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Anotace : 

POSTUP TĚŢBY PODLE NOVÉHO POPD NA LOMU NEHVIZDY – KAMENNÁ PANNA 
– SEVER 

Diplomová práce se zabývá rozšířením povolení hornické činnosti podle plánu 

otvírky, přípravy a dobývání pro lom Nehvizdy – Kamenná Panna Sever. Rozšíření 

hornické činnosti bude realizováno na území o rozloze 6,93 ha v dobývacím prostoru 

Nehvizdy a 6,77 ha v dobývacím prostoru Vyšehořovice - Kamenná Panna. V úvodní části 

je popsáno loţisko ţáruvzdorných jílů z hlediska morfologie, geologických  

a hydrogeologických poměrů. Na základě informací získaných z geologického průzkumu 

jsou spočítány zásoby ţáruvzdorných jílů v zájmovém území. V další části práce je 

navrţeno pokračování hornické činnosti v rozšířeném území podle POPD pro lom. 

Navrhované řešení je posouzeno z hlediska technicko-ekonomických a ekologických 

parametrů. V závěru je celkové zhodnocení diplomové práce.  

Klíčová slova: ţáruvzdorné jíly, geologické zásoby, plán otvírky, přípravy  

a dobývání, sanace a rekultivace 

 
Summary: 

MINING PROGRESS ACCORDING TO NEW PLAN OF OPENING AND MINING AT 

THE NEHVIZDY – KAMENNÁ PANNA – NORD QUARRY 

Thesis treats of the mining licence extension according to a plan of the opening, 

preparing and mining at the Nehvizdy – Kamenná Panna Nord quarry. The mining licence 

extension will realized at the 6,93 ha total area in the Nehvizdy allotment and at the 6,77 

ha total area in the Vyšehořovice – Kamenná Panna allotment. At the beginning the 

refractory clays deposit is described in the light of morpfology, geological and 

hydrogeological proportions. On grounds of information that was extracted from geological 

survey, refractory clays reserves are calculated at the proposed area.  

 In the next part of the thesis a mining activity continuing is projected in the 

extended area according to a plan of the opening, preparing and mining for a quarry. The 

proposed solution is reviewed in the light of technical–economical and environmental 

parameters. Overall assessment of thesis is recommended finally.  

 

Keywords: refractory clays, geological reserves, plan of the opening, preparing 

and mining, sanitation and reclamation 
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SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK:  

a.s.   akciová společnost 

cm  centimetr 

č.j.  číslo jednací 

ČKZ  České keramické závody 

č.p.  číslo popisné 

DP  dobývací prostor 

Fe  chemický prvek ţelezo 

HČ  hornická činnost 

HIM  hmotný investiční majetek 

CHLÚ  chráněné loţiskové území 

JV  jihovýchod 

JZ  jihozápad 

KPZ  komise pro projekty a závěrečné zprávy 

LPF  lesní půdní fond 

LTO  lehké topné oleje 

m n.m. metrů nadmořské výšky 

MŢP   Ministerstva ţivotního prostředí 

NEL  obsah ropných látek 

NPK  hnojivo dusík-fosfor-draslík 

OBÚ  obvodní báňský úřad 

ONV  okresní národní výbor 

POPD  plán otvírky, přípravy a dobývání 

SaR  sanace a rekultivace 

Sb.  sbírky (zákonů) 



 

 

SSV  severoseverovýchod 

SV  severovýchod 

SZ  severozápad 

S – JTSK souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

s.r.o.  společnost s ručením omezeným 

VŠB – TUO Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

ZPF  zemědělský půdní fond 
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1. ÚVOD 

Kaţdá společnost zabývající se těţbou nerostů musí řešit několik 

zásadních otázek spojených s postupem dobývání a zpracování těţeného 

uţitkového nerostu. Jednou z priorit je co nejúplněji a s co nejmenšími ztrátami 

vydobýt zásoby výhradních loţisek tak, jak těţební organizaci ukládá zákon  

č. 44/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zejména § 30 odst. 3 písm. a) – d)  

a následně zahladit škody po dobývání, tedy provést sanaci a rekultivaci území 

postiţeného těţbou a navrátit pozemky do běţného uţívání.  

1.1. Řešená problematika, cíle diplomové práce 

V diplomové práci se zabývám rozšířením povolení hornické činnosti podle 

plánu otvírky, přípravy a dobývání (dále POPD) pro lom Nehvizdy – Kamenná 

Panna Sever. Tento lom vznikl spojením dvou dříve samostatných lomů ze dvou 

sousedících dobývacích prostorů. 

První dobývací prostor (dále jen DP) má název Vyšehořovice – Kamenná 

Panna a byl stanoven rozhodnutím č. 214/69 – ČKZ ze dne 20. 1. 1969, má 

výměru 169,7990 km2. Druhý DP Nehvizdy, byl stanoven obvodním báňským 

úřadem v Kladně dne 20. 2. 2001 rozhodnutím č.j. 568/01/465/FRI/VCH, 

s výměrou 0,3922 km2 má název Nehvizdy (viz mapová příloha č. 2).[4] 

Pro lom jsou platná dvě povolení hornické činnosti (dále HČ) podle POPD 

vydané OBÚ v Kladně. Pro lom Nehvizdy platí povolení HČ vydané dne 20. 5. 

2002, č.j. 1942/IV/02/511.4/NEL/VCH a pro lom Kamenná Panna Sever je platné 

povolení HČ ze dne 23. 10. 1995, č.j. 4392/95/511.4/Fč/Vch.[4] 

Organizaci KERAMOST, a.s. se podařilo v nedávné době vyřešit střety 

zájmů s vlastníky pozemků v DP Nehvizdy a DP Vyšehořovice – Kamenná Panna, 

které blokovaly část zásob suroviny ţáruvzdorných jílů, proto je moţné uvaţovat  

o ţádosti na OBÚ Kladno o povolení rozšíření hornické činnosti dle nového DP. 

V rámci této ţádosti by měla být vyřešena problematika dvou povolení HČ 

pro jeden lom, nadále by platilo pouze povolení HČ dle nového POPD. Jiţ 



Zdeněk Wimmer: Postup těţby podle nového POPD na lomu Nehvizdy – Kamenná Panna - Sever 

2011  2 

v loňském roce se podařilo stanovit společnou finanční rezervu na sanace  

a rekultivace (dále SaR) pro lom Nehvizdy – Kamenná Panna Sever. 

Hlavním cílem diplomové práce je tedy návrh rozšíření hornické činnosti 

na území o rozloze 6,93 ha v dobývacím prostoru Nehvizdy a na území o rozloze 

6.77 ha v dobývacím prostoru Vyšehořovice – Kamenná Panna. 

Dílčími cíli je pak: 

- pomocí rešerše dostupné literatury a podkladů firmy Keramost vypracovat 

popis loţiska ţáruvzdorných jílů z hlediska morfologie, geologických  

a hydrogeologických poměrů 

- na základě informací získaných z geologického průzkumu provést vypočet 

zásob ţáruvzdorných jílů na území rozšíření hornické činnosti 

- vypracovat postup pokračování hornické činnosti v rozšířeném území 

- posoudit navrhované řešení z hlediska báňsko-technických, ekonomických 

a ekologických parametrů. 

1.2. Charakteristika a historie společnosti 

Společnost Keramost, a.s. Most byla zaloţena 1. 1. 1994 transformací  

z bývalého státního podniku Severočeské keramické závody Most. 

Tradiční výroba keramického zboţí se datuje do období kolem roku 1880, 

kdy se surovinové zdroje v regionu začaly vyuţívat pro keramické výrobky, které 

našly odbytiště v mohutně rozvíjejícím se průmyslu severních Čech. Právní 

předchůdci společnosti Keramost, a.s. zde vyráběli zejména šamotové výrobky, 

kameninu, výrobky z kaolínu a později téţ výrobky z bentonitu. Tradice těchto 

výrob pokračuje i ve společnosti Keramost, a.s., do které patří závody Brník, 

Obrnice a provoz Kadaň. 

Sídlem společnosti Keramost, a.s. je město Most. Po roce 1945 sídlily 

Mostecké keramické závody a následně i Severočeské keramické závody ve 

starém Mostě poblíţ centra. Tyto prostory však byly nevyhovující, a proto bylo 

rozhodnuto o vybudování moderního objektu. Toto rozhodnutí bylo podpořeno  

i likvidací starého Mostu. Nový objekt byl vybudován na okraji města a společnost 
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v něm sídlí od 1. 1. 1978 dodnes. Sídlo firmy tak bylo ponecháno v centru 

severočeské pánevní oblasti, s níţ je spjato řadou aktivit a zároveň je zachována 

optimální vzdálenost k většině podřízených sloţek i napojení instituce státní  

i odborné správy. 

Závod Brník, jehoţ je lom Nehvizdy součástí, byl do někdejšího státního 

podniku Severočeské keramické závody Most začleněn v roce 1982. Předtím byl 

součástí Moravských šamotových a lupkových závodů Velké Opatovice. Cílem 

tohoto závodu byla a je těţba a úprava celé řady jílů z oblasti Středočeské křídové 

tabule. Dnešní nabídka závodu Brník je sloţena především z řady kvalitních  

a ojedinělých jílů, které dodává v různém stupni zpracování. Lom Nehvizdy 

produkuje především ţáruvzdorné jíly pro pouţití v keramice. Všeobecný trend 

poptávky zákazníků směřuje k tomu, ţe závod připravuje směsi komplexních licích 

a točírenských hmot. Zákazník tak dostává jiţ připravené hmoty a odpadá mu 

nutnost pořizování úpravárenských a míchacích technologií. Tento moderní 

přístup spolu se zkušeností personálu a kvalitním surovinovým zázemím dávají 

závodu Brník velmi dobrou perspektivu i do budoucnosti.[3] 
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2.  STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA LOŢISKA 

2.1. Poloha, morfologie  

Loţisko jílů Vyšehořovice – Kamenná Panna leţí ve Středočeském kraji, 

jiţně od komunikace D11, na katastru obcí Nehvizdy, Horoušany a Vyšehořovice. 

Nadmořská výška území se pohybuje okolo 220-250 m n.m.. Terén je 

převáţně rovinatý, pouze k jihu se svaţuje k potoku Výmola (225 m n.m.). 

Dobývací prostory leţí v oblasti s intenzivně obdělávanou zemědělskou 

půdou. Území je zobrazeno na mapách v měřítku 1 : 50 000 list 13 – 13 Brandýs 

nad Labem; 1 : 25 000 list 13-133 Úvaly.  Přehlednou mapku lokality v měřítku  

1 : 25 000 uvádím v mapové příloze č. 1.  

 

 

Obr. č. 1 : letecký pohled na lom Nehvizdy – Kamenná Panna Sever (zdroj: Google) 
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2.2. Dopravní obsluţnost  

Dopravně je lom Nehvizdy – Kamenná Panna Sever a celý závod Brník 

napojen účelovou komunikací na silnici II/611 z Horních Počernic do Sadské, z ní 

pak na dálnici D11.  

Dále je závod Brník zpřístupněn také po ţeleznici, a sice vlečkou z obce 

Mstětice do areálu závodu. Tato vlečka je napojena na ţelezniční trať Praha – 

Čelákovice. 

2.3. Stručná geologická charakteristika 

Loţisko se nachází v chráněném loţiskovém území (dále jen CHLÚ) 

stanoveném rozhodnutím vydaným dne 8.1.1968 č. j. 6475/67-Mach, ONV Praha-

východ. 

Území leţí v České křídové pánvi v litofaciální oblasti vltavsko-berounské 

regionální deprese mezi Prahou a Českým Brodem, vyplněné sedimenty 

cenomanu a spodního turonu. Podloţní ordovické horniny barrandienského 

paleozoika vystupují v okolí Horoušan, jsou to jílovité a písčité břidlice a droby 

vinického a letenského souvrství. Jiţněji vystupují ordovické horniny u obce 

Tuklaty – břidlice a křemence stupně Beroun a Dobrotiv. Mezi Tuklaty a Břeţany 

vystupují břidlice proterozoické. 

Loţisko se nachází na území tvořeném křídovými sedimenty. Sedimentace 

začala peruckými vrstvami, dále sedimentovaly vrstvy korycanské. Jejich výskyt 

není souvislý, směrem k jihu je narušen denudací na plošinách a svazích potoků. 

Severně od Nehvizd v pokleslé kře východně od mochovské poruchy je vyvinut 

spodní turon (III a – III b) ve slínovcovém vývoji. 

Křídové sedimenty jsou místně překryty sprašovými hlínami, písčitými 

hlínami, v údolích potoků jílovito-písčitými a náplavovými hlínami a písko-

štěrkovými naplaveninami. 

Na geologii území se podílí saxonská tektonika, a to porucha směru SZ-JV 

mezi Černíky a Kounicemi směrem k Vykáni, kde na východě od zlomu poklesla 

kra s vývojem svrchní křídy oproti západní kře o cca 30 m. Vyšehořovická oblast 
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leţí na západní kře. V zájmovém území nebylo zjištěné výrazné tektonické 

porušení. 

Vlastní loţisko je součástí komplexu sladkovodních křídových sedimentů 

usazených v depresích zvětralého povrchu paleoreliéfu. Tektonická predispozice 

základních tvarů v morfologii sedimentačního prostoru je pravděpodobná. 

Ordovické břidlice – vrstvy nučické zde tvoří „Výšinu Kamenná Panna“, která 

směrem SSV upadá do „Nehvizdské kotliny“, směrem jiţním do „Horoušanské 

deprese“. Elevace předkřídového reliéfu označil místními názvy J.Vachtl (1962), 

průzkumná díla jejich rozsah potvrzují. 

Ordovické břidlice jsou jílovité, prachovité a písčité, tmavošedé aţ černé 

barvy, statigraficky je řadíme do stupně Beroun. Vrty, které zastihly ordovické 

podloţí, dokládají, ţe břidlice jsou místně fosilně navětralé, pestře zbarvené. 

Sedimentace křídových hornin zde následovala ve třech sedimentačních 

cyklech sladkovodních peruckých vrstev, uloţených v mírném sklonu k SSV  

a k jihu, úklon je primárně ovlivněn úklonem předkřídového reliéfu podloţí. 

I. cyklus: V severní části loţiska je vývoj této polohy bezprostředně ovlivněn 

reliéfem podloţí, v oblasti „výšiny Kamenná Panna“ nasedá jílovitá poloha na 

ordovik v denudačních reliktech o malých mocnostech, tvořena světle šedými 

jílovci a šedohnědými písčitými jílovci a prachovci v centimetrových mocnostech  

a loţiskově je negativní. 

V jiţní části loţiska je tato poloha tvořena jílovci pestrých barev – rudými, 

zeleně smouhovanými, ţlutými, světle šedými, světle hnědými aţ bílými, místy 

s proplástky tmavošedých jílovců. Sedimentace místně pokračuje 30-70 cm 

mocnými světle šedými a bělohnědými velmi tvrdými jílovci s oolity, drobnými 

krystalky nebo povlaky sideritu na puklinách. Tyto typy jílovců se obvykle vyskytují 

na jiţních a JV okrajích loţiska. 

Technologicky významné jsou bílé a šedé jílovce ve svrchní části této 

polohy (např. ve vrtech V 37, VK 199, VCJ 209/1, VCJ 209/03, VD 178, V 4). 

II. cyklus:  V severní části loţiska začíná sedimentace hrubozrnným, nebo 

středně aţ hrubozrnným pískovcem aţ několikametrové mocnosti. Dále následuje 
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několik metrů mocná poloha jílovců a prachovců, která je nositelem vlastního 

loţiska. 

Poloha začíná „spodní lávkou“ (dle L.Vohanky, 1966), tvořenou šedými  

a hnědošedými jílovci a písčitými jílovci, ke konci sedimentace i v technologicky 

vhodných kvalitách. Nejvyšší mocnost byla zastiţena ve spodní lávce ve vrtu 

V 365 (2 m), ve většině děl jsou mocnosti niţší (aţ decimetrové), častější je výskyt 

horších kvalit o malých mocnostech. 

„Spodní lávka“ bývá oddělena od následující „svrchní jílové polohy“ 

pískovcovým proplástkem nebo několikametrovou vrstvou pískovce středně aţ 

hrubě zrnitého s dosti hojnými kulovitými pyritovými konkrecemi. 

Svrchní jílová poloha je na většině území ze začátku sedimentace tvořena 

jílovcem vyšších kvalit ve vyšších mocnostech, např. ve vrtu V 366 aţ 5,5 m, ve 

vrtu V 368 5,3 m. V různé kvalitě pokrývá celé území a bývá často rozdělena 

několikacentimetrovým aţ decimetrovým proplástkem tvrdého, světle hnědého  

a hnědošedého prachovce, který místy přechází do jílovitého jemnozrnného 

pískovce. Jeho mocnost kolísá a proplástek místně velmi rychle nabývá na 

mocnosti od 10 do 50 cm, coţ bylo dokumentováno v těţebně. Během 

sedimentace jílové polohy patrně docházelo ke skluzům sedimentujících jílovců  

a k promísení jílovitého materiálu s písčitou a prachovitou sloţkou z podloţí  

i nadloţí polohy. Tím se vysvětlují nepravidelné mocnosti prachovitého proplástku, 

který je velmi tvrdý a i pouţívanými těţkými mechanismy je při výklizu těţko 

rozpojitelný. 

Během sedimentace jílové polohy docházelo ke změnám proudění 

přínosových toků, vymývání podloţního usazeného materiálu a k mísení jílovité  

a písčité sloţky. V těchto vymýtinách (korytech) pak sedimentovaly pískovce. 

V jiţní části loţiska došlo k erozi spodní části jílové polohy, např. v okolí vrtu VD 

228. Dá se předpokládat, ţe ke stejnému jevu dochází v dalších negativních 

partiích polohy. 

Nejkvalitnější loţisková část svrchní jílovité polohy se nachází v oblasti 

navazující na těţbu. Kvalita i mocnost suroviny směrem k okrajům pánve kolísá  

a je častější výskyt písčitých proplástků. V surovině přibývá písčité a prachovité 
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sloţky a rovněţ uhelné substance, coţ dokumentují negativní vrty za hranicemi 

dobývacího prostoru. 

Škodlivinou v surovinových jílovcích jsou klastika (jílovce písčité aţ silně 

písčité) a vysoký obsah sloučenin Fe. Obsah klastik je makroskopicky patrný, 

proto je hlavním měřítkem při popisování jádra a jeho technologickém 

segmentování. Obsah Fe ve formě impregnace, drobných pyritových konkrecí  

a rourek lze zjistit aţ při technologických rozborech. Obsahy pyritových konkrecí, 

zrnek a závalků byly sledovány zvláště pozorně u nových vrtů. 

Pyrit se v severní oblasti loţiska vyskytuje převáţně ve svrchní části 

loţiskové polohy a byl popsán např. ve vrtech V 333, V 334, V 340, V 340/P, 

V 364, V 382, V 397 a V 407, kde je výskyt dosti hojný, jiţněji pak ve vrtech V 415, 

V 416 a V 418. Ojedinělý je zde výskyt zrnek sideritu (V 362/P, V 396).       

V jiţní oblasti loţiska se pyrit vyskytuje v surovině v makroskopicky patrné 

formě např. ve vrtech V 2, V 3,  V 20, V 23, V 24, či ve vrtu V 14 ve formě tvrdých 

pyritových paprsčitých kulovitých agregátů aţ 2 cm velkých. Ojediněle se vyskytují 

v polohách světlých jílovců nad pestrou jílovcovou polohou přeplaveného ordoviku 

vtroušená drobná zrnka sideritu. Na hlavě jílovcové polohy bývá zastiţena 

souvislá pyritizovaná poloha 1 aţ 4 cm mocná. 

V jiţní části je „svrchní jílová poloha“ místně oddělena pískovcovými 

vloţkami od předcházejícího sedimentačního cyklu. Hranice se spodní (I. cyklus) 

jílovou polohou je většinou konkordantní a její určení je problematické. Moţností 

rozlišení svrchní jílové polohy je místní mírné diagenetické zpevnění, případně 

barevné rozlišení. 

Souvrství svrchní jílové polohy zde vzniklo patrně ve dvou etapách. V první 

etapě sedimentovala loţiskově významnější poloha s vyššími kvalitativními 

skupinami suroviny, místně následovala sedimentace písčitějšího materiálu, místy 

i s polohou pestrých jílovců přeplavených z fosilně zvětralého podloţí v blízkém 

okolí. V další etapě sedimentuje jílovcová poloha, která rovněţ obsahuje loţisko. 

Surovinu tvoří šedé, tmavošedé a hnědošedé jílovce, kompaktní  

a kostkovitě aţ střípkovitě rozpadavé, prachovité, slabě písčité jílovce i jílovce 
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s bitumózní příměsí. Plošný rozsah jednotlivých typů suroviny i jejich vertikální 

rozmístění jsou nepravidelné. 

III. cyklus: Mezi druhým a třetím cyklem nedošlo k přerušení sedimentace, 

směr přínosu je od západu z oblasti paleozoika, případně z ostrovní zóny (podle 

L.Vohanky et al., 1966). Cyklus začíná jemně aţ středně zrnitými hnědošedými  

a rezavými pískovci a pokračuje nepříliš významnou plošně souvislou polohou 

písčitých jílovců, prachovců a pískovců se zvyšujícím se obsahem organické 

příměsi. V jílovcích se dále vyskytují drobné pyritové konkrece a uhelné 

proplástky. Surovina v této poloze je negativně ovlivněna vysokým obsahem 

klastik, organické substance, jemně rozptýleného pyritu i drobnými pyritovými 

konkrecemi. 

V severní části loţiska je výskyt v bilančních mocnostech a kvalitách pouze 

ojedinělý. V jiţní části loţiska je toto souvrství ve svazích potoka Výmoly zčásti 

denudováno.  

IV. cyklus:  Další sedimentace je výsledkem mísení sladkovodního  

a brakického prostředí. V prostoru Kamenné Panny sedimentovaly jako produkt 

brakické sedimentace světle hnědé jemnozrnné pískovce, místně zvané 

„brousek“. Tento pískovec dosahoval vysoké pevnosti a těţil se jako sochařský 

materiál, materiál pro místní stavební práce, význačné praţské stavby od doby 

středověku, později jako brusný materiál. Zbytky tohoto pískovce byly odtěţeny 

v rámci skrývání loţiska v prostoru bývalého bloku 214 a 213. Výskyty o různé 

mocnosti a kvalitě můţeme sledovat v dokumentaci asi 1/3 vrtů. Např. ve vrtech 

V 372, V 334/P a V 332/P v severní části bloku 228 v mocnosti 3-5 m, ve vrtech 

V 404 a V 413 (blok 231) v mocnosti 4-4,9 m a ve východní části bloků 230 a 227 

ve vrtech VH 10 a VD 310 v mocnosti 3,2-4,3 m pod skrývkou v mocnostech do    

5-ti m. 

Sedimentace pokračuje uloţeninami mořského cenomanu – korycanských 

vrstev, v souvrství jílovitých světle šedých a zelených pískovců, nafialověle šedých 

prachovců, bělošedých jílovců a tmavě rezavých rozpadavých pískovců. Pokrývají 

SZ část území s mocností směrem k severu se zvyšující aţ na 9 m. Ve střední  

a jiţní části loţiska je souvrství IV. cyklu denudováno. 
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Zdrojové oblasti cenomanské sedimentace na Vyšehořovicku dělí              

L. Vohanka do tří skupin. Hlavní oblast snosů tvoří středočeský pluton s lokálními 

vlivy paleozoika. Jedná se o přínosné směry z jihu, které poskytly materiál pro 

sedimentační cykly I - II sladkovodního cenomanu (cenoman I. – perucké vrstvy). 

Druhou oblastí snosu je na západě oblast staršího paleozoika. Tímto západním 

přínosem byla vytvořena v celém vyšehořovickém areálu jílová poloha cyklu III  

a psamity cyklu IV. Jedná se výhradně o brakický vývoj sedimentace. Třetí 

snosovou oblastí je kutnohorské krystalinikum na východě. Materiál z východního 

přenosového směru vytvořil svrchní část jílové polohy sedimentačního cyklu III  

a psamity cyklu IV, obojí téţ ve výhradně brakickém vývoji.  Tímto přínosovým 

směrem téţ vnikla do vyšehořovické oblasti mořská transgrese, jejíţ sedimentace 

vytvořila korycanské vrstvy (cenoman II.). V nadloţí cenomanu jsou kvartérní 

pokryvy 0,2-3 m mocné tvořené písčitými hlínami, sprašovými hlínami, jíly a písky 

zvětralého podloţí.  

Loţisko je rozsáhlé, s poměrně jednoduchou geologickou stavbou. 

Tektonické porušení není dostatečně ověřeno. Rozloţení suroviny a vymezení 

technologických typů je nerovnoměrné ve vertikálním i horizontálním směru. 

Vzhledem k uvedeným skutečnostem řadíme loţisko podle dříve platného zákona 

85/1988 Sb. do druhé skupiny loţisek. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 2 : pohled na odkryté ložisko žáruvzdorných jílů (zdroj: KERAMOST, a.s.) 
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2.4. Hydrogeologické poměry 

Vzhledem ke stupni prozkoumanosti loţiska a jeho dlouholeté těţbě, jsou 

hydrogeologické poměry dostatečně známy. Na lokalitě pravidelně probíhá 

hydrogeologický monitoring, jehoţ cílem je sledování vlivu zahlubování těţebny 

(resp. sníţení hladiny podzemní vody v důsledku čerpání důlních vod) na okolní 

hydrogeologické objekty a také kvality podzemní vody. Celkem je jednou měsíčně 

sledováno 11 objektů v blízkosti těţebny a v prostoru obcí Horoušany  

a Vyšehořovice, na 8 objektech je jednou za tři měsíce sledován obsah ropných 

látek (NEL). Níţe uvedené informace jsou citovány ze zprávy fy. ENVIGEO, s.r.o. 

“Monitoring těţebny Nehvizdy, závěrečná zpráva za 2. pololetí 2008“.  

Ve vrstevním sledu cenomanu jsou jednak horniny s výbornou puklinově-

průlinovou propustností (zejména hrubě a středně zrnité dobře vytříděné pískovce 

s hodnotou koeficientu filtrace v rozmezí 1-3.10-5 m/s) a jednak horniny relativně 

nepropustné (jílovce), které spolu s místně se vyskytujícími ordovickými břidlice 

dosahují hodnot koeficientu filtrace v řádech 10-7 aţ 10-8 m/s. Lze zhruba vymezit 

napjatou bazální cenomanskou zvodeň (pískovce pod spodní polohou jílovců), 

která představuje významný potenciální zdroj pro zásobování obyvatelstva pitnou 

vodou a mezilehlou cenomanskou zvodeň v nadloţí loţiskové polohy.  

Bazální zvodeň je zespodu omezena izolátorem bazálních jílovců 

cenomanu nebo ordovickými břidlicemi, shora pak jílovci loţiskové polohy. 

Mezilehlá zvodeň obsahuje místně komunikující soustavu zvodní oddělenou 

nesouvislými izolátory v nadloţí loţiska. Její funkcí je zejména akumulace 

sráţkových vod a jejich transport směrem dolů. Hladina podzemní vody je zde 

většinou volná, výjimkou je zvodeň pískovců pod svrchní lávkou v severní části 

lokality, kde je hladina napjatá. 

Dotace vody do mezilehlé zvodně probíhá výhradně prostřednictvím 

infiltrace atmosférických sráţek. Ty se vsakují do propustných křídových vrstev. 

Cirkulace sráţkových vod pod povrchem terénu je převáţně vertikální aţ na 

hladinu podzemní vody. Vsáklé vody se hromadí na rozhraní relativně 

propustných pískovců s relativně nepropustnými jílovci. Vzniká tak soustava nad 

sebou uloţených zvodní. V nich voda proudí po směru sklonu vrstev, tedy cca 
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k SV. V bazální zvodni je však směr proudění ovlivněn morfologií ordovického 

podloţí. 

Výše popsaný systém s plošně nerovnoměrným rozloţením úrovní hladiny 

podzemní vody znesnadňuje interpretaci výsledků měření.  Otázkou proudění vod 

se podrobně zabývala Pacáková (1988), která zkonstruovala mapu hydroizohyps 

statické (tj. neovlivněné) hladiny v širším okolí těţebny (viz obr. č. 3).  

Dle této mapy prochází přirozená rozvodnice bazální cenomanské zvodně 

směrem SV-JZ, přibliţně pod obcí Nehvizdy. Na sever od této linie směřuje 

podzemní voda k SV k toku Labe a jiţně leţící území je drénováno k východu. 

Zjednodušeně lze říci, ţe cenomanská zvodeň je odvodňována na severu (okolí 

obce Nehvizdy) k ose křídové pánve, v prostoru severně od Horoušan k jihu do 

Jirenského potoka a v prostoru západně od Vyšehořovic k východu do říčky 

Výmola. Kromě odvodnění těţební jámy zasáhlo do přirozeného proudění mělkých 

podzemních vod i vybudování zářezu dálnice, který patrně drénuje a propojuje 

mezilehlou cenomanskou zvodeň. 

Obr. č. 3 : hydroizohypsy statické hladiny v širším okolí lomu (zdroj: ENVIGEO, s.r.o.) 
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Monitorovací systém je navrţen tak, aby mohl sledovat stav hladiny obou 

cenomanských zvodní a zároveň poskytoval informace o kvalitě vod. Objekty lze 

rozdělit na hydrogeologické vrty – sledují obě zvodně v blízkosti těţebny  

a domovní studny dokumentující stav mezilehlé zvodně v okolních obcích.  

Na obr.  č. 4 jsou zakresleny sledované objekty.  

Obr. č. 4 : monitorované objekty (zdroj: ENVIGEO, s.r.o.) 

 

Výsledky ze sledovaného období r. 2008 jsou dokladovány v následujících 

tabulkách č. 1 - 3 (převzato ze zprávy Vilhelma, 2009). 
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Tabulka č. 1: Úrovně hladin ve sledovaných objektech v metrech pod odměrným bodem 

 

Tabulka č. 2: Čerpaná množství z těžební jámy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 3: Koncentrace NEL ve vzorcích podzemní vody (mg/l) 
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Ze závěrů zprávy vyplývá, ţe  

 čerpání vod bazální zvodně ze dna těţební jámy nepředstavuje 

v současném rozsahu výrazné ohroţení zásob vod bazální cenomanské 

zvodně 

 ve sledované období nenastaly výrazné změny úrovní hladin či reţimu 

proudění podzemní vody mezilehlé zvodně; čerpání důlních vod 

nepředstavuje ohroţení zásob vod mezilehlé zvodně 

 monitoring kvality vod neprokázal znečištění podzemních vod ropnými 

látkami původem z těţební jámy lomu a bude nadále probíhat kvartálně. 

Zvýšený obsah NEL byl zaznamenán ve vrtu V324/P, který bude dále 

sledován.[8] 

2.5. Stav zásob loţiska v dobývacím prostoru 

Posledním velkým loţiskovým průzkumem byla akce Výpočet zásob 

ţáruvzdorných jílovců v průzkumném území Nehvizdy (Chvátal, P. et al., 2000). 

Tato akce doplnila vrtnou síť o vrty V1/99 aţ v10/99. Probíhalo zde  

i hydrogeologické reţimní měření, kterým byla stanovena kóta 213 m n.m. pro 

výpočet bilančních zásob. Zásoby byly vypočteny v 5 blocích – v kategorii 

prozkoumaných 1 bilanční a 2 nebilanční a ve vyhledaných 2 nebilanční v celkové 

výši 1 710 419 t geologických zásob. Zároveň byly v důsledku těchto výsledků 

přepočteny zásoby pro úseky Kamenná Panna a Vyšehořovice – východ. Na 

loţisku Vyšehořovice – Kamenná Panna bylo novým výpočtem stanoveno celkem 

5 430 000 t geologických zásob ţáruvzdorných jílů na ostřivo. Pórovinové jíly byly 

vypočteny na celkem 103 814 t, ale nebyly ve výkazu zásob jiţ zvlášť uváděny, 

protoţe o tuto surovinu nebyl zájem a byla ukládána na výsypku. Komise pro 

projekty a závěrečné zprávy na svém 982. zasedání ze dne 26. 5. 2000 schválila 

výpočet jako podklad pro změnu v evidenci zásob. Na základě tohoto 

provedeného průzkumu v předpolí těţebny byl posléze stanoven DP Nehvizdy. 

V r. 2008 byl navrţen odpis zásob v části loţiska západně od silnice 

Nehvizdy – Horoušany. Jednalo se o bloky č. 241, 242 a 247 původně vymezené 

pro hlubinné dobývání ZZ Vyšehořovicko – západ (Vohanka, L. et al., 1967). 
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Zásoby byly ve velmi špatných úloţných poměrech, část jich byla v pilíři 

silnice a část znehodnocena zastavěním moderním provozem továrny Schiedel, 

jejíţ likvidace nepřicházela v úvahu. Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodlo  

o odpisu těchto zásob v celkovém mnoţství 2 041 716 t jejich vynětím z evidence 

(23244/2008/05400 ze dne 23. 6. 2008). 

V roce 2010 byl firmou GEKON, s.r.o. zpracován přepočet zásob na loţisku 

Vyšehořovice – Kamenná Panna a vypracována závěrečná zpráva. Výsledek 

výpočtu je uveden v tabulce č. 4. 

Tabulka č. 4: Výsledek přepočtu zásob 

Surovina 

Zásoby prozkoumané [tis. t] 

Bilanční 

volné 

Bilanční 

vázané 

Nebilanční 

volné 

Nebilanční 

vázané 

Jíly ţáruvzdorné 

na ostřivo 
2 122 - 1 339 - 

 

Dne 27. 10. 2010 vedení organizace souhlasilo s návrhem řešitele přepočtu 

zásob a schválilo nahrazení dosud platného výpočtu, schváleného organizací  

a přijatého komisí KPZ MŢP ČR dne 26. 5. 2000, tímto výpočtem. Výpočet zásob 

bude předloţen komisy KPZ MŢP k přijetí. Mapa bloků zásob je zařazena jako 

grafická příloha č. 3 a příloha č. 4 ukazuje geologické řezy oblastí.  

2.6. Podmínky vyuţitelnosti zásob 

Přepočet zásob byl proveden podle následujících podmínek vyuţitelnosti 

stanovených vedoucím geologem organizace Keramost a.s.. Stejné podmínky 

budou pouţity i pro výpočet zásob v území rozšíření hornické činnosti. 

I. Kvantitativní podmínky 

Minimální mnoţství zásob se nestanovuje. 
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II. Kvalitativní podmínky 

Kvalitativní známky jsou uvedeny v následující tabulce č. 5. 

Tabulka č. 5: stanovené kvalitativní podmínky 

Typ značka název 

Al2O3 Fe2O3 org.látky ztr.ţíháním 

[min. %] [max. %] [max. %] [max. %] 

b
il

a
n

č
n

í 

Ss Wsuper-světlá 41 1,5 0,6 14 

St Wsuper-tmavá 41 1,5 3 16 

Es Wextra-světlá 41 2 1 14 

Et Wextra-tmavá 41 2 3 16 

Ps Wspeciál-světlý 39 2 1 13,5 

Pt Wspeciál-tmavý 39 2 3 15,5 

2as W II a - světlá 37 1,5 1 12,5 

NStO 
Super-

organická 
41 1,5 6 20 

NEtO Extra-organická 41 2 6 20 

NPtO Speciál-org. 39 2 6 18,5 

n
e
b

il
a

n
č

n
í 

2at W II a - tmavá 37 1,5 3 14,5 

3as W III a - světlá 35 1,5 1 12 

3at W III a - tmavá 35 1,5 3 14 

4as W IV a - světlá 33 1,5 1 12 

4at W IV a - tmavá 33 1,5 3 14 

5 PN 3 - pórovina 27 aţ 33 1,5 0,6   9 aţ 11 

6 PN 4 - pórovina 21 aţ 27 1 0,4      7 aţ 9 
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III. LOŢISKOVÉ A ÚLOŢNÍ POMĚRY 

Tabulka č. 6: Ložiskové a úložní poměry 

 bilanční nebilanční 

Minimální mocnost suroviny 0,4 m 0,4 m 

Minimální mocnost vykliditelné polohy 0,4 m 0,4 m 

Maximální skrývkový poměr  

v bloku zásob (m3 skrývky : t suroviny) 
4,5 : 1 7 : 1 
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3. HISTORIE A STAV TĚŢBY LOŢISKA 

Zájmová oblast je rozsáhlou těţební oblastí na mírném návrší mezi 

Horoušany, Nehvizdy a Vyšehořovicemi, zvaná téţ Skály či Na skále (jméno není 

odvozeno od přírodních skal, ale právě od dnes jiţ neexistujících pískovcových 

lomů a ohromných hromad balvanů, které vznikaly jako odpad při zpracování 

místního pískovce). V současné době je zde realizována těţba ţáruvzdorných jílů 

(lupků), vyuţívaných k výrobě porcelánu a šamotu. Při silnici z Nehvizd do 

Horoušan vyniká rozlehlá zalesněná výsypka. Západně od lomů (a od silnice 

Horoušany-Nehvizdy - v místech zvaných U havírny) se nachází areál provozu 

Nehvizdy a areál firmy Schiedel, vyuţívající místní suroviny (výroba komínových 

vloţek). 

3.1. Historie 

Počátek zdejší těţby bývá někdy kladen jiţ do 13. stol. (ze zdejšího kamene 

byl pravděpodobně postaven románský kostel Nanebevzetí Panny Marie v 

Čelákovicích). Předpokládá se, ţe právě k této lokalitě se vztahují i zápisy ze 70. 

let 14. století o dovozu kamene na stavbu chrámu sv. Víta „z Horoušan“. Kámen 

byl zároveň dováţen i na stavbu Karlova mostu a dalších významných praţských 

staveb. Pro těţbu daroval pole probošt zderazského kláštera, jemuţ Horoušany 

náleţely.  

Dle jiných pramenů byla však těţba zahájena aţ roku 1760 (vzhledem k 

tomu, ţe jde o rozlehlou oblast, je pravděpodobné, ţe zmínka o roku 1760 se týká 

jednoho konkrétního lomu). Jelikoţ většina majitelů lomů pocházela z Nehvizd  

a v Nehvizdech bylo téţ sídlo kamenického cechu (a údajně i kamenické školy), 

začalo se jim posléze říkat „Nehvizdské“, stejně jako pískovci v nich těţenému. 

Vrcholu těţby dosáhly v polovině 19. stol, kdy byl ze zdejšího materiálu postaven 

mimo jiné pomník Františka I. na Smetanově nábřeţí, byla realizována dostavba 

sv. Víta, dále byl vyuţíván ke stavbě ţelezničních objektů či při regulacích Labe. 

Oblíbený byl téţ k výrobě brusů a brousků.  
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Postupem času zde vznikl jámový lom 200 x 60 m o výšce stěn aţ 7 m. 

Vzhledem k tomu, ţe nejkvalitnější materiál se nacházel v dolní polovině stěn, 

probíhala těţba téţ komorovým způsobem. Ukončena byla v roce 1941.  

V 60. letech 20. stol. zahájena těţba bílých a šedých ţáruvzdorných jílů, leţících v 

podloţí pískovců, čímţ byly veškeré stopy starší těţby i (dle pamětníků) velice 

romantické lomy zničeny. Větší část dobývacího prostoru dnes označována jako 

„Vyšehořovice“, třebaţe vlastní těţba zasahuje na katastr Vyšehořovic pouze 

nepatrně (na rozdíl od souvisejícího chráněného loţiskového území, které je i pod 

vlastními Vyšehořovicemi).(L. Rýdlo, 2008) 

Na východní okraj území zasahují cenomanské jílovce jiţní okraje křídové 

tabule na Vyšehořovicku, mezi obcemi Nehdizdy a Horoušany. Těţba 

ţáruvzdorných jílovců má zde starou tradici. Dobývaly se povrchově i mělkými 

šachticemi v polích mezi Vyšehořovicemi a Kozovazy a při silnici z Vyšehořovic do 

Vykáně. Větší rozsah měla těţba, prováděná Lichtenštejny ve Staré a Nové 

jílovně jiţně od Vyšehořovic. V současné době se těţí loţisko Vyšehořovice - 

západ, úsek Kamenná Panna, severně od Horoušan.  Jsou vyvinuty ve třech 

polohách. Surovina se pouţívá k výrobě ţáruvzdorných staviv, tj. šamotu, a jako 

ostřivo do kameniny. Menší zásoba pórovinových jílů je vhodná pro výrobu 

obkládacích dlaţdic (D. Mannová, 1983).  

Na terénní hraně, oddělující oblast lomů od níţe poloţených Horoušan, jsou 

zachovány místy zajímavá přírodní společenstva stepního charakteru. Někde zde 

je téţ uváděna v minulosti těţba rud. 

Zajímavostí je, ţe v noci z 28. na 29. prosince 1941 se nedaleko odtud 

uskutečnil výsadek parašutistů. Parašutisté Josef Gabčík a Jan Kubiš, kteří 

později provedli atentát na říšského protektora R. Heydricha. Výsadek se příliš 

nepodařil, neboť vinou chybné navigace proběhl úplně jinde, neţ bylo plánováno 

(v lesích u Plzně), navíc se neobešel bez drobného zranění J. Gabčíka. Oba 

parašutisté se dva dny ukrývali v lomech, neţ je zde na silvestra našel hajný 

Šmejkal a prostřednictvím ilegální sítě dopravil do bezpečí. 
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3.2. Současný stav těţby 

Lom Nehvizdy je typickým jámovým lomem otevřeným zářezem. Těţba je 

zde realizována lopatovými rýpadly a transport je prováděn kolovou dopravou. 

Skrývkové a výklizové materiály jsou na vnitřní výsypce ukládány v jedné aţ třech 

výsypkových etáţí podle úloţných poměrů a podle výšky okolního terénu. [1] 

V souladu s navrţeným postupem sanací a rekultivací probíhá zakládání  

tak, aby na nejspodnější etáţi výsypky byly ukládány kusové pískovce s tím, ţe 

jsou vyplňovány zaloţenými jílovými materiály. Tyto slouţí jako izolant pro 

zajištění nepropustnosti spodních vod, jak vyplývá také z hydrogeologického 

posudku. Po zaloţení tohoto stupně je zakládán druhý a třetí stupeň výsypky. Tyto 

jsou tvořeny ostatními horninami.  Zakládání výsypkových etáţí bude ukončeno na 

kótě, která je určena projektem rekultivací 0,6 m pod okolním terénem. [4] 

Výška jednotlivých etáţí je podle platného POPD max. 8 m a horní plošiny 

těchto výsypkových etáţí jsou vodorovné. Odstup (předstih) paty těţebního řezu 

vţdy od paty 1. výsypkové etáţe je min. 20 – 30 m dle způsobu těţby. Skrývkové 

materiály jsou ukládány na výsypku zhruba do úrovně okolního terénu v souladu 

s projektem rekultivace. Jednotlivé stupně výsypky jsou postupně upravovány 

pomocí dozerů do roviny pro zajištění odvodu sráţkových vod z plošin 

výsypkových etáţí. Svahování je prováděno tak, aby svahy získaly stabilitu, která 

je dána úhlem svahu výsypky 35° ověřeným v praxi. [2] 

Úprava a následné zpracování suroviny probíhá v nedalekém provoze 

Nehvizdy. Surovina je nejvíce vyuţívána jako jíly ţáruvzdorné na ostřivo pro 

keramiku. Závod připravuje směsi komplexních licích a točírenských hmot. 

Zákazník tak dostává jiţ připravené hmoty a odpadá mu nutnost pořizování 

úpravárenských a míchacích technologií. 
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4. ŘEŠENÍ POSTUPU TĚŢBY PO ZMĚNĚ POPD 

Rozšíření hornické činnosti bude realizováno na území o rozloze 6,93 ha 

v dobývacím prostoru Nehvizdy a 6,77 ha v dobývacím prostoru Vyšehořovice - 

Kamenná Panna. Celkem se tedy jedná o území o velikosti 13,7 ha. 

4.1. Výpočet zásob v navrţeném rozšíření POPD 

Výpočet zásob ţáruvzdorných jílů v prostoru nového POPD jsem provedl na 

základě geologického průzkumu. Výpočet byl proveden metodou mnohoúhelníků. 

Plochy jednotlivých mnohoúhelníků byly zjištěny digitálním planimetrem X-Plan 

360i. Vrty pouţité při výpočtu ukazuje tabulka č. 7. 

Tabulka č. 7: Vrty použité při výpočtu zásob v novém POPD 

DP Nehvizdy 

Vrt Y 

 [m] 

X 

 [m] 

Z  

[m n.m.] 

Mocnost 

suroviny [m] 

Mocnost 

skrývky  [m] 

VK36 719070,83 1041841,84 243,89 2,1 29,1 

VK134 719228,55 1041819,12 244,28 0,9 31,4 

V443P 719038,69 1041832,33 243,97 1,8 28,6 

V511 719349,84 1041849,89 244,82 3,05 27,45 

V518 719348,89 1041800,80 244,56 2,0 30,1 

V523 719298,74 1041800,82 244,31 2,65 28,35 

V524 719297,50 1041751,93 244,04 1,0 27,8 

V525 719250,34 1041801,90 243,97 3,6 27,8 

V526 719299,05 1041853,83 245,12 1,6 30,8 

V527 719250,28 1041850,62 244,17 3,3 28,2 

V528 719250,66 1041900,30 244,48 3,2 28,5 

V600 719199,99 1041900,54 244,15 3,05 27,1 

V602 719150,78 1041900,00 244,13 3,8 27,2 
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V603 719199,52 1041849,00 244,13 3,7 28,5 

V604 719149,73 1041850,00 243,87 3,6 26,3 

V605 719199,45 1041749,00 243,51 3,3 29,4 

V606 719149,70 1041799,00 243,24 3,5 27,3 

V607 719199,44 1041800,00 243,79 3,6 28,2 

V608 719050,75 1041945,00 244,11 3,6 27,9 

V610 719149,60 1041749,00 243,44 3,3 27,3 

V612 719099,40 1041799,00 243,59 3,1 27,4 

V613 719099,60 1041753,00 243,61 2,6 28,4 

V615 719049,20 1041739,00 243,82 1,5 28,6 

V616 719056,90 1041786,00 243,66 1,95 28,05 

V617 719099,40 1041900,00 244,09 2,7 26,2 

V618 719046,30 1041894,00 243,97 3,0 27,5 

V619 719101,30 1041849,00 243,78 4,55 27,3 

DP Vyšehořovice – Kamenná Panna 

VK11 719252,22 1042415,91 244,53 4,2 19,9 

VK62a 719066,02 1042231,82 244,40 3,8 24,0 

VK72 719460,56 1042356,94 246,35 2,9 23,1 

VH10a 719385,62 1042366,50 243,82 4,4 18,6 

VD304 719352,99 1042517,3 243,02 5,1 14,8 

VD305 719311,96 1042502,45 242,90 3,7 16,0 

VD309 719404,14 1042479,47 245,10 2,7 20,1 

VD310 719352,71 1042460,56 244,73 4,1 20,3 

VD313 719449,90 1042410,06 245,78 3,7 20,7 

VD314 719392,69 1042429,04 245,52 3,1 21,3 

VD316 719398,01 1042373,45 246,23 3,5 22 

VD317 719422,17 1042335,88 246,43 4,1 23,8 

V326/P 719456,78 1042278,46 246,39 3,5 23,6 
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V347 719516,74 1042336,99 246,28 3,6 23,6 

V384 719505,20 1042266,10 246,60 3,5 24,9 

V536 719349,69 1042300,14 246,17 3,8 24,35 

V537 719449,76 1042300,82 246,65 2,6 24,9 

V538 719399,24 1042350,13 246,30 1,3 23,1 

V539 719397,38 1042401,13 245,42 3,1 20,9 

V540 719349,57 1042350,42 246,42 2,6 23,5 

V541 719399,87 1042300,20 246,38 3,05 24,1 

V542 719350,48 1042433,48 245,23 3,6 21,5 

V543 719307,03 1042419,48 245,08 3,0 23,4 

V547 719201,10 1042298,92 244,98 1,9 25,1 

V549 719463,03 1042293,38 246,73 0,4 26,6 

V551 719300,63 1042349,78 245,44 2,35 21,8 

V552 719249,73 1042349,93 245,47 1,6 23,8 

V553 719205,00 1042349,20 244,55 1,7 22,1 

V570 719150,03 1042249,95 245,05 1,9 25 

V572 718999,83 1042249,23 243,45 1,8 24,3 

V574 719049,75 1042201,85 244,53 1 28,1 

V577 719100,49 1042249,71 244,53 1,55 22,95 

V579 719099,67 1042201,03 245,04 2,5 24,5 

V584 719051,74 1042148,85 244,72 2,3 25,7 

V585 719038,48 1042287,91 243,6 1,9 23,5 

V587 719054,78 1042247,89 244,23 3,4 22,9 

V588 719150,69 1042300,2 244,35 3,3 21,8 

V589 719144,48 1042324,13 244,08 3,1 23,1 
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Vynásobením mocnosti suroviny a skrývky plochou mnohoúhelníku příslušného 

vrtu byla získána kubatura suroviny a skrývky v kaţdém vrtu. Součtem 

jednotlivých kubatur byla získána celková kubatura suroviny a skrývky v oblasti 

nového POPD. Vynásobením kubatury suroviny objemovou hmotností (2,22 t/m3) 

byla vypočítána tonáţ. Po vyprojektování skrývkových a těţebních svahů (viz 

mapová příloha č. 5) byla změřena plocha závěrných svahů pro výpočet vázaných 

zásob. Tabulka č. 8 ukazuje vypočítaný objem skrývky a tonáţ zásob suroviny 

v novém POPD. 

Tabulka č. 8: Výsledek výpočtu zásob v novém POPD 

Surovina 
Zásoby prozkoumané [tis. t] Skrývka 

[m3] volné vázané 

Jíly 

ţáruvzdorné 

na ostřivo 

590 104 

 

3 491 341 

 

 

4.2. Dobývací metody 

Pokračování těţby bude pokračovat stejným způsobem jako doposud, tzn. 

jámovým lomem za sucha. Pro vytěţení skrývek, výklizu a bentonitů budou 

pouţity mechanismy uvedené v kapitole 4.4. Těţba je zde realizována lopatovými 

rýpadly a transport je prováděn kolovou dopravou.  

Skrývka tvořená převáţně jíly bude rozpojována hydraulickými rýpadly, 

stejně tak i těţená surovina. 

4.3. Generální svahy skrývky, lomu a parametry skrývkových 

a těţebních řezů 

Pro stanovení generálního svahu těţebních řezů a výsypkových etáţí byly 

uţity parametry dané geomechanickými vlastnostmi skrývkových materiálů  

a těţeného nerostu. Dále bylo vycházeno z pouţité těţební technologie  
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tj. dobývacích strojů a ustanovení bezpečnostních předpisů. Parametry stanovené 

pro skrývkové řezy a výsypkové etáţe ukazují tabulky č. 9 a 10.  

 

Tabulka č. 9 : Parametry skrývkových a těžebních řezů 

Skrývkové a těţební řezy Mezní hodnoty řezu 

maximální výška 1 - řezu 7 m 

maximální výška 5 řezu 5 m 

sklon svahu 80° 

pracovní plošina 12 m 

průmět 1,2 m 

max. počet řezů 5 

 

Tabulka č. 10 : Parametry výsypkových etáží 

Výsypkové etáţe Mezní hodnoty etáţe výsypky 

maximální výška 1 – etáţe 8 m 

sklon svahu 45° 

pracovní plošina 14 m 

průmět 7 m 

max. počet řezů 4 

 

Generální svah lomu : 

 
   





 3562,0

6,53

33

8,02,14124

574
 úhel

L

H
tg , 

kde  ……úhel generelního svahu lomu 

H ……celková výška svahů lomu od paty spodního řezu po hranu vrchního řezu 

L ……průmět celkové délky svahů a plošin lomu od paty spodního řezu po hranu vrchního řezu 
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Generální obrys výsypky : 

   





 2846,0

70

32

74143

8888
 úhel

L

H
tg , 

kde  ……úhel generelního obrysu výsypky 

H ……celková výška svahů výsypky od paty spodního řezu po hranu vrchního řezu 

L ……průmět celkové délky svahů a plošin výsypky od paty spodního řezu po hranu vrchního řezu 

 

4.4. Mechanizace a elektrifikace 

Pouţitá dopravní a těţební technika je uvaţována v rozsahu dva buldozery, 

dvě hydraulické rypadla např. typu Caterpilar (jedno rýpadlo bude pouţito pro 

nakládku suroviny na deponiích), dva klasické nákladní automobily o nosnosti 12 t, 

tři kloubové dumpery o nosnosti 35 t pro těţební činnost a dva klasické nákladní 

automobily o nosnosti 12 t pro naváţku suroviny do úpravny provozu Nehvizdy. 

 

Obrázek č. 5 : lom Nehvizdy – kolová doprava (zdroj: KERAMOST, a.s.) 
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Pro zajištění činností spojených s těţbou, ukládáním skrývek i bentonitu  

a odvozu suroviny pro výrobu bude nutno zabezpečit cca 10 zaměstnanců na 

jednu směnu. 

Zaměstnanci a pracovníci dodavatelských firem zajišťujících těţbu  

a dopravu jsou povinni pouţívat přidělené osobní ochranné pracovní prostředky, 

při práci postupovat podle provozní dokumentace a předpisů k zajištění 

bezpečnosti práce a provozu a volit takové pracovní postupy, které jsou v souladu 

se zásadami bezpečné práce. Nesmějí bez příkazu nic měnit na provozních, 

bezpečnostních, poţárních, hygienických a jiných zařízeních. Pouţívat  

a obsluhovat mohou jen ty stroje, zařízení, nářadí a pomůcky, které jim byly pro 

jejich práci určeny.[7] 

Veškerá činnost bude probíhat pouze v ranních směnách. Těţba bude 

probíhat pouze v příznivých klimatických podmínkách, odvoz suroviny ze skládek 

podle potřeb závodu Brník. 

Elektrizace - zásobování elektrickou energií je zajištěno z trafostanice, 

umístěné na horní hraně v severní části lomu. Dále je proveden rozvod el. energie 

do těţebny zemním kabelem. V prostoru těţby bude rozmístěn potřebný počet 

rozvaděčů pro napájení čerpadel důlních vod, zajištění provozu strojů, ostatní 

techniky, příp. osvětlení. 

4.5. Odvodňování  

Povrchová voda je ze skrývkových a těţebních řezů sváděna 

odvodňovacími struţkami do pomocných čerpacích jímek a odtud přečerpávána 

ponornými čerpadly typu KDFU a GFMU do hlavní čerpací jímky. Voda je z 

hlavních čerpacích jímek vedena výtlačným potrubím o Js 100 mm, otevřeným 

příkopem s odkalovací jímkou, případně podzemním potrubím do prostoru čistírny 

důlních vod v lomu Kamenná Panna - jih. 

Pro zabránění přítoku povrchových vod musí být vytvořen a trvale udrţován 

v předpolí lomu odvodňovací příkop a tím zabráněno ţivelnému přítoku vody do 

prostoru lomu v případě, ţe toto hrozí. 
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Zkušenosti z předešlých let ukázaly, ţe prozatím po dobu, kdy probíhá 

těţba, nebylo třeba pouţít jiného způsobu odvodnění. Veškeré důlní vody z lomu 

byly vyčerpány díky kapacitě stávajících čerpadel a sniţování hladiny spodních 

vod z čerpaných hydrovrtů. Z lomu je vyčerpaná voda odváděna do stávající 

kanalizace vedené podél východní strany silnice Nehvizdy – Horoušany. 

4.6. Úprava a zušlechťování 

Ţárovzdorné jíly jsou z lomu Nehvizdy – Kamenná Panna Sever jsou 

většinou rovnou prodávány odběratelům bez předchozí úpravy. Část je však 

upravována v úpravně závodu Brník. 

Technologie úpravy jílů spočívá v jejich drcení, homogenizaci, mletí, 

míchání a balení. Doprava k úpravě a zušlechťování se provádí lopatovým 

rýpadlem nebo nakladačem. Natěţená surovina je nakládána na nákladní 

automobily a převáţena k dalšímu zpracování v úpravně, nebo je ukládána na 

mezideponie surového jílu. 

Sloţky vydobytých nerostů, které jsou vyuţívány při úpravě a zušlechťování 

jsou ţáruvzdorné a pórovinové jíly. 

V závodě Brník je prováděno ukládání vytěţených surovin na venkovní 

mezideponie, umístěné severně od administrativní budovy v blízkosti násypky 

drtičů. Jednotlivé druhy suroviny jsou ukládány odděleně. Z  mezideponií je 

následně surovina odebírána dle potřeby k dalšímu zpracování. Pro tyto 

mezideponie jsou vyčleněny plochy se zpevněným podkladem z jílovců nebo 

případně panelů tak, aby při manipulaci nemohlo dojít k přimíšení nečistot do 

suroviny. Podél této plochy je vedena obsluţná komunikace, která slouţí pro 

příjezd vozidel a nakladačů. 

Kolovým nakladačem je surovina postupně odebírána z mezideponie  

a dávkována do drtící linky, která je osazena kladivovým a čelisťovým drtičem. Na 

této drtící lince je surovina drcena na frakci o maximální velikosti 10 cm. Jiţ 

v tomto procesu drcení můţe být vyráběn směsný drcený jíl a to sypáním 

jednotlivých druhů jílu do násypky primární linky v mnoţství a pořadí, jak 

předepisuje receptura. Takto upravený (podrcený) materiál je dopravován na 
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krytých pásových dopravnících do zastřešeného homogenizačního skladu, kde 

probíhá ustálení poţadovaných vlastností jílů (vlhkost, sloţení apod.). 

Z homogenizačního skladu se jíly buďto přímo expedují zákazníkům – nakládkou 

na nákladní automobily, nebo jsou dále upravovány mletím a tříděním 

na úpravárenské lince. 

Dalším postupem úpravy je mletí. Jíly jsou nakladačem překládány do 

násypky šupinového podavače, který dávkuje drcený a homogenizovaný jíl na 

pásové dopravníky, které je přepravují z prostoru homogenizačního skladu do 

oběhové mlýnice osazené kulovým mlýnem. Zde jsou jíly mlety na jemnější frakci 

za současného sušení horkým vzduchem, získaným z agregátu na ohřev vzduchu 

s hořákem na LTO. Jíly jsou unášeny potrubím pneumatické dopravy přes větrný 

třídič a cyklon. Hrubší odloučený podíl jílů je vracen zpět do kulového mlýnu. 

Surovina postupuje dále do mlýnice, kde probíhá mikromletí. Část z těchto 

mikromletých jílů je shromaţďována v menších silech s násypkou určenou 

k naplňování cisteren pro převozu mikromletých jílů. Zbylá část putuje do čtyř 

velkých zásobních sil, která slouţí jako zdroj pro další proces úpravy – míchání 

speciálních směsí podle daných receptur. V tomto procesu, který probíhá na 

mísící lince, se pouţívají i tzv. externí jíly, které byly pro tyto účely nakoupeny 

z jiných zdrojů. 

Zakončením procesu úpravy jílů je balení v pytlovce do papírových pytlů, 

nebo jsou plněny tzv. „big-bagy“. Veškerá expedice surovin probíhá přes 

mostovou váhu umístěnou na výjezdu ze závodu. Jíly mohou být rovněţ 

přepravovány ţelezniční dopravou, překládka na vagóny probíhá v Českém 

Brodě, kam jsou jíly převáţeny nákladními automobily. 

 Kvalita výrobků odpovídá platným poţadavkům daným materiálovými 

listy. Drcené jíly s poţadovanými vlastnostmi jsou nakládány nakladači do 

sklápěcích nebo vanových nákladních automobilů, v případě mikromletých jílů do 

cisteren, nebo jsou baleny na paletách nakládaných do kamionových návěsů 

odběratelů. 
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4.7. Plán sanace a rekultivace území rozšířeného POPD 

Na celém území nového POPD je doporučena zemědělská rekultivace. 

Pozemky v oblasti pouţívají místní zemědělci ke své činnosti. Společnost má 

pozemky většinou v pronájmu a jejich vlastníci poţadují po ukončení těţby jejich 

navrácení do zemědělského půdního fondu (dále ZPF). Celá plocha 13,7 ha bude 

tedy rekultivována zemědělskou rekultivací jako všechny navazující pozemky. 

4.7.1. Technická etapa rekultivace 

Zaváţení vytěţené části lomu 

Celý objem skrývek a výklizu z prostoru těţby lomu bude zakládán do jeho 

vnitřní výsypky tak, aby bylo v konečné fázi dosaţeno úrovně původního terénu. 

V sousedství řešeného lomu je lom Kamenná Panna – jih, kde je počítáno, ţe po 

ukončení těţby zůstane zbytková jáma. Skrývka a výkliz z tohoto lomu je uloţen 

na vnější výsypce a tento materiál bude poţit k sanaci lomu Kamenná Panna – 

sever jako náhrada za vytěţenou surovinu. Tím bude moţné úplné vyrovnání 

sanované plochy a okolního terénu a vytvořit tak celistvou plochu navrácenou do 

ZPF. Na lomu Kamenná Panna – jih bude těţba pokračovat i v budoucnu s tím, ţe 

skrývky a výkliz budou dále ukládány jen do jeho vnitřních výsypek. Sanace  

a rekultivace zbytkové jámy bude řešena hydrickým způsobem.  

Zaváţení lomu skrývkovými zeminami bude ukončeno cca 0,6 m pod 

okolním terénem. Pak bude následovat dvouletá prodleva potřebná ke konsolidaci 

výsypky. Po této době budou provedeny terénní úpravy pro vyrovnání terénu. 

Takto upravený terén bude překryt vrstvou podorničí mocnou 0,3 m a na 

povrch bude poloţena vrstva ornice 0,3 m navezená z deponie ornice. Povrch 

konsolidovaného terénu bude před poloţením kulturních vrstev nakypřen. 

Terénní úpravy 

Terénní úpravy povrchu budou realizovány postupně po ukončení zakládání 

výsypkových zemin a budou financovány z provozních prostředků, tedy bez 

nároků na čerpání finanční rezervy na sanaci a rekultivaci. 

Protierozní úpravy    
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Vzhledem k charakteru řešeného území a doporučenému způsobu 

rekultivace nejsou specifické protierozní úpravy navrhovány. 

Převrstvení ornicí a podorničí zeminami 

Ornice skrytá v průběhu předchozího postupu lomu Nehvizdy – Kamenná 

Panna Sever v celém rozsahu bude vyuţita pro realizovanou rekultivaci.  

Naváţení ornice a podorničí bude probíhat postupně.  

Na povrchu bude vytvořena vrstva kulturních zemin o mocnosti cca 60 cm, 

která umoţní postupné obnovení půdního profilu, který se v území nacházel před 

zahájením těţební činnosti. Nezbytným předpokladem úspěšné rekultivace však 

bude doplnění chybějících biogenních prvků, případně humusu. Potřeba hnojení 

bude stanovena před zahájením biologické etapy rekultivace na základě 

pedologického rozboru. 

Úprava vodního reţimu 

Při návrhu odvodnění předpokládáme, ţe současný reţim v zájmovém 

území zůstane bez problémů i po ukončení těţby a následném zaplnění těţebního 

prostoru výsypkovými zeminami. Vzhledem k morfologii terénu, charakteru 

rekultivace a způsobu následného vyuţití území nejsou specifická 

vodohospodářská opatření navrhována. 

Přístupové komunikace 

Prostor lomu je komunikačně dobře přístupný, v současné době je příjezd 

do lomu situován ze západní strany po silnici III. třídy Nehvizdy – Horoušany a 

dále po provozní komunikaci. Provozní komunikace bude po realizace SaR 

zrušena. 

4.7.2. Biologická etapa rekultivace 

Po převrstvení zúrodnitelnými zeminami je důleţité, aby došlo co nejdříve 

k biologickému oţivení překryvné vrstvy. Tento proces lze v podmínkách lokality 

nejlépe řešit melioračně efektivním agrocyklem. Na základě předchozích 

zkušeností s realizací zemědělské rekultivace v tomto území je pro rekultivaci 

plánován pětiletý meliorační agrocyklus na ornou půdu. 
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V jeho průběhu bude prováděna zejména kultivace a hnojení pozemků. 

Hnojení je navrţeno jak organickými hnojivy (chlévský hnůj a zelená biomasa), tak 

i strojenými hnojivy (kombinovaná hnojiva NPK, superfosfát, ledek amonný  

a draselná sůl, vápno). S ohledem na nedostatek hnoje mohou být organické 

sloţky nahrazeny zeleným hnojivem (luskoobilné směsi – oves, peluška, hořčice  

a jetelotravní směsi – jetel luční, jílek italský). 

Meliorační agrocyklus: 

0. rok   

1 –  postřik proti plevelům 

1. rok založení porostu (na jaře) 

1 -  smykování 

2 -  vláčení 

3 – setí travní směsi  

4 – zaválení osiva 

2. rok  

1 – dosetí holých míst, předpoklad do 10 % plochy 

2 – 1. seč s vyuţitím pro mulčování    

3 – 2. seč s vyuţitím pro mulčování  

3. – 5. rok  

1 – 1. seč s vyuţitím pro mulčování    

2 – 2. seč s vyuţitím pro mulčování  

4.7.3. Vypořádání důlních škod 

Ve smyslu zákona č. 168/1993 Sb. § 37a, odst.1 je organizace povinna 

vytvářet rezervu finančních prostředků  na vypořádání důlních škod.  Tato rezerva, 

tvořená na vrub nákladů, musí odpovídat potřebám na vypořádání důlních škod  

v časovém průběhu podle jejich vzniku, popřípadě v předstihu před jejich vznikem. 

Pro lom Černý Vrch přicházejí v úvahu škody související s provozováním 
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těţebních a dopravních mechanizmů, tj. se zvýšenou prašností, znečištěním 

terénu ropnými látkami apod.   

Finanční rezerva na vypořádání důlních škod v lomu Nehvizdy – Kamenná 

Panna Sever byla v předchozím období vytvořena v celkové výši        50 000 Kč.   

V případě čerpání z této rezervy bude vyčerpaná částka do uvedené výše 

nejpozději do šesti měsíců opět doplněna. Čerpání z této rezervy bude probíhat ve 

smyslu zákona č.168/1993 Sb., § 37a, odst. 2. 

4.7.4. Sanace a rekultivace – vyčíslení nákladů 

Zákon č. 44/l988 Sb., o ochraně a vyuţití nerostného bohatství, ve znění 

zákona č. 541/l991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb. a zákona č. 168/l993 Sb, ( dále jen 

horní zákon) v § 31, odst. 6, vymezuje povinnost organizace vytvářet na vrub 

nákladů finanční rezervu na sanace a rekultivace. 

Vyčíslení předpokládaných nákladů na sanace a rekultivace pro plánované 

rekultivační akce vychází z následujících údajů. 

 

Technická rekultivace 

Terénní úpravy 

Terénní úpravy budou financovány z provozních prostředků, tj. bez nároku 

na čerpání z rezervy na sanaci a rekultivaci. 

 

Navezení a rozprostření podorničí  

(místní zdroj – dovoz max. 1 km)    54,5 Kč/m3 

 

Navezení a rozprostření ornice  

(místní zdroj – dovoz max. 1 km)    54,5 Kč/m3 

 

Likvidace hmotného investičního majetku (HIM) 
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Stroje a zařízení vyuţívané v průběhu těţby v lomu, budou slouţit i pro 

těţební práce v dalším období. S náklady na likvidaci HIM se proto neuvaţuje. 

 

Biologická rekultivace 

Zemědělská rekultivace 

1) agrocyklus 1. rok 20 000 Kč/ha 

2) agrocyklus 2. rok    15 000 Kč/ha 

3) agrocyklus 3. rok    15 000 Kč/ha 

4) agrocyklus 4. rok    15 000 Kč/ha 

5) agrocyklus 5. rok    15 000 Kč/ha 

Celkem    80 000 Kč/ha 

 

Plánované náklady na sanaci a rekultivaci 

    Celkové náklady potřebné na sanaci a rekultivaci jednotlivých ploch 

v rozsahu plánu sanace a rekultivace nového POPD lomu Nehvizdy – Kamenná 

Panna Sever byly pro plochu 13,7 ha vyčísleny částkou 5 543 200 Kč. Náklady na 

plánované a rozpracované rekultivační akce po 1. lednu 2011 jsou vyčísleny na 

20 598 071 Kč. 

Stanovení měrné finanční rezervy na celé loţisko 

    náklady na sanaci a rekultivaci dle SaR    20 598 071 Kč 

zůstatek rezervy k 1.1 2011     14 796 532 Kč 

potřebná finanční rezerva do ukončení těţby    5 801 539 Kč

 vytěţitelné zásoby suroviny             2 122 000 t  

 měrná rezerva na loţisko                                9,70 Kč/t   
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Stanovení měr.fin. rezervy na řešené území 

    náklady na sanaci a rekultivaci dle SaR     5 543 200 Kč 

vytěţitelné zásoby suroviny               590 000 t  

 měrná rezerva na řešené území                       9,39 Kč/t     

Návrh na vytváření finanční rezervy  

     Finanční rezerva na sanaci a rekultivace v lomu Černý vrch se bude tvořit 

ve vazbě na rozsah těţby.  Výpočet rezervy bude prováděn podle vzorce (1). 

         

 

 

kde: Rt ....rezerva tvořená na vrub nákladů těţby v roce  t 

 Qt ....objem  těţby v roce  t 

 S2011 ....měrná rezerva na sanace a rekultivace v cenách výchozího roku 

 Iv ....meziroční index růstu cen sanací a rekultivací mezi rokem v + 1  

a rokem  v 

Po stanovení míry inflace za kaţdý rok bude měrná rezerva podle výše 

uvedeného postupu upravena.  První úprava bude provedena na závěr účetního 

období prvního roku těţby, kdy bude ve výpočtu uplatněn koeficient inflace 

stanovený Českým statistickým úřadem. 
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5. BÁŇSKO-TECHNICKÉ, EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ 

ZHODNOCENÍ NAVRŢENÉHO ŘEŠENÍ 

Z báňsko - technického hlediska je rozšíření plochy hornické činnosti dle 

nového POPD vhodným řešením. Spojení dvou lomů do jednoho a pokračování 

v těţbě takto jednotně i na nově uvolněných (po vypořádání střetu zájmů) 

plochách, umoţní ucelený postup dobývání a to jak ve skrývkových, tak  

i v těţebních řezech. Celou situaci na lomu zpřehlední a vytvoří prostor pro vnitřní 

výsypku. Nebude potřeba měnit jiţ zaběhnuté postupy těţby a mechanizaci, které 

jsou jiţ na místě vyuţívány. Pokud by jednotlivé části loţiska byly dobývány 

odděleně, vyţadovalo by si to novou otvírku včetně vybudování nových 

komunikací a zaloţení vnější výsypky pro skrývkové hmoty. Nová komunikace by 

navíc musela obcházet stávající prostory lomu a znamenala by tedy výrazně delší 

dopravní vzdálenost pro přepravu těţené suroviny. Zároveň by toto řešení 

vyţadovalo nasazení nové dobývací techniky a to konkrétně hydraulického 

lopatového rýpadla a dvou kloubových dumperů včetně pracovníků obsluhy navíc 

oproti navrţenému řešení. Navrţené pokračování těţby tedy umoţní efektivně  

a co nejúplněji vydobýt zásoby výhradního loţiska.  

Navrhované řešení pokračování v těţbě ze stávajícího lomu je výhodnější 

neţ otvírka nového lomu i z ekonomického hlediska. Na rozdíl od otevření nového 

lomu nebude nutné budovat obsluţné komunikace a přípojku k elektrickému 

vedení, nebude nutné nakoupit nové dobývací a dopravní mechanizmy, investiční 

náklady se tedy sníţí na minimum. Můţe být vyuţit také stávající systém 

odvodnění a vypouštění důlních vod.  

Z hlediska provozních nákladů je navrhované řešení výhodnější vzhledem 

ke kratší dopravní vzdálenosti, ale i niţším personálním nákladům. Ekonomickým 

přínosem je i moţnost zakládat skrývkové hmoty na vnitřní výsypku lomu, takţe 

budou převáţeny na krátkou vzdálenost a následně budou niţší náklady na sanaci 

celého území. Celkové náklady na sanaci a rekultivaci loţiska byly vyčísleny na 

20 598 071,- Kč. Na jednu tunu suroviny tedy připadají měrné náklady na SaR ve 

výši 9,70 Kč. Na řešené území o rozloze 13,7 ha a zásoby 590 000 t suroviny byly 
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náklady na SaR vyčísleny na 5 543 200,- Kč, coţ představuje měrné náklady ve 

výši 9,39 Kč/t. Je tedy patrné, ţe navrhované řešení přináší úsporu i v měrných 

nákladech na SaR.  Navrhované řešení postupu těţby pokrývá zásoby 590 000 t 

suroviny z celkových 2 122 000 t zásob loţiska, jedná se tedy o 28% z celkových 

zásob a nové otvírkové práce by výrazně zvýšily náklady jak na otvírku  

a dobývání, tak i na následnou sanaci a rekultivaci.  

Z hlediska ekologie je důleţité, aby krajina postiţná těţební činností byla 

řádným způsobem rekultivována, začleněna do okolního území a byla obnovena 

funkce krajiny a její ekologická stabilita. Navrhované řešení k tomuto napomáhá 

v první řadě tím, ţe nebude nutná vnější výsypka skrývkových a výklizových hmot. 

Omezí se tím nutný zábor ZPF. Navrhované řešení téţ obsahuje způsob 

vyrovnání terénu s okolní krajinou a tím umoţní navrácení pozemků do ZPF. 

Významnou úlohu zde hraje také čas. Sanace dvou oddělených lomových jam do 

stavu umoţňujícího rekultivaci představuje delší časové období, neţ sanace jedné 

lomové jámy zaplňované postupně hmotami vnitřní výsypky. Navrhované řešení 

tedy vede k rychlejšímu navrácení pozemků do ZPF. 

Ekologickou zátěţ okolí představuje vlastní proces dobývání a dopravy 

suroviny především prachem a hlukem. Navrhované řešení zkracuje přepravní 

vzdálenost, sniţuje potřebné mnoţství techniky a tím sniţuje ekologickou zátěţ 

okolí lomu v průběhu dobývání. 

Celkově je tedy navrhované řešení výhodné jak z báňsko-technického, tak  

i z ekonomického a ekologického pohledu. 
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6. ZÁVĚR 

V diplomové práci jsem se zabýval návrhem na pokračování hornické 

činnosti podle nového POPD na lomu Nehvizdy – Kamenná Panna Sever. 

Rozšíření hornické činnosti bylo navrţeno na území o rozloze 6,93 ha 

v dobývacím prostoru Nehvizdy a 6,77 ha v dobývacím prostoru Vyšehořovice - 

Kamenná Panna. Popsal jsem zájmové území loţiska ţáruvzdorných jílů 

z hlediska morfologie, geologických a hydrogeologických poměrů, dále jsem 

popsal technologie těţby, způsob vyuţití suroviny a odvodňování. 

Metodou mnohoúhelníků jsem provedl výpočet zásob suroviny 

ţáruvzdorných jílů v řešeném území. Na základě tohoto výpočtu jsem navrhl další 

postup pokračování hornické činnosti. Navrhl jsem způsob dobývání, generální 

úhel svahu lomu, generální obrys výsypky, parametry skrývkových a těţebních 

řezů. Zabýval jsem se problematikou mechanizace, odvodňování a elektrifikace 

lomu. 

V oblasti sanací a rekultivací řešeného území po ukončení těţební činnosti 

jsem navrhl způsob zahlazení ekologických škod a popsal jednotlivé etapy. 

Provedl jsem výpočet měrné finanční rezervy na sanace a rekultivace pro řešené 

území a porovnal ho s celkovou měrnou finanční rezervou. Prokázal jsem 

ekonomickou výhodnost navrhovaného řešení. 

V závěru své práce jsem navrţené řešení celkově zhodnotil z hlediska 

báňsko-technických, ekonomických a ekologických parametrů a prokázal, ţe toto 

řešení vyhovuje těmto parametrům, splňuje legislativní poţadavky a zároveň je 

přínosem pro těţební organizaci. 

Hlavní cíl i jednotlivé dílčí cíle, které jsem si v diplomové práci vytýčil, jsem 

splnil a navrhované řešení je výhodné jak z ekonomického, tak z ekologického 

pohledu. 
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