

tvoří polykamitní, většinou drobnozrnně drobové slepence. [8] 

Kamenolom vyrábí kamenivo pro výrobu ţivičných a betonových směsí, kolejová 

loţe a významné, zejména v posledních třech letech, jsou dodávky pro silniční stavitelství. 

Je jedním z největších producentů drceného kameniva na českém trhu. V posledních třech 

letech prodával více neţ dva miliony tun kameniva ročně. Dosáhnout tyto objemy 

umoţnila rozsáhlá rekonstrukce a modernizace celého provozu, která probíhala postupně 

od roku 1990 a jejíţ větší část byla dokončena v roce 2004. Průběţně probíhala i v dalších 

letech. [1] 
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Vzhledem, k tak obrovskému objemu těţby, vzniká také produkce mnoţství 

negativních vlivů na okolí. Jedná se o prašnost, hlučnost a především nakládání s odpady, 

vznikajícími v souvislosti s těţbou a úpravou kameniva.  

Cílem bakalářské práce bude návrh a ekonomické zhodnocení moţností vyuţití 

těchto odpadů. 

Obrázek č. 1 Jakubčovický kamenolom EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. 

  

Zdroj: interní dokumentace společnosti 
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2 Technologie těžby a úpravy stavebního kamene 

2.1 Základní údaje o společnosti 

Název:     EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. 

Sídlo:     Jakubčovice nad Odrou, Vítkovská 40, PSČ 724 36 

Právní forma:   Společnost s ručením omezeným 

Datum zápisu:   21. Prosince 1993 

Společníci:    EUROVIA STONE, SAS 

Francouzská republika 

Obchodní podíl: 100% 

Základní kapitál:   44 366 000,- Kč 

Předmět podnikání: 

- hornická činnost – otvírka, příprava a dobývání výhradních loţisek, zřizování, 

zajišťování důlních děl a lomů, úprava a zušlechťování nerostů prováděná 

v souvislosti s jejich dobýváním, zřizování a provozování odvalů, výsypek 

a odkališť, dobývání loţisek nevyhrazených nerostů včetně úpravy a zušlechťování 

- prodej nerostů 

- silniční motorová doprava 

- koupě zboţí za účelem jeho dalšího prodej [7] 

Počty zaměstnanců od roku 2004 – 2009: 

Tabulka č. 1 Počty zaměstnaců. [3] 

Rok Počet zaměstnanců 

2004 105 

2005 123 

2006 116 

2007 113 
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2008 99 

2009 98 

 

Graf č. 1 Množství vytěženého kameniva od roku 2000 – 2009 [3] 

 

Proces těţby stavebního kamene se skládá z vrtacích prací, trhacích prací, 

nakládky a dopravy rubaniny k technologickým linkám, kde dochází jiţ k dalšímu procesu 

a to úpravě. 

2.2 Vrtací práce 

Tyto práce předcházejí clonovým odstřelům. Jsou prováděny pomocí vrtacích 

souprav LVE 70 a TAMROCK PANTERA 1500. LVE 70 se pouţívá k vrtání 

horizontálních vrtů v jedné řadě a TAMPROCK PANTERA k hloubení vertikálních vrtů 

situovaných do tří řad. Všechny vrty mají průměr 115 mm a jejich délka je určena výškou 
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lomové stěny. Ve vrchní části kamenolomu jsou mezi vrty voleny rozteče 3,5 m 

a ve spodní části obvykle 2,5 m. Tato volba roztečí je ovlivněna kvalitou vrtaného 

materiálu. [3] 

Vrtací práce si společnost provádí svépomocí. Jelikoţ v posledních čtyřech letech 

překročila hranice produkce kameniva 2 000 000 t za rok, je cca 20% vrtacích prací 

zajišťováno dodavatelsky společností CEMDEST, s.r.o. [3] 

Obrázek č. 2 Horizontální vrt s připravenou trhavinou 

 

Zdroj: vlastní zdroj dat 

2.3 Trhací práce 

Trhací práce zajišťují interní zaměstnanci, popřípadě najatí brigádníci a tvoří tzv. 

nabíjecí četu. Nabíjecí četa má 5 – 12 pracovníků. Počet pracovníků závisí na velikosti 

clonového odstřelu. [3] 

Rozpojování hornin je prováděno metodou clonových odstřelů, která je 

v kamenolomu vyuţívána jiţ od poloviny sedmdesátých let minulého století. Během roku 

2009 bylo provedeno 78 clonových odstřelů, kterými bylo rozpojeno 2 973 843 t horniny. 

[3] 
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 Ke clonovým odstřelům se vyuţívají průmyslové trhaviny . Přímo v prostoru 

kamenolomu je umístěn sklad trhavin, ve kterém můţe být umístěno aţ 25 tun trhavin 

a 18000 rozbušek. [3] 

Obrázek č. 3 Připravená trhavina ke clonovému odstřelu 

 

Zdroj: vlastní zdroj dat 

Patní (horizontální) vrty se nabíjejí trhavinou EMULGIT-EMEX. Pro záhlavní 

neboli vertikální vrstvy se pouţívá trhavina EXPLOZIT 1, 2, 3, 4, 5. Označení trhaviny 

EXPLOZIT 1 aţ 5 vyjadřuje, zda se trhavina můţe dávat do vlhkého prostředí 

aţ pod vodu. Počinové náloţe jsou nabíjeny plastickou trhavinou DANUBIT 2 o průměru 

65 mm. Rozbušky typu DeM-S ve stupních 0 – 20 pouţívané při trhacích pracích jsou 

elektronické, milisekundové se zpoţděním 23 milisekund. Roznětice je kondenzátorovaná 

s označením PR12. Moţnost velkokapacitních trhacích prací při pouţití aţ třiceti tun 

trhavin je povoleno od 415 m n.m. do 505 m n.m.. Do 415 m n.m. se můţe pouţívat 

celková náloţ o hmotnosti 19 tun trhavin. [3] 

Sekundární trhací práce pro rozpojování nadměrně velkých kusů materiálu jsou jiţ 

téměř minulostí. K rozpojování těchto nadměrných kusů se pouţívá hydraulické kladivo. 

[3]   
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Obrázek č. 4 Clonový odstřel 

 

Zdroj: interní dokumentace společnosti 

2.4 Nakládka a doprava rubaniny 

Vlastní těţba a nakládka rozvalu se provádí pomocí čelního kolového nakladače 

značky CATERPILLAR 988 G s objemem lţíce 6,9 m
3
, výkonem motoru 354 kW, 

provozní hmotností 50,7 t a pásovým rýpadlem LIBHERR 974. [3] 

Od těţebních strojů k primárním drtičům je rubanina dopravována osmi 

nákladními automobily. Z toho šesti značky BELAZ s nosností 45 t a dvěma CAT 775 F 

s nosností 65 t. Jsou to tzv. dumpry. [3] 

V roce 2006, kdyţ odkoupila EUROVIA všechny části lomu, byla podepsána 

smlouva se společností HÁJEK a SYNOVÉ, a.s. o tom, ţe tato společnost bude nadále 

provozovat nakládku a dopravu v lomu aţ do roku 2011, jak bude nakládka a doprava 

řešena poté, není ještě známo. V jakubčovickém kamenolomu je vybudováno 36 km 

místních komunikací. [3] 
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Obrázek č. 5 Nákladní automobil značky BELAZ 

 

Zdroj: vlastní zdroj dat 

 

Obrázek č. 6 Nakládání rubaniny nakladačem značky CATERPILLAR 988 G 

 

Zdroj: vlastní zdroj dat 
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2.5 Úprava kameniva 

Úprava kameniva probíhá na třech samostatných technologických linkách 

zásobených z jednoho loţiska. 

2.5.1 První technologická linka 

První technologická linka, s výkonem 600 – 800 t upraveného kameniva 

za hodinu, se nachází na kótě 415 m.n.m.. Do násypky primárního drtiče DCJ 1600x1250 

se naváţí rubanina., která je dále deskovým podavačem přemístěna na odhliňovací roštový 

třídič Metso, a dále do samotného čelisťového drtiče. [3] 

Prstovým hrubotřídičem Tornádo, ke kterému je dopravena podsítná frakce 

z roštového třídiče, je kamenivo vytříděno do frakcí 0 – 16 mm a nad 16 mm. Menší 

z frakcí je dopravována nákladními automobily na odval. Druhá frakce (nadsítná) je 

společně s podrceným kamenivem z drtiče dopravena pásy na surovinou skládku, odkud 

se za pouţití vybračních podavačů 1250x 2500 dávkuje rubanina na dopravní pás. 

Dopravním pásem je pak přepravena k dalšímu drcení kuţelovém drtiči typu SANDVIK 

660 CS. [3] 

Podrcená surovina se dopravuje k hrubotřidiči typu HT 15000 x 4000 a tříděná 

na frakce 0 – 32 mm, 32 – 70 mm a nad 70 mm. 

Frakce 32 – 70 mm a nad 70 mm jsou dopravovány do kuţelového drtiče typu 

KDH 1250 GH, podrcena a spolu s podsítnou frakcí 0 – 32 mm dopraveny na třidiče typu 

SDT 2200 x 4000 a tam vytříděno do frakcí 0 – 6 mm a 6 – 90 mm. První frakce je 

dopravními pásy přemístěna na kuţelovou skládku a odvezena na odval. Druhá frakce 6 – 

90 mm se odvádí do vyrovnávacího zásobníku a odtud pomocí dvou vibračních podavačů 

do odrazového drtiče typu MI 2400 a dále putuje do třídírny, která je řešena jako zdvojená 

linka. [3]  

Kaţdá z linek je sestavena ze tří třidičů typu Binder RT 2 000 x 8 700 

a dehydrátoru, kterým je zajištěno odvodnění frakce 0 – 8 mm. Třídiče mají dvě síta a jsou 

neustále sprchované. Horní třídiče mají na horní sítové ploše síta 36 x 36 mm 

a 70 x 70 mm, na spodní sítové ploše 25 x 25 mm a 36 x 36 mm. Prostřední třídiče mají 

síta o velikosti 13 x 13 mm a 9 x 9 mm a spodní třídiče 5 x 5 mm a 3,15 x 3,15 mm. 
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Vytříděné typy frakcí jsou pomocí skluzů a dopravních pásů dopraveny do kruhových 

ocelových zásobníků typu OZK 485. Do zásobníku OZK 145 je sveden materiál, jehoţ 

zrna jsou větší neţ 63 mm. Další, dodatečné předrcení, je moţné na granulátorech KDH 

1250 a SANDVIK CS 440 a poté dál vrácen dopravním pásem do třídícího procesu. [3] 

Obrázek č. 7 Pohled na první a druhou technologickou linku 

 

Zdroj: vlastní zdroj dat 

2.5.2 Druhá technologická linka 

Tato linka zpracovává kamenivo suchým procesem. Upravené kamenivo 

se pouţívá převáţně jako ţelezniční štěrk pro výrobu kolejových loţí. 

Do násypky primárního čelisťového drtiče typu V 10 – 2N se naváţí rubanina, 

která je podrcena. Dále je dopravena na dopravním pásu na pevný rošt, který vytřídí 

kamenivo větší neţ 150 mm. Toto kamenivo je podáváno deskovým podavačem 

do sekundárního drtiče V 8 – 2N. [3] 

Hrubotřídič, ke kterému je dopravena podsítná frakce 0 – 150 mm společně 

s hlinitými podíly, vytřídí kamenivo do frakcí 0 – 16 mm a 16 – 150 mm. Frakce 0 –

 16 mm je odváţená na kuţelovou skládku a dále pokračuje nákladními auty na odval. 
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Druhá frakce 16 – 150 mm je společně s podrceným materiálem dopravena dopravními 

pásy na surovinnou skládku, která je společná pro obě technologické linky. [3] 

Podsítný materiál je spolu s podrceným materiálem z čelisťového drtiče V 8 – 2N 

dopraven do ocelového zásobníku a podáno vibračním podavačem do kuţelového drtiče 

KDH 1250. Podrcený materiál z drtiče KDH 1250 je rozdělen do frakcí velikosti 0 – 32, 

32 – 63 a 63 – 125 mm potom, co byl roztříděn vibračním třídičem SDT 2200 x 4000. 

Frakce o velikosti 32 – 63 je odvedena do zásobníku, frakce 63-125 je ve vratném okruhu 

vrácena do drtiče KDH 1250. Frakce 0 – 32 mm je dopravena do odrazového drtiče typu 

MI 2400. Následně podrcena a odvedena na mokrou úpravnu a vytříděna. [3] 

2.5.3 Třetí technologická linka 

V kamenolomu se nachází ještě třetí technologická linka, která je označována jako 

Provoz 202. Před privatizací, která proběhla v roce 1994, fungoval tento provoz zcela 

samostatně. V roce 1994 došlo ke sloučení Provozu 202 a Provozu Jakubčovice pod jeden 

závod. [1] 

V roce 2005 došlo k rozsáhlé rekonstrukci Provozu 202, který zpracovává 

kamenivo tzv. suchým procesem. Upravený materiál slouţí převáţně k výrobě komponentů 

mechanicky zpevněného kameniva (MZK). Na lince se také vyrábí frakce o rozměru 0-150 

do konstrukčních vrstev silnic. [3] 

Do násypky primárního drtiče V8 - 2N této technologické linky je dopravována 

dempry rubanina z rozvalu, která je pomocí deskového podavače dávkována do drtiče 

a podrcena. [3] 

Následují dvě moţnosti zpracování [3] 

První moţností je výroba frakce 0-150, kdy je podrcená rubanina dopravována 

na kuţelovou skládku vynášecím pásem přímo z výstupu primárního drtiče. Nevýhodou 

výroby této frakce je, ţe zbývající část technologické linky není vyuţita a fixní náklady 

této části linky zatěţují výrobní náklady frakce 0-150. Proto jsou alespoň v době výroby 

frakce 0-150 naplánovány opravy a revize v daný moment nevyuţité části výrobní linky.  

Druhá varianta technologické linky je výroba drceného kameniva pro MZK. 

Podrcená rubanina z primárního drtiče je pásovým dopravníkem dopravována 
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do sekundárního drtiče SVEDALA S3000, kde dochází k dalšímu stupni drcení. Odtud je 

podrcený materiál dopravním pásem přiveden na třídič KDT 1600 x 5000/4, kde dochází 

k finálnímu třídění na jednotlivé frakce. Jedná se o čtyřsítný třídič, z čehoţ vyplývá, ţe je 

materiál tříděn do pěti frakcí, typ jednotlivých frakcí lze měnit výměnou sít na třídiči. Je 

moţné zde vyrábět celou škálu jednotlivých frakcí, vše je závislé na momentální poptávce 

po dané frakci kameniva. Z výstupu třídiče je vytříděný materiál vynášecími pásy 

přepravován na kuţelovou skládku, odkud je kolovými nakladači expedován do nákladních 

automobilů. 

Obrázek č. 8 Provoz 202 

 

Zdroj: vlastní zdroj dat 
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Obrázek č. 9 Pohled na skladovací plochu 

 

Zdroj: vlastní zdroj dat 

Všechny tři technologické linky zajišťují vysoce kvalitní drcení kameniva ve více 

stupních drcení a následné třídění kameniva do jednotlivých frakcí. Intenzivní sprchování 

během procesu úpravy dopomáhá vysoké kvalitě finálního výrobku. 

2.5.4 Mobilní technologické linky 

Vyuţívají se k zajištění vyšších produkcí drobnozrnných frakcí 8 – 11, 4 – 8, 2 –

 5, 0 – 4 mm, a velkém zatíţení stacionárních technologických linek. Vyrábějí kamenivo 

frakce 0 – 32 mm. Tyto dvě mobilní linky byly v roce 2009 zajištěny dodavatelsky firmami 

SKANSKA a AQUASISS. Touto formou outsourcingu provádějí kompletní činnost včetně 

nakládky do násypky z rozvalu a expedici jiţ upraveného materiálu. Loni upravili 

cca 360 000 t kameniva. [3] 

2.6 Expedice kameniva 

Expedice upraveného kameniva z kamenolomu k odběratelům je prováděna 

velkokapacitními automobily VOLVO a ţelezniční dopravou. Váţení nákladních vozidel 
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je prováděno moderní mostovou váhou při vjezdu a výjezdu z lomu a váţení při nakládce 

vagónů je prováděno na ţelezniční váze. K expedici kameniva ze skládkových ploch je 

pouţíváno kolových nakladačů. Společnost EUROVIA vlastní kolejovou vlečku délky 

2 174 m, odstavná kapacita vlečky je 46 vagónů. Kapacita nakládky činí 3 vlaky denně. 

[3], [8] 
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3 Odpady vznikající při těžbě a úpravě stavebního 

kamene 

Při těţbě a úpravě stavebního kamene vzniká poměrně velké mnoţství odpadů. 

Odpady rozlišujeme na suchý materiál a mokrý materiál neboli kamenné výpěrky. 

Vznikající druhy odpadů jsou dány geologickým charakterem loţiska 

a pro zajištění kvality vyráběného materiálu budou vznikat i v budoucnu. V kamenolomu 

jsou zřízena dvě úloţiště odpadů.  

Výsypka Heřmánky pro ukládání suchých materiálů a úloţiště v zahloubení 

pro kamenné výpěrky.  

Podle zaměření z roku 2009, je zbylá kapacita výsypky Heřmánky cca 470 000 t. 

V případě 100 % uloţení všech vznikajících odpadů při stávajícím objemu výroby, je její 

ţivotnost 2-3 roky. [3] 

Kapacita úloţiště v zahloubení je v současné době cca 680 000 t kamenných 

výpěrků. Po odečtení vody tedy předpokládám 6 – 7 let. [3] 

3.1 Suché materiály 

3.1.1 Výkliz 

Tento materiál reprezentují především jílovité břidlice a prachovce. Je svým 

charakterem nevhodný pro další zpracování. Musí být selektivně odtěţen a v případě, 

ţe se ho nepodaří prodat, je ukládán na k tomu určených úloţištích. Selektivní těţba 

probíhá přímo ze stěny, případně z rozvalu po provedeném clonovém odstřelu. Jedná 

se o materiál velikosti 0 – 300 mm. [3] 

3.1.2 Výsivky 

Výsivkové materiály, o velikosti 0 – 22 mm, jsou jiţ produktem technologie 

úpravy po prvním stupni drcení a následném vytřídění hrubotřídiči. Vlivem drcení dochází 

k rozpadu jílovitých břidlic a prachovců, které propadnou otvory hrubotřídičů a prosívka je 
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dopravními pásy skládkována. Z těchto skládek je technologickými vozidly odváţena 

na určené skládky případně expedována k prodeji. [3] 

3.2 Mokrý materiál – kamenné výpěrky 

Vznikají jako odpad po zpracování kamene mokrým úpravárenským procesem. 

Materiál je po tercierním drcení dopraven na mokrou úpravnu, kde jsou vyráběny finální 

frakce kvalitního kameniva pro obalovny ţivičných směsí a betonárny. V průběhu třídění 

je materiál intenzivně sprchován a takto zbaven neţádoucích posledních příměsí pískovců. 

Po oddělení poslední frakce 0/4 v zahušťovačích a korečkovém dehydrátoru KKD 110, je 

kalová voda svedena do kalových rybníků, kde dochází k sedimentaci odvedených kalů. 

Tyto jsou po částečném odvodnění postupně odtěţovány a převáţeny na úloţiště. [3] 

3.3 Objemy vznikajících odpadů 

Tabulka č. 2 Objemy vzniklých odpadů [3] 

Rok Výkliz (t) Výsivka (t) Výpěrky (t) 

2004 83 213 88 294 140 236 

2005 89 713 91 477 163 852 

2006 20 365 163 559 227 918 

2007 76 869 127 856 251 286 

2008 77 780 98 403 288 256 

2009 199 279 83 964 238 227 

 

  



Kateřina Sovjáková: Vyuţití odpadů vznikajících při těţbě stavebního kamene 

2010  17 

Graf č. 2 Objemy vzniklých odpadů [3] 
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4 Ekonomické zhodnocení možností využití odpadů 

vznikajících při těžbě stavebního kamene 

Jak uţ bylo výše uvedeno, při těţbě stavebního kamene vzniká velké mnoţství 

odpadů a tím také problém, jak s těmito odpady naloţit. Neustálé ukládání odpadů není 

moţné, jelikoţ kapacita skladovacích prostorů není neomezená, proto se kamenolom snaţí, 

co nejvíce odpad ekonomicky zhodnotit (prodat) nebo maximálně vyuţít pro vlastní účely. 

Bohuţel je ekonomické zhodnocení odpadů obtíţné a minimální (především 

u kamenných výpěrků), proto se hledaly a neustále hledají moţnosti, jak nejvíce sníţit 

produkci vznikajících odpadů. 

Tabulka č. 3 Srovnání objemů prodaného kameniva s objemy vzniklých odpadů [3] 

Rok Prodané kamenivo (t) Odpady celkem (t) 

2004 953 962 311 843 

2005 1 503 137 345 042 

2006 2 018 714 411 842 

2007 2 349 473 456 011 

2008 2 183 660 464 439 

2009 2 534 516 521 470 

 

Přehled největších pěti odběratelů odpadů za rok 2009 : 

SKANSKA a.s.       489 000 t 

Silasfalt s.r.o.       355 000 t 

BALTOM s.r.o.       221 000 t 

ALPINE Bau GmbH (Polsko)     204 000 t 

Inţinierske stavby, a.s. Košice     146 000 t 
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4.1 Výkliz 

Roční průměr vzniklého výkazového materiálu se pohybuje mezi 70 – 100 tis. t 

produkce. V těchto třech letech se pozitivně projevila blízkost výstavby dálnice D47, 

kde se podařilo prodat část produkce do spodních zásypových konstrukcí této stavby. 

Nárůst v roce 2009 je ovlivněn zvýšenou vlastní potřebou při budování nové opěrné hráze 

úloţiště kamenných výpěrků. [3] 

4.2 Výsivka 

Pokles objemu uloţené výsivky, v posledních dvou letech rovněţ souvisí 

s výstavbou dálnice. Část produkce byla pouţita pro krytí zvýšené poptávky 

po štěrkodrtích frakce 0/32 a 0/63. Tyto jsou pouţívány na výrobu mechanicky 

zpevněného kameniva, které je pokládáno pod finální povrchovou vrstvu dálnice. [3] 

V roce 2009 se podařilo vyuţít 100 % vznikajícího odpadu do jiných vlastních 

konstrukčních vrstev a nebyla vyuţívána výsypka Heřmánky. 

Vzniká velký tlak na prodej suchého materiálu do zásypových, konstrukčně 

nenáročných vrstev a s ohledem na dislokaci kamenolomu a s ní spojené přepravní náklady 

nutnost přizpůsobovat pruţně ceny.  

Cílem je v maximální moţné míře vyuţívat tento materiál pro vlastní účely mimo 

úloţiště. Násyp hrází v zahloubení, oprava cest, sanační a rekultivační práce. 

Tabulka č. 4 Množství prodané výsivky a výdělek z jejího prodeje [3] 

Rok Mnoţství (t) Trţba (Kč) 

2004 24 474 978 038 

2005 67 013 2 024 912 

2006 19 405 766 841 

2007 18 397 790 167 

2008 28 854 1 243 597 

2009 42 575 1 296 072 
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4.3 Kamenné výpěrky 

Objem produkce je přímo úměrný výrobě drtí na mokré úpravně a kvalitě 

materiálu na vstupu. Kvalita vstupního materiálu se liší mírou zahlinění podle toho, 

ve které části loţiska probíhá těţba. Zde je nutno říci, ţe uvedené mnoţství odtěţených 

a přepravených kalů obsahuje více neţ 60 % vody, neboť proces výroby neumoţňuje delší 

vysychání a odvodnění sedimentovaných kalových výpěrků. [3] 

Jiţ po několik let se nedaří zajistit další komerční vyuţití tohoto materiálu 

a veškerý objem je ukládán ve vybudovaných úloţištích v lomu. Studii moţného vyuţití 

zpracoval v minulých letech kolektiv pracovníků pod vedením pana Prof.Ing. Vladimíra 

Slivky, CSc. z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Naznačeny byly dvě 

cesty, jak vylepšit vlastnosti výpěrků z hlediska kritérií poţadovaných pro cihlářské 

suroviny. Zkoušky probíhaly v cihelnách Branka u Opavy a Holasovice. Na základě 

provedených zkoušek bylo konstatováno, ţe výpěrky je moţno zpracovávat v cihelně 

Branka aţ do mnoţství 70 % vzniklého objemu, a ţe existuje reálný předpoklad zlepšení 

kvality konečných výrobků vlivem zvýšení plasticity výrobní směsi. V cihelně Holasovice 

bylo konstatováno, ţe dochází ke zlepšení mechanických vlastností úměrně s mnoţstvím 

přidaných kalů. Zkušební tělesa mají dobrý kompaktní vzhled a cihlově červenou barvu. 

Pro následné omezování výroby a změny vlastnických vztahů v těchto provozovnách 

se nepodařilo dotáhnout do konce další komerční vyuţití. [3] 

 Jelikoţ je v současné době i v blízké budoucnosti ekonomické zhodnocení 

kamenných výpěrků téměř vyloučen, musí kamenolom přistoupit k hledání 

nejekonomičtější a nejekologičtější cesty v hospodaření s nimi 

V souvislosti s tlakem orgánů ţivotního prostředí a vzrůstem výroby praného 

kameniva (roční objem cca 1 000 000 t), je nutné řešit celé kalové hospodářství. 

4.4 Hlavní problém kalového hospodářství 

- V roce 2009 bylo dosáhnuto navýšení povoleného odběru vody z řeky Odry 

z 90 000 m
3
/rok na 150 000 m

3
/rok, který je minimální pro zajištění výroby. 

Odběr je podmíněn zachováním minimálního průtoku v korytě řeky Odry, který 

v loňském suchém roce takřka měsíc neumoţňoval vodu čerpat, a hrozilo 
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zastavení výroby. Při tom 60% provozní vody se vrací zpět do kalového pole, je 

následně odtěţováno s výpěrky a převáţeno do úloţiště v zahloubení. 

- Chybí rezervoár provozní vody, který by mohl slouţit jako zásobárna, do které 

by se dalo čerpat v čase příznivého průtoku v řece Odře. 

- Odstranění ekologické zátěţe spočívající ve znečišťování a následné prašnosti 

vnitrozávodních komunikací a veřejné komunikace, zatěţovaných provozem 

kalových vozidel. Vlivem netěsnosti loţných ploch, jsou komunikace 

a ţelezniční příjezd ČD znečišťovány a těţko se udrţují. 

- Problém kapacity úloţiště výpěrků. [3] 

- Dostát ustanovení § 5 odst. 2 Zákona 254/2001 Sb. (Vodní zákon), který 

ukládá:  

Kaţdý, kdo nakládá s povrchovými vodami k výrobním účelům, je povinen 

za účelem splnění povinností podle odst. 1, provádět ve výrobě účinné úpravy 

vedoucí k hospodárnému vyuţívání vodních zdrojů a zohledňující nejlepší 

dostupné technologie. [5] 

4.4.1 Současný stav 

Kalová voda je z technologie vedena potrubím střídavě do dvou kalových 

rybníků. Tam dochází k postupné sedimentaci tuhých částí. Kaly vysychají delší dobu a to 

pouze povrchově. [3] 

S ohledem na objem výroby a tím i nutnost stále volné kapacity některého z polí, 

je prováděna těţba ve dvousměnném provozu. 

 

 

 

 

 

 

 



Kateřina Sovjáková: Vyuţití odpadů vznikajících při těţbě stavebního kamene 

2010  22 

Obrázek č. 10 Pohled na kalové rybníky 

 

Zdroj: interní dokumentace společnosti 

Rok 2009 můţeme vyhodnotit takto: 

Známé údaje společnosti: 

Celkové mnoţství odvezených kalů:   238 227 t/rok 

Obsah sušiny v kalech:      48 000 mg/l 

Provoz linky:         3 002 h/rok 

Výkon čerpadla:      400 000 l/hod 

Abychom zjistili podíl vody a sušiny v kalech, byly v roce 2007 a 2008 provedeny 

odběry vzorků akreditovanou laboratoří. Bylo zjištěno, ţe na jeden litr kalů připadá 

48 000 mg sušiny. Tato sušina obsahuje 32% frakce 0 – 4 mm a 68% jílů. 

Obsah sušiny:       48 000 mg/l 

Z toho: 

32% 0 – 4 mm  48 000 × 0,32   ´ tj. 15 360 mg/l 

68% jílů   48 000 × 0,68    tj. 32 640 mg/l  
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Při výkonu čerpadla 400 000 l/hod, které čerpá vodu do kalových polí 

z technologie úpravy mokrého kameniva je vypouštěné mnoţství sušiny 19,2 t/hod 

(48 000 mg/l × 400 000 l/hod). 

Objem sušiny za rok při produkci 19,2 t/hod a provozu linky 3 002 hod/rok je 

57 638 t/rok. 

Objem sušiny za rok: 

19,2 t/hod × 3002 hod     tj. 57 638 t/rok 

Abychom zjistili zbývající podíl vody v kamenných výpěrcích, musíme roční 

podíl sušiny odečíst od celkového objemu odvezených kalů. 

Zbývající podíl vody v kalech za rok: 

238 277 t – 57 638 t       tj. 180 589 t/rok  

Objemy v procentuálním vyjádření: 

Kaly celkem  238 227 t/rok    tj. 100% 

Z toho: 

Podíl vody  180 589 t/rok   tj. 76% 

Podíl sušiny   57 638 t/rok   tj. 24% 

   ze sušiny:  32% 0 - 4  tj. 18 444 t/rok 

      68% jílů  tj. 39 194 t/rok 

Jelikoţ povolený limit objemu ročního odběru vody z řeky Odry je 150 000 m
3
, 

zbylých 30 589 m
3 

bylo doplněno ze zahloubení lomu kropicím vozem. 

Abychom celkový objem sušiny převedli z tun na m
3
, musíme vydělit danou 

částku stanoveným koeficientem 1,8. 

Vyjádřeno objemově v m
3
:
  

Objem sušiny      32 021 m
3
   (57 638 t : 1,8) 

Objem vody      180 589 m
3 
 

Celkový objem sušiny    212 610 m
3
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Součtem objemu vody a sušiny zjistíme celkový objem směsi, který zůstal 

v kalových polích a byl odtěţen. Celkové mnoţství směsi je tedy 212 610 m3. 

Rychlost plnění kalového pole je 212 610 m
3
 : 3002 h = 71 m

3
/hod. 

Při kubatuře pole č. 1 cca 14 880 m
3
, trvalo napouštění 14 880 : 71 = 210 hodin. 

Při průměrné desetihodinové pracovní době trvá napouštění 21 směn, coţ odpovídá 

sledované realitě.  

Tento výpočet je proveden na základě vypočteného průměru z odebraných vzorků 

kalů a skutečnost se můţe měnit dle kvality zpracovávaného clonového odstřelu a jeho 

sloţení (míra zahlinění apod.). 

Úspory provozní vody je tedy nutno hledat ve sníţení objemu ukládaného, 

těţeného a přepravovaného mnoţství kalů z kalových polí do zahloubení lomu. Toho lze 

docílit návrhem technologie na urychlení dehydratace kalové vody a jejího následného 

opětovného vyuţití v procesu výroby. 

4.5 Flokulace kalové vody 

Flokulace kalové vody je technologie pro dokonalé, rychlé odvodnění kamenných 

výpěrků.  

V této technologii spatřuji úsporu provozních nákladů. 

4.5.1 Cíle uplatnění flokulace 

- Sníţení těţeného a přepravovaného mnoţství výpěrků 

- Prodlouţení kapacity úloţiště 

- Pokles odběru technologické vody z řeky Odry 

- Celkové sníţení nákladů 

4.5.2 Varianty pro budoucí řešení flokulace kalové vody 

Variantou č. 1 

Je duální flokulace s vyuţitím stávajících kalových polí. Předpokládá instalaci 

flokulační stanice, která na základě výsledků měření hustoty kalové vody, dávkuje příměs 
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chemického přípravku Go Floc C 592 – 1 a Superfloc A 110. To má za následek rychlou 

dehydrataci kalové vody spojenou se zahuštěním a sedimentací tuhých částic. Voda je 

vytlačována ztuhlou substancí do provozní jímky technologické vody a následně znovu 

vyuţita v procesu praní. Odvodněné kaly jsou po sedmi dnech tuhé, coţ usnadňuje jejich 

těţbu a přepravu. Voda oddělena pomocí fakulantu je ekologicky nezávadná, a v případě 

jejího přebytku, je moţno vypouštět ji do kanalizací a vodních toků. Celkové náklady 

na zavedení flokulační stanice jsou cca 2 000 000 Kč. Dehydratace by se sníţila na 60 % 

dnešního stavu. Funkčnost ověřena návštěvou provozovny Pískovna Hrádek, a. s. [6] 

Varianta č. 2 

Je rozšíření varianty č. 1, kdy dehydratace probíhá mimo stávající kalová pole. 

Provozní zkouška přímo na provozovně ověřila, s ohledem na mnoţství kalové vody, 

instalace čtyř dehydratačních pásů., jejichţ pomocí je realizován proces dehydratace 

s následným shromaţďováním kalů do povrchových zásobníků. Další proces nakládky je 

prováděn pomocí kolového nakladače. Investiční náklady činí cca 14 500 000 Kč. 

Dehydratace by se sníţila na 50 % dnešního stavu. [6] 

Varianta č. 3 

Je sloţitější technologie s vyuţitím hydrocyklonu a zahušťovače kalové vody. 

Rovněţ předpokládá instalaci flokulační stanice a je nejnáročnější na zásah do stávající 

technologie. Kromě odvodnění frakce 0/4 A a zahuštění kalů, umoţňuje separaci 

odplavovaných částí rozměru nad 63 mikronů do 4 mm a jejich přidávání do finální frakce 

0/4 A. Celý proces probíhá mimo stávající kalová pole se shromaţďováním kalů 

do povrchových zásobníků a nakládkou kolovým nakladačem. Varianta nabízí díky 

separaci odplavovaných částic nárůst výroby frakce 0/4 A o 30 000 tun ročně. Pro tuto 

variantu je zpracována studie vycházející z několikanásobného odběru vzorků kalové vody 

a ověření stávajících technologických poměrů. Investiční náklady cca 20 000 000 Kč. 

Dehydratace se sníţí na 41 % dnešního stavu. [6] 

Jako nejvýhodnější a nejméně rizikové rozhodnutí je v první etapě vyuţít variantu 

č. 1. S tímto prvním stupněm flokulace počítají i obě zbylé varianty a tudíţ v dalších 

etapách se dá varianta č. 1 rozšířit. 

Vyuţitím varianty č. 1 lze dosáhnout: 

- úsporu technologické vody podkročením povoleného mnoţství 150 000 m
3
/rok, 
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- sníţení mnoţství ukládaného a následně těţeného a přepravovaného kalu, 

- pro ukládání vyuţít pouze kalové pole č. 1, druhé kalové pole předělat na rezervoár 

vody, 

- v dalších krocích řešit získání písku z odplavované směsi a napojení rezervoáru 

v kalovém poli č. 2 na vyčištěnou a rekonstruovanou studnu DP. 

4.5.3 Navržené řešení pro realizaci varianty č. 1 

Instalovat flokulační stanici do stávající vodárny pod mokrou úpravnou, upravit 

potrubní rozvody a osadit jímku kalové vody.  

Upravit kalové pole č. 1 vytvořením nových hrází, s cílem vybudování čtyř 

záchytných polí o kapacitě jednoho pole cca 3500 m
3
. Celková kapacita polí 13500 m

3
. 

Tomuto umístění přizpůsobit stávající rozvody kalové vody, a instalovat nové, 

pro maximální vyuţití sedimentační kapacity. 

4.5.4 Propočet s navrženým řešením 

Vycházím z údajů společnosti za rok 2009. 

Známé údaje (údaje společnosti): 

Provoz linky           3 002 hodin 

Převezené kaly       238 277 t/rok 

Objem sušiny        57 638 t/rok 

Instalovaná technologie předpokládá dehydrataci na 60% stávajícího stavu. To 

znamená, ţe z původního mnoţství 238 277 t kalů, vyuţitím vody, se vyprodukuje pouze 

cca 142 966 t/rok.  

Objem sušiny zůstává stejný (57 638 t/rok) a v přepočtu s daným koeficient 1,8 

činí cca 32 021 m
3
, pouze objem vody se dle očekávaných předpokladů sníţil 

na 85 328 t/rok. Tento objem vody jsme zjistili odečtením objemu sušiny od celkového 

předpokládaného mnoţství vyprodukovaných kalů (142 966 t/rok). 
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Objemově vyjádřeno v m
3
:  

Objem vody        85 328 m
3 

Objem sušiny       32 021 m
3 

Celkem směsi      117 349 m
3 

 Celkový objem směsi, který zůstane v kalových polích a bude odtěţen je 

117 349 m
3
. 

Rychlost plnění kalového pole při provozu linky 3002 hod/rok (117 349 : 3002) je 

cca 39 m
3
/hod. 

Při kubatuře jednoho pole 3500 m3 vychází doba plnění na (3500 : 39) 

cca 90 hodin, coţ je při předpokládané nakládce 10 hodin na den 9 dní. Celý objem 

kalových polí se naplní za 36 dní. 

Tato kapacita je dostatečná a umoţňuje tedy vyuţití kalového pole č. 2 tak, jak je 

zamýšleno. 

Nutné je ještě propočíst kapacitu nakládky a přepravu pro zajištění rovnoměrného 

plnění.  

Musí platit poměr doba vybrání = doba plnění kalových polí. 

Kapacita nakládky a přeprava: 

Známé údaje (údaje společnosti): 

Kapacita korby nákladního automobilu      6 m
3 

Počet nákladních automobilů      3 ks 

Doba na vyprázdnění kalového pole     9 dnů 

Objem kalového pole       3 500 m
3 

Při kubatuře kalového pole 3500 m
3
 a kapacity moţné přepravy nákladním 

automobilem 6 m
3
 (3500 : 6 = 583) se objem kalů v kalovém poli přepraví na 583 

nákladních automobilech. 

Jedno kalové pole můţe být vyvezeno za 9 dní, tudíţ denně můţe být vyvezeno 

65 automobilů (583 : 9 dní = 65). 
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K dispozici jsou tři automobily, takţe (65 : 3 = 22) z toho vyplývá, ţe jedno auto 

můţe denně provést 22 vyvezení kalů z kalového pole.  

4.5.5 Výpočet předpokládaných úspor nákladů při zvolené variantě č. 1 

vzhledem k současnému stavu 

Nyní je zde popsán výpočet předpokládaných úspor nákladů při zvolené variantě 

č. 1, vzhledem k současnému stavu nákladů. 

Známé údaje (údaje společnosti): 

Současné mnoţství převáţených kalů    238 227 t 

Předpokládané mnoţství převáţených kalů   142 916 t 

To znamená: 

Uspořené mnoţství vody 238 227 - 142 966    tj. 95 261 t 

Přepravované mnoţství je tedy (jde zejména o vodu, kdy kaly nestihly 

sedimentovat) 94 261 t. 

Náklady na přepravu: 

je prováděno formou outsourcingu a zajišťují ji tři soukromí dopravci. 

Známé údaje (údaje společnosti): 

Přepravené mnoţství kalů za rok 2009    238 227 t 

 

Náklady na přepravu za rok 2009     4 189 992 Kč 

        

Průměrná cena za přepravenou tunu    17,59 Kč/t 

 

Náklady na nakládku: 

 (prováděno svépomocí) drapákovým rýpadlem 

Naloţené mnoţství kalů za rok 2009     238 227 t 



Kateřina Sovjáková: Vyuţití odpadů vznikajících při těţbě stavebního kamene 

2010  29 

Známé údaje (údaje společnosti) 

Pohonné hmoty        397 039 Kč 

Náhradní díly         360 055 Kč 

Mzdové náklady (1 pracovník)      670 701 Kč 

         1 427 795 Kč 

 

průměrná cena za nakládku 1 427 795 : 238 227 =  5,9 Kč/t 

Celkové náklady na nakládku a přepravu tuny materiálu 

 

17,59 + 5,9 =        23,58 Kč/t 

V souvislosti s přepravou kalových výpěrků do vytěţených prostorů lomu vznikají 

náklady na čištění komunikace, které vede mezi kalovými poli a kamenolomem. Tato 

činnost je zajišťována formou outsourcingu. Znečištění komunikace nevzniká pouze touto 

činností, proto do výpočtu zahrnu náklady na tuto činnost ve výši 20 %.   

Celkové náklady na čištění komunikace    1 193 860 Kč 

 20% z celkových nákladů         238 772 Kč 

Výpočet úspory 

Známé údaje: 

Přepravované mnoţství       95 261 t 

Cena odebrané vody       3,35 Kč/m
3 

Úspora nákladů za 1 rok vyuţívání flokulační stanice: 

nakládku a přepravu    95 261 × 23,58 =  2 246 254,38 Kč 

vodu do technologie úpravy kameniva 95 261  ×  3,35 =        319 124,35 Kč 

čištění komunikace          238 772    Kč 

        cca  2 804 150,73 Kč 
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Při pouţívání flokulační stanice by došlo k úspoře nákladů cca 2 804 151 Kč 

za rok. 

Náklady na flokulační stanici: 

Flokulační jednotka + instalace     2000 000 Kč 

Dodavatel flokulační stanice provedl odběr vzorku a laboratorní rozbor 

z provozovny Jakubčovice, z čehoţ vyhodnotil následnou spotřebu flokulantu: 

Go Floc C 592 – 1  4,50 kg/h × 81,67 Kč/kg =   367,50 Kč/h 

Superfloc A 110  2,38 kg/h × 91,67 Kč/kg =   218,20 Kč/h  

                585,70 Kč/h 

Při provozu, 3002 provozních hodin technologické linky (3002 × 585,70), činí 

provozní náklady 1 758 271 Kč. 

V případě, zřízení flokulační stanice bude v budoucnu roční úspora činit: 

2 804 151 Kč – 1 758 271 Kč = cca 1 045 880 Kč  

Z tohoto výpočtu roční úspory vyplývá, ţe se náklady na vybudování a provoz 

flokulační stanice vrátí do dvou let zpět. 

Tabulka č. 5 Shrnutí úspor po využití varianty č. 1 vůči současnému stavu 

 
Současný stav 

Stav po vyuţití varianty 

č. 1 
Úspora 

Celkový objem vzniklých kalů 238 227 t/rok 142 966 t/rok 95261 t/rok 

Objem sušiny ve vzniklých 

kalech 
57 638 t/rok 57 638 t/rok O 

Objem vody ve vzniklých 

kalech 
180 589 m/rok 85  328 m/rok 95261 m/rok 

Cena za nakládku a přepravu 5 617 392 Kč 3 371 138 Kč 2 246 254 Kč 

Cena za pouţitou vodu do 

úpravy 
798 060 Kč 478 936 Kč 319 124 Kč 
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5 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo najít moţnosti vyuţití a ekonomického zhodnocení 

odpadů vznikajících při těţbě a úpravě kamene v kamenolomu EUROVIA Jakubčovice 

s. r. o. 

Uţ dlouhou dobu se společnost snaţí nalézt tyto moţnosti. Bohuţel ekonomické 

zhodnocení odpadů, které jsou nedílnou součástí těţby a zpravování kameniva, především 

kamenných výpěrků, téměř neexistuje. Proto je potřeba zaměřit pozornost na sniţování 

mnoţství objemů vznikajících odpadů a s nimi spojených nákladů při jejich zpracování 

a skládkování. 

Jiţ v roce 2009 byly v kamenolomu navrţeny tři varianty pro uplatnění flokulace 

s nakládání s kamennými výpěrky. Z uvedených variant přichází v úvahu varianta č. 1, 

obsahující výstavbu flokulační stanice s vyuţitím stávajících kalových polí, s celkovými 

investičními náklady 2 000 000 Kč. Realizace této varianty je technicky i investičně 

nejméně náročná, proto se také jedná o nejméně rizikové rozhodnutí. S tímto prvním 

stupněm flokulace počítají i obě zbylé varianty a tudíţ se dá v budoucnu varianta č. 1 

rozšířit. 

V praktické části práce bylo cílem, pomocí výpočtů zjistit finanční i mnoţstevní 

roční úsporu, po aplikaci varianty č. 1, oproti současnému stavu.  Propočtem bylo zjištěno, 

ţe pomocí flokulace dojde ke sníţení mnoţství vznikajících a následně uloţených kalů 

o 95 261 t/rok. Tato mnoţstevní úspora bude šetřit místem pro skládkování a prodlouţí 

se moţná doba pro ukládání kalů. 

Zmiňované mnoţství bude úspora vody, která se můţe dále vyuţít v technologii 

úpravy kameniva a nemusí být nakupována. Díky tomu společnost ušetří 319 124 Kč/rok. 

Také náklady spojené s nakládkou a přepravou kalů se společně, se sníţením jejich objemů 

sníţí o 2 246 254 Kč/rok. Náklady na čištění silnic se díky niţší frekvenci dopravy sníţí 

o 238 772 Kč/rok. Celkové sníţení nákladů bude o cca 2 804 151 Kč/rok.  

Roční provoz flokulační stanice byl propočten na 1 758 271 Kč. Celková roční 

úspora vůči současnému stavu bude tedy činit cca 1 045 880 Kč.  
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 Výše moţné mnoţstevní a finanční úspory a z toho vyplývající návratnost 

investic do dvou let je přesvědčivým argumentem o výhodnosti varianty č. 1 a můţe 

případně dopomoci, k rozhodnutí vedení společnosti o její realizaci. 
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