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Anotace 

V předloţené práci je prezentován současný stav dobývání a technologie úpravy 

kamene a je zde zpracován nově „Plán vyuţívání loţiska“ ruly v kamenolomu 

Mirošov pro další pokračování těţby tohoto nevyhrazeného nerostu.  

Výsledkem této práce je zpracovaný „Plán vyuţívání loţiska“, pro těţbu ruly mimo 

stávající dobývací prostor. „Plán vyuţívání loţiska“ je vypracován dle vyhlášky 

ČBÚ č.175/1992 Sb., o podmínkách vyuţívání loţisek nevyhrazených nerostů ve 

znění pozdějších předpisů a lze ho bez dalších úprav pouţít a předloţit ke 

schválení na Obvodní báňský úřad. Dále je zde zpracován technicko-ekonomický 

a ekologický přínos navrhovaného řešení. 

Klíčová slova: kamenolom, technologická linka, loţisko, plán vyuţívání loţiska, 

dobývací prostor 

 

Annotation 

Submitted paperwork presents the current state of mining and technology of stone 

treatment and also presents processing of ‘Planning of deposit utilization‘ of gneiss 

at Mirosov quarry for further mining in this unrestricted deposit.  

The result of this paperwork is processed ‘Planning of deposit utilization‘ for 

extraction of gneiss outside the current extraction area. ‘Planning of deposit 

utilization‘ has been processed in accordance with regulation no.175/1992, on 

conditions of utilisation of unrestricted areas as presented in later regulations and 

can be used without further amendments and submitted for approval at District 

Mining Office Board. Furthermore, there is a description of technical-economic 

contribution and ecology contribution of the suggested solution.  

Key words : quarry, technological line, deposit , planning of deposit utilisation,  

extraction area 
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Úvod 

 

V kamenolomu Mirošov je prováděna exploatace kamene jiţ od druhé světové 

války. Lom byl vţdy provozovaný jako silniční lom a slouţil právním předchůdcům 

dnešního majitele Colas CZ, a.s. (dříve Silnice Brno n.p, závod Jihlava a potom 

Silnice Jihlava a.s.). Firma Colas CZ, a.s., vznikla fúzí ze společností Silnice 

Jihlava a.s., Silnice Znojmo a.s., a Silniční stavitelství Praha a.s., v roce 2001. 

Protoţe kamenolom je dobýván průmyslovým způsobem od druhé světové 

války, nebylo pro jeho dobývání vydáno samostatné rozhodnutí o vhodnosti 

k průmyslovému dobývání. Vhodnost pro potřeby a rozvoj národního hospodářství 

vyplynula přímo z ustanovení Horního zákona 41/1957 Sb. Nebylo zde vydáno 

samostatné rozhodnutí o stanovení chráněného loţiskového území. Rozsah 

chráněného loţiskového území je totoţný s rozsahem dobývacího prostoru dle 

přechodových ustanovení Horního zákona č. 44/88 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů. 

Zájmové území, o které se rozšiřuje těţba v kamenolomu, se nachází za 

hranicí dobývacího prostoru. Z tohoto důvodu se bude jednat o činnost 

prováděnou hornickým způsobem. Tato část přímo navazuje na dobývací prostor 

a stane se součástí kamenolomu Mirošov, i kdyţ zde bude těţba pokračovat dle 

„Plánu vyuţívání loţiska“. Tímto rozšířením bude prodlouţena „ţivotnost“ 

kamenolomu na dalších 7 let při výrobě 150 000 t/ rok. (viz obrázek č. 1 a 2). 
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Obr.č.1 Modře zbarvené zájmové území kamenolomu Mirošov 
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Obr.č.2 Kamenolom Mirošov 

1 Geografická charakteristika těžené suroviny 

1.1 Geografická charakteristika 

 

Kamenolom Mirošov se nachází v katastru obce Mirošov u Bobrové, okres 

Ţďár nad Sázavou. Kamenolom je mimo zastavěné území obce, přibliţně 1 km od 

jeho středu. Nejbliţší zástavba obce je asi 250 m od lomové stěny a dle dosud 

schváleného POPD by se těţba dále neměla k obci přibliţovat. Původně stěnový a 

dnes jiţ i jámový lom je situován do východního svahu Mirošovského potoka. 

Mirošovský potok se vlévá do říčky Bobrůvky, která je vzdálená asi 1 km 

východním směrem. Okolo tohoto potoku vede také silnice III. třídy č.36 042 

vedoucí z odbočky ze silnice II. Třídy č. 389 Tišnov- Moravec- Dolní Roţínka. (viz. 

obrázek č.3) 
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S uvedenou silnicí III. třídy je lom spojený nájezdem. V přímé blízkosti této 

silnice je vybudována i technologická linka na zpracování kamene. 

Zásadní rekonstrukce technologie byla provedena koncem sedmdesátých let. 

Další úpravy technologické linky proběhly v roce 1989 stavbou nové primérní 

drtírny, 2003 úpravou třídírny, 2007 změnou technologických toků, vloţením 

zásobníků před sekundérní a terciérní drtič, novou elektroinstalací a instalací 

řízení výroby pomocí počítače a poslední úprava technologie proběhla v roce 

2010 změnou drtících a třídících strojů. 

Morfologicky je území součástí peneplénu Českomoravské vrchoviny, které se 

vyznačuje mírnými kopci a údolími s nepříliš strmými svahovými úhly. 

Klimaticky patří tato oblast k chladnějším, vlhčím a značně větrným územím. 

Průměrná roční teplota se pohybuje mezi 6,8°C v nejniţších polohách a aţ 5°C v 

nejvyšších polohách. Vegetační období trvá cca 200 dnů. Průměrný roční úhrn 

sráţek se obvykle pohybuje v intervalu 650-875 mm. [ 8 ] 

 

 

Obr.č.3 Poloha lomu Mirošov 
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2 Současný stav dobývání a úpravy ruly v lomu Mirošov 

2.1 Vrtací práce 

Vrtací práce pro clonové odstřely jsou prováděny pomocí hydraulických 

vrtacích souprav výrobce Atlas Copco - viz obrázek č.4. Vrtací souprava má 

rotačně - příklepné vrtání s výnosem vrtné drtě z vývrtu. Jedná se o vrtací 

soupravu s ponorným kladivem umístěným na vrtacích tyčích hned za vrtací 

korunkou. Pouţívají se vrtací korunky o ø 102 mm s kulovými nebo balistickými 

roubíky. Pohonem pro pneumatické vrtací kladivo je vysoce výkonný kompresor 

Atlas Copco instalovaný přímo na vrtací soupravě, který vyrábí tlak okolo 30 bar. 

Dále tento stlačený vzduch vytlačuje i odvrtanou horninu z vrtu na povrch. Pro 

likvidaci prachu z vývrtu je vrtací souprava vybavena výkonným odsávacím 

zařízením s tkaninovými filtry. 

Vrtají se většinou dvě aţ čtyři řady vývrtů v hlavě lomové stěny se záběrem 

první řady 2600 mm - 4100 mm, s roztečí vývrtů 1990 - 3100 mm. Vzdálenost 

jednotlivých řad je 1900- 3000 mm. V patě lomu se vrtá jedna řada vývrtů (tzv. 

podvrtů) k lepšímu uvolnění rubaniny při odstřelu. 

 

Obr.č.4 Vrtací souprava Atlas Copco 
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2.2 Trhací práce 

Trhací práce velkého rozsahu jsou prováděny pomocí clonových odstřelů. 

Výjimečně se na horní etáţi pouţívají plošné odstřely pro těţbu skrývkového 

materiálu. Maximální celkové mnoţství trhaviny, které zde můţe být pouţito, je 

7500 kg a maximální náloţ v jednom časovém stupni je 560 kg. Toto mnoţství se 

sniţuje se vzdáleností k zástavbě obce dle seismického měření ing. Bartoše ze 

dne 14. července 2004 a jeho následného přepočtu. Tento přepočet je součástí 

povolení trhacích prací velkého rozsahu (tzv. Generelní technický projekt 

odstřelů). 

V kamenolomu Mirošov se pouţívá pro trhací práce neelektrický roznět 

Indetshock, který je zde velmi důleţitý z hlediska moţnosti časování. Ve 

vzdálenosti asi 200 m od lomu jsou jiţ první domy obce Mirošov a neelektrický 

roznět Indetshock dokáţe podstatně lépe upravit časování neţ roznět elektrický. 

Zde je moţnost časování prakticky „neomezena“ a s tím souvisí i moţnost sníţit 

velikost seismických vln a samozřejmě i moţnost poškození budov v okolí 

kamenolomu. Mnoţství rozpojené rubaniny při clonovém odstřelu se pohybuje 

v rozmezí od 12 000 t do 25 000 t. 

Pro trhací práce velkého rozsahu se ve většině případů pouţívá jako trhavina 

Blendex- čerpaný a pro počinový roznět Eurodyn 2000 od Polského výrobce EPC.  

Rozpojená hornina, která přesahuje svou velikostí vstupní velikost tlamy 

primérního čelisťového drtiče je rozpojována sekundárně pomocí hydraulického 

kladiva. Hydraulické kladivo, které je nainstalováno na rypadlovém pásovém 

podvozku rozpojí velikost kamene na maximální rozměr 900 x 600 mm. Trhací 

práce malého rozsahu se zde prakticky nepouţívají. Pouze v případě nadměrných 

kusů (které jsou problematické i pro hydraulické kladivo) se pouţívají náloţe 

umístěné ve vývrtech. Pokud vzniknou nebezpečné zátrhy na stěnách po 

clonových odstřelech, nebo kdyţ dojde k sesuvu horniny v horních etáţích 

kamenolomu po zimním období a tím vzniknou nebezpečné převisy, je nutné 

pouţít příloţné náloţe dle „Technologického postupu trhacích prácí malého 

rozsahu“. 
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2.3 Těžba suroviny 

Rozpojená rubanina se nakládá pomocí hydraulického lopatového rypadla 

Caterpillar 325 D – viz obrázek č.5, s hloubkovou lopatou o velikosti 1,6 m3 na 

nákladní vozidlo Tatra. Toto lopatové rypadlo je velmi výkonné a má výškový 

dosah s tímto nakládacím zařízením aţ 10,4 m. Tento stroj má hmotnost 30,5 tun 

a je speciálně upraven pro provoz v kamenolomu. To znamená, ţe na stroji je 

nainstalován ochranný rám nad kabinou obsluhy proti pádu kamenů z rozvalu, 

dále je provedena ochrana hydraulických válců a celý podvozek rypadla je zesílen. 

Lopata je speciálně upravena a dále vyztuţena, aby vydrţela co nejvíce 

provozních hodin. Zuby lopaty jsou vyrobeny speciálně pro těţký provoz. 

Nadměrné kusy, které se nevejdou do tlamy primérního čelisťového drtiče, 

jsou při těţbě odhozeny mimo nakládku, případně odvezeny na volné místo na 

etáţi a následně rozpojovány hydraulickým kladivem. 

Pro návoz rubaniny od lomové stěny do podavače před primérní drtič se zde 

pouţívá nákladní automobil Tatra Jamal s nosností 24 tun- viz obrázek č.6. Korba 

nákladního dumpru je zesílena a vyztuţena. Podvozek má kromě klasických 

pruţin i vzduchové měchy, aby byl dumper schopen vozit 24 tun rubaniny po 

lomových komunikacích. 

  

Obr.č.5 Hydraulické lopatové rýpadlo Cat 325D 
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Obr.č.6 Nákladní automobil Tatra Jamal 

 

2.4 Technologie zpracování suroviny 

Technologická linka je v provozu jiţ od 70 let minulého století a během 

čtyřiceti let zde byla provedena několikrát úprava. Zásadní změna byla v roce 

1989, kdy byla postavena nová primérní drtírna, avšak byl zachován původní 

čelisťový drtič V8-2N z PSP Přerov. Velikost tlamy drtiče byla 1000 x 600 mm, 

s maximálním výkonem 100 tun za hodinu. Před primérním čelisťovým drtičem je 

vozíčkový podavač o délce 4500 mm s maximální kapacitou 30 tun. Dále je zde 

nainstalován dvousítný odhliňovací třídič typ OHT 1,25 m x 2,5 m od firmy PSP 

Přerov. Zahliněný materiál (frakce 0-22, nebo 0-16 mm) z třídiče OHT je vynášen 

pomocí dopravního pásu do zásobníku o objemu 70 m3. 

Další úprava technologické linky byla provedena v roce 2003, kdy byla 

třídírna rozšířena o další dva zásobníky na kamenivo frakce 0-4 mm. Na tyto 

zásobníky byl osazen na konstrukci nový třísítný třídič typ VP 3 velikosti 1,5 m x 

5 m od firmy Dragon. Na třídiči se pouţívají harfová síta, pro dokonalejší vytřídění 

frakcí 0-4 mm, 4-8 mm a 8-11 mm. Do té doby zde byl dvousítný třídič typu SDT 
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1,8 m x 4 m od firmy PSP Přerov s klasickými drátěnými síty. Třídič SDT jiţ nebyl 

schopen dodrţet kvalitativní ani mnoţstevní parametry, které byly poţadovány. 

V roce 2007 prošla technologická linka zásadní úpravou. Byly při ní změněny 

technologické toky materiálu, nainstalovány další vyrovnávací zásobníky před 

sekundérní a terciérní kuţelové drtiče. Byla provedena kompletní výměna 

elektrické instalace. Řízení celé technologické linky se provádí pomocí počítače. 

Tato úprava přispěla k podstatnému zlepšení kvality i výkonu. Byly zde pouţity 

všechny moderní prvky řízení a regulace výroby, které v té době byly známé. 

Řídící klimatizovaný velín pro celou technologickou linku je vedle primérního 

drtiče. Obsluha pomocí vizualizace na počítači řídí celou výrobu. Na obrazovce 

počítače jsou znázorněny všechny stroje, jsou hlášeny všechny poruchové stavy, 

nastavení drtičů apod. Pro snadnější a přesnější evidenci výroby byly na dopravní 

pásy nainstalovány pásové váhy firmy Precia Molen z Francie a nainstalován 

kontrolní software Opsis také od francouzské společnosti. 

Poslední změna technologie byla provedena v roce 2010, kdy byly 

nainstalovány nové stroje od firmy Metso Minerals. Primérní čelisťový drtič C 110- 

viz. obrázek č.7. Tento stroj má výrobní kapacitu aţ 230 t.h-1 při štěrbině 120 mm. 

Dále byl osazen nový čtyřsítný třídič CVB 2050- viz. obrázek č.8, s velikostí 

třídících ploch 2 m x 5 m na třídírnu, místo stávajících dvou dvousítných třídičů 

SDT. Byla provedena výměna tupoúhlého sekundérního kuţelového drtiče 

DKT 1200 výrobce PSP Přerov, za velmi výkonný ostroúhlý kuţelový drtič S 3000 

od firmy Svedala. Tento stroj má kapacitu 200 t.h-1 při nastavené štěrbině 35 mm. 

Předrcené kamenivo je dopravováno po celé technologické lince pomocí 

pásových dopravníků a skluzů. Konstrukce, dopravní pásy, skluzy adt. jsou 

vyrobeny firmou Kool Trading Třešť. Jedná se dopravní pásy s šíří 650 mm a 

800 mm. 

Všechny vytříděné frakce jsou skladovány v zásobnících o celkem malé 

kapacitě- 45 tun a odtud jsou odváţeny přímo zákazníkem nebo jsou vyváţeny 

nákladním automobilem Tatra na zemní skládky. 

Ze zemních skládek je materiál nakládán pomocí kolového nakladače firmy 

Volvo typ L 110. Tento stroj váţí 18,5 tun a má dosah 5,5 m. Lopata má objem 

3,1 m3. 
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V systému technologické linky je nainstalováno i odsávací zařízení na 

likvidaci prachových částic. Jedná se o výkonné odsávací zařízení s 3 kusy 

tkaninových filtrů typu FV 100 od výrobce SSŢ Hradec Králové. Má velmi dobrou 

účinnost. Všechny zásadní technologické uzly (drtiče, třídiče a přesypy dopravních 

pásů) jsou na toto odsávací zařízení napojeny. Pro zlepšení ochrany před 

prachovými částicemi je dále nainstalováno mlţení na podavači a do tlamy 

primérního čelisťového drtiče. 

 

 

Obr.č.7 Primérní čelisťový jednovzpěrný drtič typu C- výrobce Metso 
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Obr.č.8 Třídič CVB – výrobce Metso Minerals 

 

Schéma celé technologické linky je uvedeno na obrázku č.9. Bylo 

zpracováno pomocí počítačového softwaru „Bruno“ finské firmy Metso Minerals. 

Tímto softwarem jsme schopni namodelovat optimální nastavení celé 

technologické linky, včetně nastavení jednotlivých strojů a osazení třídičů 

optimálními síty. Celá technologická linka má po těchto úpravách velmi dobrý 

výkon 150 tun za hodinu. Před poslední úpravou byl výkon pouze 90 tun za 

hodinu. Kvalita materiálu odpovídá všem potřebám pro dodávku materiálu do 

betonáren, obaloven nebo na dopravní cesty. Vyrábí se zde drcené kamenivo 

frakce 0-4 mm, 4-8 mm, 8-11 mm, 8-16 mm, 16-22 mm, 16-32 mm, 4-11 mm, 32-

63 mm, 0-22 mm, 0-63 mm a 63-125 mm. Tvarový index u frakce 4-8 mm se 

pohybuje mezi 20-23 %. 

V lomu je nainstalována také obchodní dynamická nápravová váha pro 

váţení drceného kameniva pro odběratele. Jedná se o dynamickou nápravovou 

váhu typu Vamast s přesností do 1 % a maximální nosností 15 000 kg na jednu 

nápravu od firmy AM Znojmo. 
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Obr.č.9 Technologické schéma kamenolomu Mirošov [ 2 ] 
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3 Návrh Plánu využívání ložiska Mirošov 

3.1 Textová část 

3.1.1 Základní údaje 

 

Kamenolom Mirošov se nachází v katastru obce Mirošov u Bobrové, okres 

Ţďár nad Sázavou. Přibliţné zeměpisné souřadnice zájmového území jsou 

49°27'42.39" severní šířky a 16°09'55.16" východní délky. Území kamenolomu, 

včetně jeho nové části je zobrazeno na mapách SMO 1:5000 listy Velké Meziříčí 

0/3 a 0/4. V souřadnicovém systému JTSK se střed zájmového území nachází 

přibliţně mezi souřadnicemi X= 1127728.19 a Y= 626865.74. 

Kamenolom Mirošov je mimo zastavěné území obce, přibliţně 1 km od 

středu. Nejbliţší zástavba obce je asi 200 m od lomové stěny a dle dosud 

schváleného POPD by se těţba dále neměla k obci přibliţovat. Kamenolom leţí v 

blízkosti východního svahu Mirošovského potoka. Mirošovský potok se vlévá do 

říčky Bobrůvky, která je vzdálená asi 1 km východním směrem. Okolo tohoto 

potoku vede také silnice III. třídy č.36 042 vedoucí z odbočky ze silnice II. Třídy č. 

389 Tišnov- Moravec- Dolní Roţínka. S uvedenou silnicí III. třídy je lom spojený 

nájezdem. 

Veškerá expedice kameniva je a bude vedena po silniční síti. Lom nemá 

moţnost vyuţívat ţelezniční vlečku. Nejbliţší ţelezniční nakládka je v obci Roţná 

asi 8 km od kamenolomu Mirošov a z ekonomického hlediska je převoz po 

ţeleznici nepřijatelný. 

V kamenolomu Mirošov je prováděna těţba jiţ od druhé světové války. 

V roce 1946 byl zaloţen jako jednoetáţový stěnový kamenolom. V současnosti je 

tento kamenolom i jámový a má celkem 4 etáţe. Byl vţdy provozovaný jako 

silniční lom a slouţil právním předchůdcům dnešního majitele Colas CZ, a.s. 

(dříve Silnice Brno n.p, závod Jihlava a potom Silnice Jihlava a.s). 
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Firma Colas CZ, a.s., vznikla fúzí ze společností Silnice Jihlava a.s., Silnice 

Znojmo a.s., a Silničního stavitelství Praha a.s., v roce 2001. Na společnost Colas 

CZ, a.s. byl také převeden dobývací prostor, který k předmětnému území 

bezprostředně přiléhá. Uvedený dobývací prostor byl stanovený původně pro 

Silnice Brno n.p., rozhodnutím bývalého Jihomoravského KNV v Brně ze dne 

4.4.1980 pod č.j. Dop-800/80-Ku a je zaevidovaný v knize dobývacích prostorů 

ČBÚ č. 7, folio 0942. 

Protoţe kamenolom je dobýván průmyslovým způsobem jiţ od druhé světové 

války, nebylo pro jeho dobývání vydáno samostatné rozhodnutí o vhodnosti 

k průmyslovému dobývání. Vhodnost pro potřeby a rozvoj národního hospodářství 

vyplynula přímo z ustanovení Horního zákona 41/1957 Sb. Nebylo zde vydáno 

samostatné rozhodnutí o stanovení chráněného loţiskového území. Rozsah 

chráněného loţiskového území je totoţný s rozsahem dobývacího prostoru dle 

přechodových ustanovení Horního zákona č.44/88 Sb. 

 

 

3.1.1.1  Název a sídlo organizace, která bude ložisko dobývat  

 

Název organizace:Colas CZ, a.s. 

Sídlo organizace: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 

IČO organizace: 261 77 005 

 

 

3.1.1.2 Název okresu, katastrálního území, parcelní čísla pozemků, 

případně bližší označení místa dobývání 

 

Okres: Ţďár nad Sázavou 

Katastrální území: Mirošov u Bobrové 

Parcelní číslo: 2392/5 

Výměra: 7195 m2 
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3.1.1.3  Plánovaný začátek a ukončení, případně přerušení dobývání 

ložiska 

 

Plánovaný začátek těţby: 1.leden 2012 po nabytí právní moci rozhodnutím o 

povolení činnosti prováděné hornickým způsobem. 

Ukončení těţby: po úplném vydobytí zásob 

 

3.1.2  Geologie a zásoby ložiska 

 

3.1.2.1 Stručná geologická a hydrogeologická charakteristika ložiska 

 

3.1.2.1.1 Geologie 

 

Geologický průzkum pochází z listopadu roku 1969. Byl proveden firmou 

Geologický průzkum n.p. Praha, závod Jihlava. Tento průzkum navazoval na 

předcházející geofyzikální studii z roku 1967. V předpolí stávajícího lomu byly 

provedené dorozvědkové průzkumné práce v roce 1972. Předmětem zkoumání 

nebyla exploatovaná část loţiska, ale lokalita Mirošov I, která se nachází cca 200-

250 m východně od stávajícího kamenolomu. 

Další geofyzikální průzkum pochází z roku 2008 a byl proveden na 

zájmovém území přilehlém přímo k dobývacímu prostoru kamenolomu Mirošov. 

Zde byla ověřena kvalita a mnoţství zásob na této části loţiska. Dále zde byla 

ověřena mocnost skrývkového materiálu. Geofyzikální průzkum provedla firma 

Geodyn, spol. s r.o. Praha. Bylo provedeno měření ve třech řezech. Na nich je 

jasně vidět mnoţství skrývkového a nevhodného materiálu pro výrobu kvalitních 

drtí. Jsou zde znázorněny poruchy i výšky přechodů ze zvětralého materiálu ve 

velmi kvalitní pararulu. 

Území je součástí moldanubika. Jeho nejstarším komplexem je krystalinikum 

Českého masivu, kterého věk se udává jako preterozoický aţ archaický. 
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Na celém masivu se odrazily geologické éry. Bliţší okolí popisovaného území patří 

k severní části větve moravského moldanubika. Tato část se nazývá ţďársko-

stráţecká větev moldanubika. [ 3 ] 

Převáţnou část tohoto horninového komplexu tvoří biotitické pararuly, které 

jsou lokálně migmatitizované. Migmatitizované biotitické pararuly jsou šedé aţ 

světle šedé, prouţkované s převahou světlých částí horniny. Právě tato okrajová 

část moldanubika je bohatá na vloţky různých krystalických břidlic. 

Nejvýznamnější jsou amfibolity, doprovázené místy granulity, krystalickými 

vápenci a erlány. Amfibolity tvoří převáţně pruhy a čočky ve všech rulách spolu 

s pyroxenovci a serpentinity. Jde většinou o ortoamfibolity. Z ţilných ekvivalentů 

jsou hojné ţíly pegmatitů a aplitů. [ 3 ] 

Vlastní loţisko je tvořeno světlejšími aţ tmavými cordieriticko- biotitickými 

rulami, migmatizovanými amfibolity středního aţ hrubšího zrnění a v levé lomové 

stěně se vyskytují erlány. Hornina je prostoupena ţílami pegmatitů a aplitů. [ 3 ] 

Celé zájmové území je intenzivně provrásněno. Stáří moldanubických hornin 

a celého komplexu není doposud úspěšně vyřešeno. Podle dnešních znalostí jsou 

tyto horniny stáří staršího paleozoika. [ 3 ] 

3.1.2.1.2 Stratigrafie a petrografie 

 

Po stránce statigrafické jsou pararuly staropaleozického a prahorního stáří. 

Ţilné ekvivalenty jsou zřejmě varijského věku. Nejstaršími horninami budou zřejmě 

amfibolity, mladší od těchto migmatitizované biotitické ruly. Pararuly moţno 

pokládat za produkt katazonální metamorfózy, které byly v pozdějším vývoji 

migmatitizovány. [ 3 ] 

Makroskopicky se hornina jeví jako středně zrnitá s paralelní stromatitickou 

strukturou. Lokálně se vyskytuje hornina hrubšího zrna. Světlá část 

migmatizovaných partií pararul je tvořena křemennými ţivci a místy i muskovity. 

Tmavý substrát je tvořen převáţně biotitem a v menší míře ostatními tmavými 

minerály. Foliační plochy jsou nerovné a poměrně vzácný je projev lineace. 

Mikroskopicky se na tvorbě horniny podílejí: ţivce, křemen, biotit, cordierit, 

silimanit, muskovit, grafit, zirkon, granát a rudné minerály. 
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Bazicita plagioklasů, které jsou hlavními představiteli ţivců je ekvivalent 

oligoklasu. Plagioklasy mají hojné uzavřeniny. Hornina je určená jako cordieriticko- 

biotitická pararula. [ 3 ] 

Nadloţí loţiska je tvořeno humusní hlínou a svahovými materiály tvořenými 

úlomky navětralých a rozvětralých hornin s hlinito- písčitou výplní. Na loţisku je 

poměrně vysoký stupeň zvětrání, kdyţ mocnosti eluvia a zahliněných sutí dosahují 

mocnosti od 1,5 do 3 m. V místech lokálních tektonických linií jsou tyto mocnosti 

ještě podstatně vyšší a to aţ 9 m. V místech výrazných tektonických poruch je 

moţno pozorovat navětrání horniny. [ 3 ] 

 

3.1.2.1.3 Hydrogeologie  

 

Loţisko kamenolomu Mirošov nebylo z hlediska hydrogeologického 

samostatně ověřováno. Hydrogeologické poměry loţiska lze označit za velmi 

jednoduché. V současné době probíhá těţba více neţ 22 m pod úrovní hladiny 

přilehlého Mirošovského potoka a je zjevné, ţe nedochází ke komunikaci hladin. 

Čerpání důlních vod je prováděno na základě povolení vodohospodářského 

orgánu a týká se především vod po významných atmosférických sráţkách, 

v období jarního tání, případně v kombinaci s přítokem po skrývkových řezech. 

Loţisková výplň je kompaktní, pukliny jsou kolmé na usměrnění ruly, jsou 

těsné a voda v nich necirkuluje. Horniny jsou většinou nepropustné, ve styku 

s vodou stabilní bez nebezpečí sesuvů. Na loţisku nebyl zjištěn pramen pitné 

nebo minerální vody. Rovněţ při postupu těţby nebylo dosaţeno spodní či 

puklinové vody, která by svou přítomností stěţovala postup těţby. [ 3 ] 

V období větších sráţek je prováděno čerpání důlních vod kalovým 

čerpadlem KDFU 125 do Mirošovského potoka pomocí kanalizace na základě 

povolení vodohospodářského orgánu. Pro vypouštění důlních vod je zde 

vybudována hlavní čerpací stanice. Důlní voda se pouţívá také na skrápění 

vnitrolomových komunikací. V období velmi suchých letních měsíců se voda 

v kamenolomu prakticky nevyskytuje. 
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Obr.č.10 Horní zvětralé vrstvy kamenolomu Mirošov 

 

3.1.2.2 Stav zásob vypočítaný na základě geologického průzkumu 

nebo kvalifikovaného odhadu 

 

V zájmovém území, kde byl proveden geofyzikální průzkum, byl proveden 

také výpočet stavu zásob. Tento výpočet byl vytvořen pomocí mapového a 

pozemkového softwaru Coralis francouzské firmy. Výpočet byl proveden při 

konečném sesvahování stěn 650- 700 a bezpečnostních lávkách 5 m. Dále je 

kvalifikovaný odhad na 2 % mnoţství nevhodného materiálu, které bude muset být 

odvezeno jako skrývkový materiál. Po tomto nastavení bylo zjištěno, ţe na tomto 

území je vhodné pro těţbu asi 359 750 m3 zásob. Při objemové hmotnosti 

2,75 t/m3 se rozšíří zásoby v kamenolomu o 989 000 tun kvalitního materiálu. 

„Ţivotnost“ kamenolomu se při výrobě plánovaných 150 000 t/ rok prodlouţí o cca 

dalších 7 let. 
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3.1.2.3 Plánované změny zásob ložiska dobýváním, množství zásob 

vázaných ochrannými pilíři, důvody jejich vázanosti a opatření 

pro jejich případné pozdější vydobytí 

 

Pro činnost předkládanou tímto plánem se počítá jednak s úbytkem zásob 

těţbou a jednak s vnějšími ztrátami v závěrných svazích lomu. S těmito úbytky 

bylo počítáno při výpočtu zásob v plánem dotčené části. Těţba dle 

předpokládaného „Plánu vyuţívání loţiska“ nevyţaduje vytváření ţádného 

ochranného pilíře. Všechny vypočítané zásoby jsou zásobami volnými, bilančními 

a vytěţitelnými. 

Těţba zásob v této části nevyţaduje provedení ţádných otvírkových ani 

přípravných prací s výjimkou provedení prací skrývkových. Skrývka se zde 

sestává z kulturní skrývky ornice a technologické skrývky. Technologická skrývka 

je rozpojitelná pouţitím rypadla bez pomocí trhacích prací. Mocnost technologické 

skrývky je značně proměnlivá. Dle geofyzikálního průzkumu se pohybuje tato 

mocnost od 1,5- 6 m. Ve výjimečných případech aţ 9 m. V případě nutnosti by se 

zde v horní etáţi provedl plošný odstřel pro uvolnění technologické skrývky. 

Těţba v tomto úseku bude bezprostředně navazovat na stávající kamenolom, 

včetně plynulého přechodu na všechny čtyři těţební etáţe. 

 

 

3.1.2.4 Plánovaný geologický průzkum na ložisku 

 

Vzhledem k tomu, ţe se jedná o velmi malé území a byl zde proveden 

poměrně podrobný geofyzikální průzkum (v roce 2008) se dále nepočítá 

s prováděním klasického geologického průzkumu. Další údaje o geologické situaci 

loţiska vyplynou z provádění skrývkových prací. Pokud to bude na základě 

skrývkových prací nebo postupné těţby loţiska nutné, bude proveden 

dorozvědkový geologický průzkum pomocí vrtaných sond na jádro, anebo pomocí 

geofyzikálního průzkumu. 
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3.1.3 Dobývání ložiska 

 

3.1.3.1 Opatření na zabezpečení podmínek uvedených v územním 

rozhodnutí 

 

V lomu bude probíhat činnost prováděná hornickým způsobem při těţbě 

loţiska nevyhrazeného nerostu dle nově předloţené dokumentace. Budou plněny 

všechny podmínky stanovené dotčenými orgány pro toto území. 

V územním rozhodnutí stavebního úřadu Velké Meziříčí jsou stanoveny tyto 

podmínky: 

1. Budou plněny podmínky souhlasu s odnětím ZPF (KUJI 

53845/2010/OZP 1093/2010) - ihned po nabytí právní moci povolení 

činnosti prováděné hornickým způsobem budou vyměřeny odvody za 

odnětí půdy. 

2. Budou respektovány podmínky vyjádření dotčených orgánů, 

vznesených v rámci územního řízení: 

 závěr zjišťovacího řízení (č.j. KUJI 52193/2010) – Záměr nemá 

významný vliv na ţivotní prostředí a nebude posuzován podle zákona 

(podmínka 1 a 2 budou plněny) 

 ministerstvo ţivotního prostředí (č.j. 83/560/10/2521/ENV/10) – nemá 

námitek nebo připomínek 

 odvodňování těţebního řezu v souladu s vyhláškou č. 26/89 Sb.-

vypouštění důlních vod za podmínek stanovených vodohospodářským 

orgánem 

 podmínky obecného charakteru 



Bc. Josef Lapšo: Plán vyuţívání loţiska v kamenolomu Mirošov 

2011 21 

3.1.3.2 Použitá dobývací metoda, způsob rozpojování hornin a způsob 

vedení dobývacích prací, jejich členění, časová a věcná 

návaznost 

 

Zvolená dobývací metoda v kamenolomu Mirošov je pomocí trhacích prací 

velkého a malého rozsahu. V kamenolomu jsou prováděny clonové odstřely. Bude 

tedy i nadále pokračováno s vrtacími a trhacími pracemi stejného charakteru, jak 

je jiţ stanoveno pro hornickou činnost a dle jiţ schváleného „Generelního 

technického projektu odstřelů. Schválení trhacích prací pro nové území bude na 

základě samostatného schválení provádění trhacích prací velkého rozsahu 

Obvodním báňským úřadem Brno. 

Nadměrné kusy rubaniny (které se nevejdou do tlamy drtiče) budou 

rozpojovány sekundárně a to většinou pomocí hydraulického kladiva, anebo 

pomocí trhacích prací malého rozsahu. Při trhacích pracích malého rozsahu 

budou preferovány vrtané náloţe, pouze ve výjimečných případech budou 

pouţívány náloţe příloţné. Nezbytné pouţití příloţných náloţí je k úpravě zátrhů 

na lomových stěnách po clonových odstřelech nebo po zimním období. 

Náloţe pro trhací práce velkého rozsahu jsou stanoveny dle seismického 

měření ing. Bartoše ze dne 14. července 2004. Dle tohoto posudku byly stanoveny 

celkové a dílčí náloţe jiţ pro hornickou činnost v rámci dobývacího prostoru tak, 

aby nedocházelo k negativnímu ovlivňování okolí a staveb seismickými účinky. 

Trhacími pracemi velkého rozsahu na zájmovém území se dnešní stav nezhorší, 

protoţe těţebními pracemi na novém území se budeme vzdalovat od nejbliţší 

zástavby obce. 

Rozpojená rubanina bude nakládána pomocí hydraulického lopatového 

rypadla s hloubkovou nebo výškovou lopatou (případně pomocí čelního 

nakladače) na nákladní automobily a bude dopravována na technologickou linku 

do podavače. Těţba bude probíhat dle vypracovaného a schváleného 

„Technologického postupu pro povrchové dobývání“. 

Další moţností těţby a úpravy suroviny je při dostatečné šíři těţební plošiny 

pomocí lopatového rypadla nebo čelního nakladače přímo do mobilního drtiče a 

jeho technologická úprava přímo na těchto etáţích. 
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Těţba v lomu bude probíhat kontinuitně. V zimní období se předběţně počítá s 

přerušením výroby. Tato skutečnost nebude z hlediska povolení těţební činnosti 

závazná. Případ nutnosti přerušení těţební činnosti v zimním období nad 30 dní 

bude ohlášen Obvodnímu báňskému úřadu Brno. 

 

 

3.1.3.3 Generelní svahy skrývky, lomů a parametry skrývkových a 

těžebních řezů, umístění, výška, sklon a časový sled 

provozování výsypek a odvalů, jejich projektované kapacity a 

životnosti a opatření proti sesuvu 

 

Těţba bude probíhat v následujících těţebních úrovních, které přímo navazují 

na hornickou činnost: 

 skrývkový řez-kulturní skrývka a technologická skrývka sutí a zvětralé 

horniny – do 3 m  

 těţební úroveň + 490 m n.m - Základní etáţ lomu 

 těţební úroveň + 480 m n.m - 1. etáţ zahloubení lomu  

 těţební úroveň + 465 m n.m - 2. etáţ zahloubení lomu  

 těţební úroveň + 455 m n.m - 3. etáţ zahloubení lomu  

 

Provozní sklony svahu jednotlivých řezů budou vytvořeny ve sklonu maximálně 

600-700, coţ je sklon, který vykazuje dostatečnou stabilitu stěny. Tento úhel 

odpovídá i obecným principům mechaniky hornin pro skalní masivy. Toto tvrzení je 

podloţeno i šedesátiletým provozem kamenolomu, kde z pohledu mechaniky 

hornin nedochází k ţádným problémům. 

Generální svah ve směru postupu těţby bude max. 45°, levý boční svah, 

který bude řešený jako závěrný, pak v maximálním úhlu 70°. 
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V průběhu těţby bude dodrţován předstih mezi hranou řezu a předešlou 

patou ve směru postupu těţby minimálně 15 m. Tato vzdálenost umoţňuje další 

těţební postup etáţe, se kterým se počítá i v budoucnu po dalším dokoupení 

pozemků a je v souladu s technologickým postupem pro povrchové dobývání. 

V levém bočním svahu bude předstih udrţovaný minimálně 10 m a to především s 

ohledem na umístění lomové komunikace. Zbývající část bude ponechána jako 

bezpečnostní pásmo z obou stran této komunikace. V případě pouţití mobilní 

drtící linky pro zpracování suroviny se šíře pracovní plošiny musí rozšířit na 

minimálně 30 m. 

 

3.1.3.4 Mechanizace, elektrifikace a způsob dopravy 

 

Kamenolom je elektrifikován napětím 400V/230 V, které se pouţívá na celém 

pracovišti kamenolomu Mirošov. Je to především pohon všech strojů 

technologické linky, osvětlení pracoviště, pohon pro elektrické čerpadlo pro 

čerpání důlních vod, atd. Instalovaný výkon technologické linky se bude pohybovat 

okolo 590 kW. Technické maximum se však bude pohybovat okolo 380 kW. 

Elektrická instalace je provedena rozvodem po technologické lince ve 

standartních ţlabech typu „Mars“. Rozvodny jsou zděné s vyjimkou rozvodny pro 

sekundérní a terciérní část linky. Zde se jedná o klimatizovanou buňku. Po celé 

technologické lince jsou umístěna „STOP“ tlačítka pro vypnutí celé technologie 

v případě nebezpečí nebo v případě jakýchkoliv problémů. Na všech dopravních 

pásech jsou nainstalovány bezpečnostní koncové vypínače s lankem po celé 

délce dopravního pásu. U všech strojů je provedeno ruční ovládání přímo u stroje 

v blokaci s automatickým provozem. Toto ruční ovládání se pouţívá při opravách 

a seřizování. 

Způsob dopravy zde bude stejný jako v dobývacím prostoru a to pomocí 

kolové dopravy. U lomové stěny bude rubanina nakládána pomocí lopatového 

rypadla nebo čelního nakladače. Návoz rubaniny od stěny bude prováděn pomocí 

nákladních aut na technologickou linku. 
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3.1.3.5 Úprava a zušlechťování vydobytých nerostů 

 

3.1.3.5.1 Doprava suroviny k úpravě a zušlechťování 

 
Jak jiţ bylo popsáno v kapitole 3.1.3.2 a 3.1.3.4 bude rozpojená rubanina 

nakládána pomocí hydraulického lopatového rypadla s hloubkovou nebo nakládací 

lopatou (případně pomocí čelního nakladače) na nákladní automobily a bude 

dopravována do vozíčkového podavače před primérní čelisťový drtič. 

 

3.1.3.5.2 Technologie úpravy a zušlechťování 

 
Rubanina, která je dopravena do vozíčkového podavače, se odhliňuje na 

třídiči OHT 1250/2500 a tento nevhodný materiál je pomocí dopravního pásu 

dopraven do zásobníku. Odtud je pomocí nákladních automobilů odváţen na 

deponii nebo zákazníkovi na další zpracování. Jedná se většinou o frakci 

0/22 mm, nebo 0/16 mm. 

Takto očištěný materiál je drcen v primérním čelisťovém drtiči C 110 od firmy 

Metso Minerals s nastavením štěrbiny drtících čelistí 120 mm. Podrcený materiál 

je pomocí dopravních pásů dopraven do zásobníku. Ze zásobníku je materiál 

dávkován pomocí vibračního podavače a dopravního pásu do sekundérního 

kuţelového drtiče S 3000 firmy Svedala. Jedná se o ostroúhlý kuţelový drtič 

s nastavenou drtící štěrbinou 35 mm. Materiál je ze sekundérního drtiče dopraven 

do mezizásobníku, který slouţí k vyrovnání mnoţství materiálu na třídírnu. 

Velikost tohoto materiálu je 0/70 mm. Tento materiál se dále třídí na čtyřsítném 

třídiči CVB 2050 firmy Metso Minerals. Na tomto třídiči jsou osazeny tyto velikosti 

sít: první síto oko 65 mm x 65 mm. Materiál, který je větší neţ 65 mm se vrací zpět 

do sekundárního drtiče, druhé síto je velikosti 35 mm x 35 mm a zde se třídí 

konečná frakce 32-63 mm, třetí síto je velikosti 22 mm x 22 mm a na něm se 

odtřiďuje materiál do vyrovnávacího zásobníku terciérního drtiče. Poslední spodní 

síto je velikosti 16 mm x 16 mm a zde se odtřiďuje konečná frakce 16 - 22 mm. 

Podsítné 0/16 mm je vedeno na konečné třídění. 
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Zde je třísítný třídič VP 3 1,5 x 5 m výrobce Dragon. Zde se třídí konečné 

frakce 0–4 mm, 4-8 mm, 8-11 mm a 11-16 mm. Terciérní drtič je kuţelový 

tupoúhlý drtič- typ H 3000 výrobce Svedala. 

Všechno vytříděné drcené kamenivo je skladováno v zásobnících kameniva. 

Odtud je vyváţeno pomocí nákladních automobilů přímo pro zákazníka nebo na 

deponie v lomu. 

Další moţností úpravy rubaniny v  lomě Mirošov je pomocí mobilního drcení 

a třídění. Navětralá horní partie je vhodná pro zpracování na frakci 0-32 mm, 

případně 0-63 mm. V tomto případě bude nutné rozšířit minimální pracovní plošinu 

na 30 m. 

Celá technologická linka je osazena technologií na likvidaci prachu a to 

odsáváním s tkaninovými filtry. Na odsávání jsou napojeny všechny velké 

technologické uzly, které produkují největší mnoţství prachu. Na podavači před 

primérním drtičem a do primérního drtiče je nainstalováno mlţení. 

 

3.1.3.5.3 Odvodnění 

Důlní vody jsou ze zahloubení lomu odváděny pomocí elektrického 

ponorného kalového čerpadla KDFU 125 do přilehlé vodoteče - Mirošovského 

potoka. V kamenolomu je v zahloubení vybudována hlavní čerpací stanice. 

Vypouštění důlních vod je prováděno na základě platných podmínek stanovených 

KÚ Kraje Vysočina. 

Vypouštění do vodoteče je realizováno přes záchytný lapol, který je 

umístěný na těţební úrovni +480 m.n m. Odtud je důlní voda odvedena pomocí 

kanalizace pod silnicí III. třídy přímo do Mirošovského potoka. 

Parkování mechanismů a vozidel na etáţích  lomu mimo obtíţně 

přemístitelného hydraulického pásového rypadla bude i nadále vyloučeno s tím, ţe 

jako odstavná plocha je určený prostor před technologickou linkou. Parkovací 

plochy jsou označeny dopravní značkou. 
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3.1.4 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a bezpečnost provozu 

 

Dlouholetým provozem bylo prokázáno, ţe nedochází k akutnímu 

nebezpečí vzniku nebezpečných stavů. Pokud by došlo k zatopení kamenolomu 

při vydatných atmosférických sráţkách, je v kamenolomu vybudována čerpací 

stanice důlních vod. Ta slouţí pro celý kamenolom, včetně jeho „nové části", 

kterou řeší tato dokumentace. Preventivním opatřením je v této souvislosti 

odstavení těţebních mechanismů nad úroveň předpokládané maximální hladiny 

vody. 

Moţnost sesuvů skalních stěn v kamenolomu prakticky nehrozí, coţ je 

dostatečně ověřeno dlouholetým provozem. Jediná výjimka je po zimním období, 

kdy díky vodě a mrazu můţe dojít k narušení horní etáţe a následnému  sesuvu 

části horniny při jarním tání po vrstvě nespojitosti. 

V kamenolomu je moţnost vzniku nebezpečných stavů v souvislosti s 

trhacími pracemi. Jedná se o nadměrný rozlet horniny při clonových odstřelech, 

případně při trhacích pracích malého rozsahu. Bezpečnostní okruh je dostatečný. 

Nadměrný rozlet horniny je při trhacích prácích v niţších etáţích prakticky 

vyloučený.  

Hluk a seismické vlivy z trhacích prací budou řešeny v rámci povolení 

trhacích prací. „Nová část“, kde bude činnost prováděna hornickým způsobem se 

vzdaluje jak od silnice, tak od zástavby v obci. Z vlastní těţby jsou nepříznivé 

akustické účinky na okolí minimální, coţ je dáno jámovým charakterem lomu a 

jeho otevřením mimo zastavěnou část obce. Ani v jeho horní etáţi není akustický 

účinek z trhacích prací převyšující maximální povolený limit. 

Kamenolom má zpracovaný havarijní plán, který řeší postup při všech 

mimořádných událostech, včetně opatření pro likvidaci nebezpečných stavů. 
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3.1.5 Rizika - kamenolom Mirošov 

 

Odhadování rizika (závaţnost, pravděpodobnost, vliv na více osob) 

Tab.č.1. Rizika- závaţnost 

 

Stupeň Důsledek Popis důsledku (závažnosti) 

1 Zanedbatelný 
Poranění bez pracovní neschopnosti; zanedbatelná 

mechanické nebezpečí 

2 Významný 
Úraz s pracovní neschopností, bez trvalého 

následku; drobné poškození mechanizace 

3 Kritický 

Úraz s trvalým následkem (těţký úraz), vyţaduje 

dlouhodobé léčení, nemoc z povolání; rozsáhlé 

poškození mechanismu 

4 Katastrofický 
Smrtelný úraz, úplné zničení mechanismu, 

nenahraditelné ztráty; zničen systém 

 

Tab.č.2. Rizika - pravděpodobnost 

 

Stupeň Pravděpodobnost Frekvence vzniku 
Čas 
působení 

1 
Málo 
pravděpodobné 

Nesetkal jsem se s tímto případem, 
ale vím, ţe k němu můţe dojít; 
prakticky se výskyt událostí za dobu 
ţivota systému blíţí 0 

velmi malé 
ohroţení 

2 Pravděpodobné 
Jev vznikne někdy během ţivota 
systému, znám obdobné případy; 
jedná se spíše o náhodný výskyt 

Malé 
ohroţení 

3 
Velmi 
pravděpodobné 

K poranění při sledování 
nebezpečných událostí jiţ došlo; 
jedná se o časté ohroţení 

Časté 
ohroţení 

4 
Vysoce 
pravděpodobné 

K poranění při sledování situací 
dochází často; je pravděpodobný 
opakovaný výskyt událostí, nepřetrţité 
ohroţení 

Nepřetrţité 
ohroţení 



Bc. Josef Lapšo: Plán vyuţívání loţiska v kamenolomu Mirošov 

2011 28 

Výsledná hodnota rizika poškození zdraví (označováno písmenem "R"), 

které představuje nebezpečné situace, je dána součinem příslušné hodnoty 

závaţnosti a pravděpodobnosti. 

R= Z x P x O            (riziko = závaţnost x pravděpodobnost x vliv na více osob ) 

 

Tab.č.3. Hodnocení rizik bodovou metodou 

 

R v rozsahu 16 a výš  Vyţaduje okamţité odstranění 

R v rozsahu 12-15 Vyţaduje zvýšenou pozornost  

R menší neţ 1-11 Přijatelná úroveň 
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Tab.č.4. Hodnocení rizik v lomě Mirošov [ 9 ] 
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3.1.6 Ochrana objektů a zájmů chráněných podle zvláštních předpisů a 

plnění opatření dohodnutých při řešení střetu zájmů 

 

Ze zákonem chráněných cizích objektů a zájmů, přichází do úvahy v 

podstatě pouze: 

 silnice III. třídy Mirošov-Blaţkov-Dolní Roţínka. Silnice prochází 

těsně okolo areálu kamenolomu. Výjezdy na silnici jsou označeny a 

zajištěny dle dopravního řádu kamenolomu. Před výjezdem 

z kamenolomu je nutné provést kontrolu vozidla, zda není znečištěno 

zahliněným materiálem z kamenolomu. V případě potřeby provést 

očištění vozidla před vjezdem na veřejnou komunikaci. Toto je nutné 

hlavně dodrţovat, pokud se provádí v kamenolomu skrývky a tento 

materiál je vyváţen pryč z kamenolomu. Pokud dojde ke znečištění 

vozovky, je nutné provést ihned její očištění. Při odvozu sypkých 

materiálů – zvláště frakce 0-4 mm je nutné zaplachtovat vozidlo, aby 

nedocházelo k úletu materiálu na veřejnou komunikaci. Dále je 

dopravce povinen provést kontrolu zajištění korby tak, aby nemohlo 

dojít k vypadávání materiálu mezi čelem a dnem korby nákladního 

automobilu 

 ochrana kvality vody v místní vodoteči. Vypouštění důlních vod je 

prováděno na základě platných podmínek stanovených KÚ Kraje 

Vysočina. V souladu s podmínkami vypouštění důlních vod se 

provádí pravidelný monitoring jakosti vody na C10- C40 a NL 

 ochrana zemědělského půdního fondu. Součástí předmětného řízení 

je rovněţ řízení o odnětí pozemků z půdního fondu plochy o výměře 

7195 m2. Po nabytí právní moci rozhodnutím o povolení činnosti 

prováděné hornickým způsobem, bude poţádáno o stanovení 

odvodů za odnětí 
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 stavby neslouţící k dobývání loţiska se v řešeném území, ani území 

jemu bezprostředně přiléhajícímu nevyskytují  

 vzhledem k tomu, ţe se nezvyšuje výroba v kamenolomu, ale pouze 

se rozšiřuje plocha kamenolomu o nový pozemek, nedojde ani k 

nárůstu zatíţení prašností a hlučností v okolí 

 ochrana ovzduší – nadále bude plněna podmínka k povolení 

středního zdroje znečištění KÚ Vysočina: Veškeré změny 

v technologii budou bezodkladně doplněny do provozního řádu a 

předloţeny ke schválení na KÚ Vysočina 

3.1.7 Při dobývání ložiska podzemním způsobem též způsob ražení a 

vyztužování důlních děl a systém větrání, plán rozvodu energií a 

odvodňovacích zařízení. 

Netýká se 

 

3.1.8 Předpokládaný vliv dobývání na okolí. 

 

Vzhledem k tomu, ţe se jedná pouze o postup těţby ze stávajícího 

kamenolomu na nové pozemky a nejedná se o další zvýšení těţby v produkci, 

proto nedojde ke zvýšení zátěţe na ţivotní prostředí. Tento plán není záměrem 

dle zákona 100/2001 Sb. Činností nejsou dotčeny ţádné zvlášť chráněné zájmy 

ochrany přírody. Kamenolom narušuje částečně ţivotní prostředí účinky trhacích 

prací, hlučností a seismickými vlivy. Trhací práce jsou prováděny v dostatečné 

vzdálenosti od vlastní zástavby obce a svým charakterem – jámovým lomem 

podstatně sniţuje negativní účinky trhacích prací. 

Prašnost, která vzniká na technologické lince je likvidována pomocí 

výkonného odsávacího zařízení s tkaninovými filtry. Všechny důleţité uzly- zdroje 

prachu (drtiče, třídiče, přesypy dopravních pásů) jsou na něj napojeny. 



Bc. Josef Lapšo: Plán vyuţívání loţiska v kamenolomu Mirošov 

2011 32 

U podavače a primárného drtiče je realizováno ještě zkrápění, čímţ se zmenšuje 

prašnost materiálu jiţ na vstupu do technologické linky. Prašnost vznikající na 

vnitrolomových komunikacích je eliminována zkrápěním těchto komunikací. 

Impulsní hlučnost vznikající z trhacích prací malého rozsahu není pro 

ţivotní prostředí obce významný, protoţe kamenolom je otevřený mimo obec. 

Navíc jde o ojedinělou záleţitost během celého roku. Většina nadrozměrných 

balvanů je upravována pomocí hydraulického kladiva. Technologická linka je 

uzavřena a zastřešena, coţ sniţuje hlučnost v okolí kamenolomu. K určitému 

odhlučnění přispívá i vzrostlý porost směrem k obci a na obou březích 

Mirošovského potoka. 

Důlní vody jsou ze zahloubení kamenolomu odváděny do přilehlé vodoteče- 

Mirošovského potoka. Důlní vody jsou v podstatě čistými vodami, protoţe jsou to 

povrchové vody zachycené z polí nad kamenolomem. Vypouštění důlních vod je 

prováděno na základě platných podmínek stanovených KÚ Kraje Vysočina. 

Veškeré profese v lomu jsou v kategorii rizikových pracovišť s riziky hluk a 

prach. Pro sníţení negativního účinku těchto rizikových faktorů je nainstalováno 

výkonné odsávací zařízení s tkaninovými filtry v kombinaci s mlţením. 

Pracovníkům jsou poskytovány ochranné pracovní pomůcky. Pracovníci se 

pravidelně podrobují lékařským prohlídkám pro moţnost pracovního zařazení v 

rizikových kategoriích. 

 

 

3.1.8.1 Způsob ochrany půdy, sanace a rekultivace 

 

Před započetím těţby budou humusní a rekultivace schopné půdy strojně 

shrnovány pomocí buldozeru na okraje tohoto těţbou zasaţeného území. V tomto 

případě se bude jednat o přechodné deponie. Humusní hlíny a rekultivace 

schopné hlinité materiály budou skládkovány odděleně od technologicky 

nevhodných svrchních vrstev dle rozhodnutí ZPF pro nově rozšiřované území. 
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Plán rekultivace pro celý dobývací prostor kamenolomu Mirošov byl zpracován 

původním provozovatelem kamenolomu Silnice Brno n.p., v roce 1972. Plán byl 

schválený dodatečně v roce 1989 v rámci řízení o vynětí pozemků ze 

zemědělského půdního fondu (rozhodnutím Odboru vodního a lesního 

hospodářství bývalého JM KNV v Brně č.j. Zem 886/42645/88-201/1-Šk ze dne 

26.1.1989. 

Tento plán vychází z předpokladu rekultivace kamenolomu na trvalé travní 

porosty s předpokladem spontánního zalesnění náletovými dřevinami z okolí. Plán 

rekultivace byl zpracovaný jiţ s ohledem na moţnost otvírky další etáţe lomu 

v zahloubení. 

Předmětný plán rekultivace počítá se zahájením rekultivačních prací aţ po 

dokončení celkového provozu lomu. Uvaţuje se s úpravou lomových stěn do 

přirozeného sklonu. Všechny lomové stěny budou upraveny pomocí vrtacích a 

trhacích prací pod úhlem 700. Bude prováděn především presplit (obrysování 

svahů trhacími pracemi). Dále je uvaţováno s úpravou stěn pomocí lopatových 

rypadel a buldozerů. 

Ve východní části lomu je uloţena ornice, která byla sejmuta z celého povrchu 

kamenolomu Mirošov v době otvírky. Tento hlinitý materiál bude rozhrnut pomocí 

buldozerů a grejdrů a vyrovnají se celkové terénní nerovnosti v okrajových částech 

kamenolomu a na bezpečnostních lávkách. 

Bude následovat biologická rekultivace osetím trávou. Plán rekultivace je 

plošně vztaţený k celému bloku zásob. To znamená i částí kamenolomu, která 

dosud nebyla hornickou činností nebo činností prováděnou hornickým způsobem 

dotčena. 

Schválený plán je aktuální i nadále a provozovatel počítá s jeho realizací. 

Dnes je jiţ otevřeno další zahloubení, a proto bude muset být provedena 

změna v rekultivačních pracích. V nově vzniklém třetím zahloubení bude 

realizována vodní plocha. Těsnost nově vzniklého dna budoucí vodní plochy je 

odzkoušena při velkých dešťových sráţkách a při jarním tání sněhu. Velké 

mnoţství vody přitéká z přilehlých polí a samozřejmě i z celkové plochy dnešního 

kamenolomu. Hloubka etáţe je dnes jiţ i pod úrovní Mirošovského potoka. 
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Současně s dalším zahloubením bude i prováděno rozšiřování lomu za hranici 

dobývacího prostoru. 

V souladu s ustanovením Horního zákona a Zákona o hornické činnosti, 

výbušninách a státní báňské správě ve znění pozdějších předpisů, těţební 

organizace vytváří zákonnou rezervu na sanace a rekultivace těţbou dotčených 

ploch. Tvorba zákonné rezervy na sanaci a rekultivaci byla povolena OBÚ v Brně 

v rámci řízení o povolení hornické činnosti v roce 2000 pod č.j. 1453/00 ze dne 

7.6.2000. K 31.12.2010 byl na účtu pro kamenolom Mirošov stav rezervy 

5 683 814,-Kč. Tato rezerva však byla spočítána pouze pro dobývací prostor. Pro 

novou část, kde bude prováděna činnost hornickým způsobem se tato částka 

navyší pouze nepatrně. V zahloubení se i v těchto místech počítá s vodní plochou. 

Pro sanaci a rekultivaci těţbou dotčených ploch se počítá s pracemi 

uvedenými v Plánu rekultivace takto: 

1. Sesvahování lomových stěn pod úhlem 70 0 pomocí presplitu celkem cca 

255 000 m3. 

2. Návoz a rozhrnutí ornice v mocnosti 0,5 m - plocha 85 000m2. Celkem 

42 500m3 zemin. 

3. Vyrovnání terénních nerovností – přemístění a rozprostření zemin cca 

3000 m3. 

4. Zatravnění plochy 3,5 ha. 

5. Likvidace provozních budov lomu. 

Pro nově vznikající část za hranicí dobývacího prostoru bude provedena 

změna rekultivace takto: 

Poloţka č. 1 se dále rozšiřuje o nově vzniklou část za dobývacím prostorem a 

to o 58 000 m3. 

Poloţka č.2 a 3 se jiţ dále nerozšiřuje, protoţe v nově vzniklém zahloubení 

bude vodní plocha o celkové rozloze cca 7 ha. 

V západní části lomu bude dále probíhat výsadba rychle rostoucích dřevin na 

ploše 0,5 ha. Je to část přímo orientována k obci a bude dotvářet původní reliéf 

krajiny. 
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3.1.9 Při dobývání z vody způsob sledování průběhu dna vzhledem k 

určené bázi ložiska. 

 

Netýká se.  

 

3.1.10 Návrh rozsahu účastníků řízení a dotčených orgánů státní 

správy 

 

Dotčené orgány státní správy: 

• Ministerstvo ţivotního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 3, 

602 00 Brno 

• Krajský úřad kraje Vysočina, Ţiţkova 57, 587 38 Jihlava 

• Městský úřad, odbor výstavby, Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí 

• Obecní úřad Mirošov, Mirošov 27, 592 55 Bobrová 

 

Účastníci řízení: 

• Obec Mirošov, Mirošov 27, 592 55 Bobrová 

• Ţadatel 

 

• V Jihlavě dne 30.3 2011 

 

Vypracoval:        Bc. Josef Lapšo  

 

 

Schvaluji:      ……………….. – závodní lomu 
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4 Technicko-ekonomický a ekologický přínos 
navrženého řešení 

 

Kamenolom Mirošov má rozsah 14,5 hektarů. Je dodavatelem vysoce 

kvalitního drceného kameniva do širokého okolí. Třetina aţ polovina výroby je 

zpracována vlastním stavebním závodem Colas CZ, a.s. při stavbách silnic, a 

nebo přímo na obalovně Bystřice nad Pernštejnem. Obalovna Bystřice nad 

Pernštejnem je vzdálená od kamenolomu Mirošov 12 km a na tomto lomu je přímo 

závislá. Na této obalovně se ročně zpracuje 50 000 t - 70 000 t kameniva pro 

obalovanou směs na opravu a výstavbu komunikací v okruhu asi 40 km. 

Další nejbliţší kamenolom je kamenolom Bory, který je vzdálen od obalovny 

Bystřice nad Pernštejnem 26 km. Doprava by zvýšila cenu obalované směsi o 

částku za dopravní náklady při zvýšení této dopravní vzdálenosti. Proto je velmi 

důleţité, ţe je zde moţné prodlouţit „ţivotnost“ kamenolomu o minimálně 7 let. 

Pro samotný kamenolom jde v podstatě jen o rozšíření jeho těţební plochy, 

bez jakýchkoliv dalších nutných investic. Není nutné budovat nové vnitrolomové 

komunikace, protoţe všechny stávající vozovky zůstanou zachovány a půjde jen o 

jejich prodlouţení do nového území. Jedinou investicí zde byl nákup nových 

pozemků. Cena pozemku byla asi 850 000 Kč. To znamená 0,9 Kč.t-1, coţ je velmi 

přijatelné. Cena vybudování prodlouţení dopravních cest bude v podstatě 

zanedbatelná. Tyto cesty budou stavěny a upravovány v závislosti na postupu 

těţby a hornina, která bude v souvislosti s touto výstavbou odstraněna, bude 

odvezena do drtiče a zdrcena na jednotlivé frakce a následně prodána. Všechny 

komunikace v zájmovém území budou prašné. Po clonovém, případně plošném 

odstřelu a následném odtěţení horniny budou upraveny pomocí lopatového 

rypadla a grejdru. Odhadovaná cena za tuto úpravu je 50 000 – 60 000,-Kč. 

Čerpání důlních vod zůstane zachováno ve „starém“ kamenolomu, protoţe 

trhací práce velkého rozsahu jsou prováděny tak, aby se důlní vody sbíhaly do 

„Hlavní čerpací stanice důlních vod“. To bude samozřejmě pokračovat i v nové 

části. Všechny etáţe musí být vyspádovány tímto směrem, aby byly odvodněny 

těţební řezy. 
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Při trhacích pracích velkého rozsahu by se na levé straně kamenolomu jiţ měly 

vytvářet závěrné svahy, a proto nevzniknou v této části další náklady na jejich 

úpravu po ukončení činnosti. 

Z hlediska zaměstnanosti je tento lom pro tuto oblast také přínosem, protoţe 

zaměstnává 10-15 pracovníků během celé stavební sezóny. 

Z ekologického hlediska je kaţdý kamenolom zátěţí pro ţivotní prostředí. 

Ať jiţ z hlediska prašnosti nebo hluku. Co se týká prašnosti, jsou vytvořeny 

podmínky pro její likvidaci jiţ při jejím vzniku a to pomocí výkonného odsávání 

s tkaninovými filtry a dále mlţením a zkrápěním technologické linky a dopravních 

cest. Z hlediska hlučnosti byl tento kamenolom při svém vzniku nasměrován 

otvírkou mimo zastavěnou část obce a jiţ tímto krokem eliminoval hlučnost pro 

své okolí. Technologická linka je celá uzavřena do budov a tím je hlučnost také 

sníţena. Pro pracovníky je zde klimatizovaný velín. Všechny stroje, které se zde 

pouţívají, jsou moderní konstrukce, kde jiţ výrobce musel řešit jejich vliv na okolí, 

ať jiţ z hlediska hlučnosti nebo v souvislosti se vznikem CO2. 

Provoz tohoto kamenolomu v tomto území je důleţitý také proto, ţe nebude 

docházet k dalšímu zatěţování oblasti dopravou kameniva ze vzdálenějších 

kamenolomů. 

Z ekonomického hlediska pro společnost Colas Cz, a.s. jsou dva body 

zásadní: 

1. Vyuţití kvalitního vlastního kameniva pro obalovnu Bystřice nad 

Pernštejnem a pokrytí kvalitním kamenivem stavební práce v dosahu 

kamenolomu a nenavyšovat náklady za dovoz kameniva z náhradních 

zdrojů. 

2. Zisk z kamenolomu Mirošov pro společnost Colas Cz, a.s. je velmi 

přínosný. V minulých letech, kdy se prodej a výroba kameniva 

pohybovala okolo 150 000 t.rok-1 byl hrubý zisk kamenolomu Mirošov 

asi 2 500 000 Kč ročně. To znamená pro společnost za 7 let hrubý zisk 

17 500 000,-Kč. Toto je číslo velmi důleţité, kdyţ si uvědomíme, ţe je 

to zisk sice před zdaněním, ale po všech odpočtech reţijních nákladů, 

odpisech, atd. 
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5 Závěr 
 

Cíl, který jsem si stanovil, bylo vytvoření „Plánu vyuţívání loţiska“ pro nově 

zakoupené území přímo navazující na dobývací prostor kamenolomu Mirošov. 

Tento dokument je přesně zpracován dle vyhlášky Českého báňského úřadu číslo 

175/1992 Sb. o podmínkách vyuţívání loţisek nevyhrazených nerostů. Z tohoto 

hlediska je moţné tuto část diplomové práce vyjmout, vytisknout a přímo po 

podpisech zodpovědných osob, včetně mapových příloh předloţit ke schválení na 

Obvodní báňský úřad v Brně. 

Z ekonomického hlediska jsou náklady na rozšíření tohoto kamenolomu 

cenově zanedbatelné. Nákup pozemků, prodlouţení dopravních cest do nové části 

a následná sanace a rekultivace po vytěţení loţiska se bude pohybovat řádově do 

3  Kč za 1 tunu vytěţeného materiálu a to je cena více neţ přijatelná. 

„Ţivotnost“ kamenolomu se prodlouţí o dalších cca 7 let a s tím samozřejmě 

se zvýší i zisk společnosti Colas CZ, a.s. Tato částka není v ţádném případě 

zanedbatelná a naopak nebudou vznikat další náklady pro společnost za dovoz 

kameniva do této lokality při výstavbě komunikací a na obalovnu Bystřice nad 

Pernštejnem z náhradních zdrojů. 
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