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Anotace 

V předložené práci je zpracován záměr zahloubení kamenolomu Slapy 
u Tábora o další dvě etáže. V kamenolomu jsou dobývány zásoby výhradního 
ložiska stavebního kamene v syenitech Táborského. Hornická činnost 
v dobývacím prostoru Hnojná Lhotka je v současnosti povolena na úroveň 405,00 
m.n.m. Zahloubení navrhuje využití zásob na úroveň 375,00 m.n.m. Návrh je  
zpracován ve dvou variantách. 1.varianta řeší využití zásob pouze na pozemcích 
ve vlastnictví těžební organizace. 2.varianta řeší využití zásob na celé ploše 
dobývacího prostoru.  

V první části práce jsou zpracovány údaje o geologii, hydrogeologii, stavu 
a množství zásob. Druhá část je zaměřena na dobývání zásob podle navržených 
variant, na zhodnocení vlivu zahloubení lomu na režim podzemních vod,             
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V závěru práce je provedeno technicko-
ekonomické a ekologické vyhodnocení navrženého řešení.   

Variantní řešení je rovněž znázorněno v mapových přílohách. 

 

Klíčová slova: dobývací prostor, zásoby suroviny, skrývka, dobývání, variantní 
řešení, vlivy dobývání, úprava a zušlechtění, bezpečnost a ochrana zdraví. 

 

Summary 

In the presented bachelor´s work, the intention to deepen the Slapy u Tábora 
Stone Quarry by adding two more berms is elaborated. In this stone quarry, 
reserves of the deposit of building stone in Tábor syenittes are extracted. 
At present, the mining activity in the Hnojná Lhotka quarrying area is permitted    
to the level of 405 meters above the sea level. The deepening of the quarry 
suggests the utilization of the reserves to the level of  375 meters above the sea 
level.Two options of the suggestion are described. The first option deals with the 
utilization of  the reserves which are in the plots in the ownership of the mining 
company. The second option deals with the utilization of  the reserves in the whole 
area of the quarrying area. 

 In the first part of the bachelor´s work, data on geology, hydrogeology, 
condition and the amount of the reserves are processed. The second part             
is focused on: extracting of the reserves in compliance with the suggested options, 
assesssing the impact of the deepening of the quarry on the regime                      
of underground water, the safety and protection of health at work.In the conclusion 
of the work, technical-economic and ecological assessment of the proposed 
options is explained.  

 Variant solution is also demonstrated in the maps in the appendix. 

 

Key words: quarrying aarea, reserves of ray material, stripping overburden, 
quarrying, variant solution, impact of quarrying, processing and beneficiation, 
safety and protection of health at work 
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1. Úvod 

Počátky těžby na kamenolomu Slapy spadají do let 1958 - 1959. Lom byl 

otevřen ve skalnatém výchoze u samoty Výška. Kámen zde byl ručně lámán     

pro potřeby místního JZD. V roce 1969 byl lom převzat n.p. Západočeské 

kamenolomy a štěrkopísky Blatná, závod Veselí nad Lužnicí. V současné době je 

kamenolom v majetku společnosti Českomoravský štěrk, a.s. Ložisko je těženo  

ve stěnovém, částečně zahloubeném kamenolomu s pěti etážemi. Zázemí 

kamenolomu, úpravárenská linka a skládkové a odvalové hospodářství jsou 

zřízeny podél J-Z hranice dobývacího prostoru [1]. 

Dobývání suroviny stavebního kamene je prováděno na základě rozhodnutí 

o povolení hornické činnosti [2], které vydal Obvodní báňský úřad v Plzni dne 

20.10.2000 pod zn. 1887/511.4/II/00, nabytí právní moci dne 15.11.2000. Platnost 

rozhodnutí je do vytěžení zásob řešených plánem otvírky, přípravy a dobývání [3], 

schváleným závodním lomu. Báze těžby 410,00 m.n.m. byla v uvedeném POPD 

stanovena na základě tehdy platného geologického průzkumu z r. 1982 [4]. 

V březnu 2009 bylo na ložisku provedeno přehodnocení zásob výhradního 

ložiska stavebního kamene [5]. Přehodnocení provedla firma GET s.r.o. [6]. 

Oproti původnímu průzkumu bylo ověřeno plošné pokračování ložiska v jižní 

a východní části dobývacího prostoru, hloubkově pak byla báze vyhodnocených 

zásob snížena z původních 410,00 na 375,00 m.n.m.  

Na následujících obrázcích jsou letecké snímky [7] kamenolomu Slapy z jižní 

a severní strany, pořízené v roce 2008. 
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Obr. č. 1 – Letecký snímek kamenolomu Slapy od jihu, r. 2008 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 2 – Letecký snímek kamenolomu Slapy od severu, r. 2008 
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2. Cíle práce 

Cílem práce je navázat na přehodnocení zásob ložiska provedeného 

v březnu 2009, resp. navrhnout způsob a rozsah těžby dle nově vyhodnocených 

bloků zásob.  

Lze důvodně očekávat, že snížení těžební báze ze stávající povolené 

v úrovni 405,00 m.n.m. na úroveň 375,00 m.n.m. a dále plošné rozšíření těžby 

zejména podél východní hranice DP, zajistí významný objem těžitelných zásob. 

Ve spojení s kvalitou těženého kamene tak kamenolom Slapy se svojí 

surovinovou základnou zůstane řadu let významným producentem drceného 

kameniva v regionu. V DP leží pozemky vlastníků, se kterými dosud nedošlo 

k dohodě o použití jejich pozemků pro těžbu. Proto se práce zabývá dvěmi 

variantami dobývání. 1.varianta řeší dobývání ložiska při respektování střetových 

pozemků, 2.varianta řeší dotěžení ložiska na celé ploše DP.  

Předpokládám, že závěry práce budou prospěšným podkladem vedení 

organizace k rozhodování o možném budoucím rozvoji kamenolomu Slapy a 

základním podkladem pro zpracování změny POPD. 

Práce se nezabývá návrhem sanace a rekultivace. Důvodem je rozsah 

plochy dotčené hornickou činností, která nabízí řadu zajímavých možností, jak lom 

po ukončení těžby sanovat, či dále využívat. Varianty co s lomem po ukončení 

těžby budou tématem samostatné práce.      
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3. Geologie, stav a hospodaření se zásobami výhradního 

ložiska 

3.1. Stručná geografická, geologická, tektonická, hydrogeolo-

gická a jakostní charakteristika výhradního ložiska 

3.1.1. GEOGRAFIE LOŽISKA: 

Kraj: Jihočeský (kód NUTS 3: CZ 031) 

Okres: Tábor (kód NUTS 3: CZ 0317) 

Obec: Slapy (kód NUTS: CZ0317599042) 

 Dražičky (kód NUTS: CZ0317552291) 

Katastr. území: Slapy u Tábora (číslo k. ú. 737917) 

 Hnojná Lhotka (číslo k. ú. 737879) 

 Dražičky (číslo k. ú. 632236) 

Ložisko se nachází cca 6 km J-Z od Tábora a cca 1,5 km severně od obce 

Slapy, mezi osadou Hnojná Lhotka a obcí Dražičky, které jsou vzdáleny cca 0,6, 

resp. 0,8 km od středu kamenolomu. Podél západního okraje ložiska protéká 

Slapský potok, který je levobřežním přítokem řeky Lužnice. Nejvyšším bodem 

ložiska je na jiho-východě kóta 490 m.n.m., nejnižší místo je na severo-západě     

u Slapského potoka (kóta 410 m.n.m.). 

Převážná část předpolí kamenolomu je tvořena lesními pozemky, pouze 

podél východní hranice DP se nachází orná půda. 

Ložisko je komunikačně dobře přístupné po místní komunikaci z cca 1,5 km 

vzdálené obce Slapy, kde se napojuje na silnici II. třídy č. 137 Tábor – Týn       

nad Vltavou. Nejbližší železniční stanicí je cca 1,8 km (vzdušnou čarou) vzdálená 

stanice Libějice na trati Tábor - Bechyně. 

Topografická situace je patrná z následujícího obr. č. 3. 
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Obr. č. 3 – Topografická mapa širšího okolí kamenolomu 

 

 

 

 

Geologickou situaci okolí ložiska znázorňuje obr. č. 4. 
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Vysvětlivky: 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 4 – Geologická mapa širšího okolí 
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3.1.2. GEOLOGIE VLASTNÍHO LOŽISKA: 

Ložiskové území je relativně ploché s morfologicky výrazným západním 

svahem k potoku. Nachází se v jižní části tzv. táborského masivu. 

Ložiskovou výplň tvoří v absolutní převaze melanokratní šedý biotiticko-

pyroxenický syenit s modravým odstínem, neusměrněný, drobnozrnný, zčásti 

porfyrický se zdvojčatělými zrny K-živce do velikosti cca 3 mm. Makroskopicky lze 

rozeznat kromě živců a křemene sloupečkovitý pyroxen a velké šupinky biotitu. 

Místy byla zastižena poněkud jemnozrnnější facie syenitu s neostrým a laločnatým 

přechodem. Minerální složení syenitu je pyroxen, biotit, amfibol, K-živec, 

plagioklas, křemen a akcesorie. Z tmavých minerálů jsou nejčastěji zastoupeny 

biotit s pyroxenem zhruba v rovnováze a v některých vzorcích byl zastižen                 

i amfibol. Z rudních minerálů lze sledovat hematit, v malé míře pyrit a chalkopyrit, 

ze sekundárních kaolinit a sericit v živcích, výjimečně chlorit, v rozložených 

partiích limonit. Ze světlých minerálů převládá K-živec (v protažených zrnech), 

slaběji je zastoupen lépe vykrystalovaný plagioklas a v podřadném až 

akcesorickém množství křemen. 

Relativně hojnější je lépe vykrystalovaný syenit s velkým obsahem 

protažených krystalků K-živce na úkor syenitu bez krystalků K-živce se skoro 

panalotriomorfní strukturou, jemnější zrnitosti. 

Z mladších žilných hornin se v ložiskové výplni vyskytují drobné 

aplopegmatitové žilky mocností řádově v mm až cm (max. 30 cm) s kolísající 

velikostí zrna a panalotriomorfní strukturou. 

V jižním okolí ložiska byl vymapován cca 1 km široký pruh moldanubického 

pláště směru zhruba Z-V se středním úklonem k S, tvořený převážně biotitickými 

pararulami s vložkami amfibolitu a leukokrátních ortorul. Nově provedený vrt SL 1, 

realizovaný do hloubky 6 m pod výpočtovou bázi ložiska (nadm. výška počvy vrtu 

368,8 m) tyto horniny nezastihl. Z toho vyplývá, že směrem k S (směrem do centra 

masivu) lze očekávat pouze hodnocenou surovinu, tzn. syenit. 

Humózní skrývka je tvořena při povrchu humózní hlínou o mocnosti                     

0,2 – 0,3 m. Ostatní skrývku lze dále rozdělit na tzv. shrnutelnou a střílitelnou. 
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Shrnutelná skrývka je tvořena jílovito-písčitou hlínou a sutí, částečně i eluviem 

syenitu. Její průměrná mocnost na ložisku je 1,4 m, přičemž maximální hodnota 

11,3 m byla zastižena vrtem V 3 (Kala a kol.,1982). Střílitelná skrývka je tvořena 

zvětralým syenitem. Průměrná mocnost na ložisku je 1,7 m, přičemž maximální 

hodnota 9 m byla zastižena v šachtici Š 5B (Plch a kol., 1982). Zvětrání syenitu je 

zde nepravidelné, kapsovité. 

3.1.3. TEKTONIKA LOŽISKA: 

Směry a sklony puklinových ploch (obr. č. 5) jsou příznivé, nedochází zde   

ke vzniku kluzných ploch směrem do lomu, které by měly vliv na sesouvání a 

řícení. Rozpukání syenitu je středně husté, na puklinách kromě limonitu              

při povrchu mohou být drobné výskyty sulfidu (pyrit). Nejčetnější systém puklin      

v ložisku má směr převážně SV-JZ se šikmým úklonem k JV. Méně zastoupené 

jsou pukliny směru zhruba SZ-JV s proměnlivým (subhorizontálním až strmým) 

úklonem k SV a pukliny směru zhruba S-J se šikmým úklonem k západu.              

Z mladších dislokací jsou zde zastoupeny poruchy směru zhruba V-Z.  

V předchozích průzkumech ložiska bylo vymapováno poruchové pásmo, 

oddělující tehdy samostatná ložiska Slapy a Hnojná Lhotka. Současné rozfárání 

ložiska prokázalo, že toto poruchové pásmo rychle směrem do hloubky vykliňuje        

a v hlubších partiích ložiska nepředstavuje problém z hlediska využitelnosti 

suroviny. Celý, tehdy nehodnocený, prostor je v současnosti již prakticky protěžen 

až na bázi 2. etáže (453 m.n.m.), kde se již vyskytuje kvalitní surovina. 

Geofyzikální měření ve vyhledávací etapě průzkumu upozornilo v severní 

části ložiska na 4 tektonické linie protažené zhruba ve směru SZ-JV. K ověření 

těchto předpokládaných linií bylo v rámci další etapy průzkumu situováno            

do těchto míst několik vrtů, ve kterých byly zastiženy horniny vesměs silně 

podrcené s výraznými ohlazy na puklinových plochách. Tyto plochy svírají s osou 

jádra úhel v rozmezí 10 – 20°. Podle toho lze usuzovat, že úklon poloh s větší 

intenzitou rozpukání bude většinou strmý s úklonem 70 – 80° k SV, případně JZ. 

Hornina, i když byla silně podrcená, byla většinou čerstvá nebo slabě navětralá. 
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3.1.4. HYDROGEOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA LOŽISKA: 

Podél západního okraje lomu protéká Slapský potok, který ústí severně      

od Dražiček zleva do Lužnice. Jeho průměrný dlouhodobý průtok je 10,0 l/s.       

Na JZ okraji areálu lomu je na potoce vybudovaná nádrž. Úroveň hladiny v nádrži 

je přibližně 461,0 m.n.m. a hladina není těžbou ovlivňována. Dále je potok 

zatrubněný a vytéká až pod areálem kamenolomu v úrovni 445 m.n.m. SZ          

od osady Hnojná Lhotka pramení drobný bezejmenný tok, který ústí zprava          

do Slapského potoka a protéká ložiskem. 

Vyskytující se syenity, těžené v lomu, jsou špatně puklinově propustné. 

Propustnost bývá nejvyšší ve svrchní rozvětralé zóně a na poruchových liniích. 

Nadložní hlinito-kamenité uloženiny jsou omezeně průlinově propustné, mají 

propustnost zpravidla vyšší než podložní skalní horniny. Parametry propustnosti 

byly v prostoru lomu ověřovány pouze jediným vrtem (HV1-81), který ovšem 

zastihl poměrně neporušené horniny s nízkou propustností. 

Vlastní ložisko i jeho okolí je porušeno systémem tektonických poruch. 

Nejvýraznější je systém SZ-JV a SV-JZ, z mladších dislokací jsou nejvýznamnější 

poruchy zhruba směru V-Z. Ty budou pravděpodobně místy největších přítoků 

podzemní vody do lomu, zejména v jeho severní části, kde je na tektonickou linii 

vázán vývěr a koryto bezejmenného toku. 

Podzemní voda v prostoru ložiska je vázaná především na síť puklin, popř. 

poruchových linií. K dotaci podzemních vod dochází infiltrací srážek do podzemí 

na vlastní ploše lomu a v jeho okolí. Srážkové vody prostupují hlinito-kamenitým 

pokryvem (v místě lomu odtěžen) a odtékají lokálně puklinovým systémem 

směrem k údolí Slapského potoka, jehož tok je místní erozivní bází, a kde se 

podzemní vody odvodňují do údolních písčito-hlinitých a kamenito-hlinitých 

náplavů. Generálně pak proud podzemní vody směřuje k toku Lužnice, která je 

regionální erozivní bází. 

Směr proudění podzemní vody (neovlivněný stav kamenolomem) byl 

původně zhruba k Z až SZ. Současné proudění podzemní vody výrazně ovlivňuje 

čerpací jímka v lomu, jež nyní funguje jako místo lokálního odvodnění. 
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Při zpracování hydrogeologické studie (Unzeitig M. (1998) [8]: Slapy. 

Hydrogeologická studie. Monitoring. Get Praha) bylo stanoveno, že přítoky         

do lomu se budou pohybovat max. do 0,5 l/s. 

Současné přítoky důlních vod se pohybují podle režimu čerpání mezi         

cca 150 a 1500 m3 měsíčně, v extrémech bylo v letech 2005-2007 měsíčně 

čerpáno až 4890 m3. Průměrně to za uvedené období odpovídá přítoku 0,32 l/s,         

s měsíčním maximem 1,89 a minimem 0,03 l/s. To v zásadě koresponduje                     

s odhadem průměrných přítoků 0,5 l/s, stanoveném v hydrogeologickém 

posouzení z r. 1998. 

3.1.5. JAKOSTNÍ CHARAKTERISTIKA LOŽISKA: 

Užitkovou substanci ložiska Slapy u Tábora tvoří melanokrátní šedý 

biotiticko-pyroxenický syenit táborského masivu. Jedná se o horninu šedé barvy, 

tmavě hnědočerně smouhovanou, drobnozrnnou až středně zrnitou. Stavba 

horniny je všesměrná, masivní a kompaktní. Lomné plochy jsou drsné a nerovné. 

Jakostní a technologické odzkoušení suroviny bylo provedeno jak v rámci 

předchozích závěrečných zpráv geologických průzkumů, tak na vzorcích 

odebraných z nového vrtu SL 1, provedeného v rámci přehodnocení zásob 

ložiska.  

V rámci zkoušek na kamenivo byla provedena tato stanovení: 

• tvar zrn 

• otlukovost metodou Los Angeles 

• nasákavost vodou 

• trvanlivost síranem sodným 

• odolnost proti mrazu po 10 cyklech 

• ohladitelnost PSV 

• obsah celkové síry 

Veškeré analýzy [9] byly provedeny ve Zkušebně kamene a kameniva s.r.o. 

v Hořicích v Podkrkonoší. 

Dosavadní výsledky při těžbě, dokumentované průkazními zkouškami 

kameniva i nově provedené zkoušky na vzorcích vrtného jádra ukazují,                
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že vyráběné kamenivo splňuje požadavky platných ČSN EN 12620 – Kamenivo 

do betonu [10], ČSN EN 13043 – Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové 

vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch [11], ČSN EN 

13242 – Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy            

pro inženýrské stavby a pozemní komunikace [12] a ČSN EN 13450 – Kamenivo      

pro kolejové lože [13], resp. Kamenivo pro konstrukční vrstvy tělesa železničního 

spodku. 

Měření obsahu přírodních radionuklidů [14] v roce 2006 a 2011 vykázalo 

hodnotu indexu hmotnostní aktivity I = 1,28, která vyhovuje požadavkům na obsah 

přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu. 

Syenity těžené na ložisku Slapy jsou z hlediska fyzikálně-chemických změn 

celkem stabilní, při jejich těžbě nedochází k uvolňování škodlivých složek            

do životního prostředí. 

3.2. Stav zásob výhradního ložiska 

Poslední platný výpočet zásob na výhradním ložisku Slapy u Tábora byl 

proveden v březnu 2009. Výpočet byl proveden firmou GET s.r.o. pod názvem 

úkolu: Přehodnocení zásob v dobývacím prostoru Hnojná Lhotka (71005)           

na ložisku Slapy u Tábora B-3027300. Zásoby byly vyhodnoceny k bázi 375,00 

m.n.m.  

Pro výpočet zásob byly stanoveny následující podmínky využitelnosti: 

A. Kvantitativní ukazatele: 

Zásoby bilanční:  nestanovuje se 

Zásoby nebilanční:  nestanovuje se 

B. Kvalitativní ukazatele: 

Surovina musí odpovídat svými kvalitativními parametry požadavkům 

některé ze tříd ČSN EN 12620 - kamenivo do betonu, ČSN EN 13043 - kamenivo 

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

dopravních ploch, nebo ČSN EN 13242 - kamenivo pro nestmelené směsi a směsi 

stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace. 
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C. Geologické ukazatele: 

Zásoby stavebního kamene se vymezují v syenitech Táborského masivu. 

D. Báňsko-technické ukazatele: 

Skrývkový poměr pro blok zásob bilančních: 1 : 5 

Skrývkový poměr pro blok zásob nebilančních: nestanovuje se 

Báze výpočtu zásob pro zásoby bilanční: 375 m n.m. 

Báze výpočtu zásob pro zásoby nebilanční: nestanovuje se 

Pozn.: Skrývkový poměr se hodnotí pouze pro plochy bez provedených 

skrývkových prací. Při výpočtu skrývkového poměru se do skrývky počítá            

i vnitřní výkliz. Do skrývky nebudou započítány stávající deponie skrývek. 

Kubatury deponií budou vyčísleny samostatně. Zásoby ležící mimo DP 

Hnojná Lhotka budou převzaty z předchozích výpočtů zásob (Kala a kol., 

1982; Plch a kol., 1982). 

Báze výpočtu zásob je stanovena pro bloky zásob uvnitř DP Hnojná Lhotka. 

U bloků zásob mimo DP bude ponechána báze v souladu s předchozími 

výpočty zásob. 

E. Ekologické a jiné ukazatele: 

Zásoby v prostoru ochranného pásma potoka se hodnotí jako vázané. 

Zásoby v prostoru dříve mylně uváděného ochranného pásma obce Hnojná 

Lhotka se hodnotí jako volné. 

V rámci úkolu bylo vyhodnoceno následující množství zásob: 

Tab. č. 1: Stav zásob vypočtený při přehodnocení ložiska v r. 2009 

Kubatura (m3) 
Blok č. 

Humus 
shrnutelná 

skrývka 
střílitelná 
skrývka 

výkliz surovina 

zásoby prozkoumané bilanční volné 

1 PB 3 700 33 300 88 800 0 8 161 312 

2 PB 27 619 220 949 110 474 64 735 8 809 533 

7 PB 744 8 188 20 471 0 176 139 
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8 PB 300 3 299 1 200 0 64 415 

PB celkem 32 363 265 736 220 945 64 735 17 211 399 

zásoby vyhledané bilanční volné 

4 VB 11 901 148 768 113 063 0 3 765 337 

5 VB 0 0 0 0 9 307 634 

VB celkem 11 901 148 768 113 063 0 13 072 971 

zásoby volné 
celkem 

44 264 414 504 334 008 64 735 30 284 370 

zásoby prozkoumané bilanční vázané 

3 PBv 2 799 22 389 8 396 0 349 778 

PBv celkem 2 799 22 389 8 396 0 349 778 

zásoby vyhledané bilanční vázané 

6 VBv 0 0 0 0 504 301 

VBv celkem 0 0 0 0 504 301 

zásoby vázané 
celkem 

2 799 22 389 8 396 0 854 079 

Bloky zásob č. 7 a 8 leží mimo stanovený DP a představují ponechané 

zásoby vyhodnocené předcházejícími geologickými průzkumy. 

Uvedené zásoby byly schváleny Komisí pro projekty a závěrečné zprávy     

na 1144. zasedání konaném dne 4.9.2009, č.j.2430/660/2009 [15].  

Podle posledního výkazu MŽP ČR o pohybu a stavu zásob výhradních 

ložisek nerostných surovin Geo (MŽP) V 3-01 [16] bylo na ložisku k 31.12.2010 

evidováno následující množství zásob: 

Tab. č. 2: Celkové zásoby na ložisku k 31.12.2010 (údaje v tis. m
3
) 

Kategorie zásob Kubatura (tis. m3) 

prozkoumané bilanční volné 16 719,78 

vyhledané bilanční volné 13 072,97 

prozkoumané bilanční vázané 349,77 

vyhledané bilanční vázané 504,30 
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3.3. Rozčlenění zásob podle připravenosti k dobývání – podklady 

pro střety zájmů 

Z hlediska ochrany půdního fondu se v předpolí kamenolomu na plánované 

ploše těžby nalézají pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) o výměře cca 

15,45 ha (p.č. 67/1, 67/2 a část p.č. 65/5), orná půda s plochou 1,9535 ha       

(p.č. 62/3, 62/4 a 62/5) a ostatní plocha o rozloze 2,2831 ha (p.č. 65/11), vše                  

k.ú. Hnojná Lhotka [17]. Pozemky jsou zobrazeny na následujícím obrázku č. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 5 – Přehled druhů pozemků na plánované ploše těžby v předpolí kamenolomu  

V rámci stanovení DP byl již příslušnými orgány vydán souhlas dle § 14 zák. 

č. 289/95 Sb. (zák. o lesích) [18] [19] v platném znění. Před vlastním zahájením 

těžebních prací na lesních pozemcích musí být příslušnými orgány vydáno 

rozhodnutí o odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa dle § 16 citovaného 

zákona a vyměřen poplatek za odnětí dle § 17 téhož zákona. 
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U zemědělských pozemků (orná půda) musí být příslušnými orgány ochrany 

zemědělského půdního fondu vydán souhlas k odnětí pozemků ze ZPF dle § 9 

zák. č. 334/1992 Sb. (o ochraně zemědělského půdního fondu) [20] [21] v platném 

znění a následně před zahájením těžby na těchto pozemcích musí být předepsány 

odvody za odnětí dle § 11 cit. zákona. 

Z hlediska inženýrských sítí nejsou na ložisku blokovány žádné vyhodnocené 

zásoby. 

3.4. Předpokládané množství zásob vázaných v ochranných 

pilířích 

Na základě stanoviska Ministerstva zemědělství ČR č.j. 694/97-5040 ze dne 

14.4.1997, kde je kromě jiného stanovena podmínka, že bude respektováno údolí 

potoka a jeho profil nebude narušen těžbou, byly při přehodnocení ložiska 

vymezeny dva bloky vázaných zásob 3 PBv a 6 VBv přiléhající k uvedenému 

Slapskému potoku. Kubatura vázaných zásob v těchto blocích je 854 079 m
3. 

V rámci této studie jsou dále vyčísleny zásoby, které jsou v současné době 

blokovány nedořešenými střety zájmů (vlastnictví pozemků a neúměrné finanční 

požadavky za jejich prodej nebo pronájem) u pozemků ležících na dvou místech 

uvnitř východní hranice DP. 

Jedná se o parcely č. 52/10 a 52/12 ležící u východní hranice DP tvořené 

spojnicí vrcholů č. 7 a 8 a o parcely č. 62/5 a 67/1 nacházejících se jižně             

od vrcholu DP č. 6. Pozemky jsou zakreslené v příloze č. 7. 

Výpočet kubatury byl proveden programem „Atlas DMT – výpočet objemů“ 

[22]. Plocha výpočtu byla ohraničena polygonem zadaným v programu „Atlas DMT 

– kres“. Protokoly o výpočtu kubatur jsou uvedeny v příloze č. 9. 

Výpočet objemu vázaných zásob byl proveden porovnáním dvou 

zpracovaných digitálních modelů a to modelu se stavem těžebních řezů              

po ukončení dobývání při respektování a ponechání výše uvedených pozemků                

a modelu se stavem závěrných stěn po úplném dotěžení ložiska. Od výsledné 

kubatury byl následně odečten objem skrývek. 
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Průměrné mocnosti skrývky byly určeny aritmetickým průměrem                           

z průzkumných děl a kubatury vypočteny jako násobek průměrné mocnosti                   

a neskryté vázané plochy. 

Tab. č. 3: Výpočet prům. mocnosti a kubatury skrývky u plochy mezi vrcholy DP č. 7 a 8 

Průzkumné 
dílo 

mocnost 
skrývky (m) 

průměrná 
mocnost (m) 

neskrytá vázaná 
plocha (m2) 

kubatura 
skrývky (m3) 

Šc6-82 6,5 

V1-80 3,3 

V2-80 9,2 

V3-80 12,3 

7,8 15 540 121 212 

Tab. č. 4: Výpočet prům. mocnosti a kubatury skrývky u plochy jižně od vrcholu DP č.6 

Průzkumné 
dílo 

mocnost 
skrývky (m) 

průměrná 
mocnost (m) 

neskrytá vázaná 
plocha (m2) 

kubatura 
skrývky (m3) 

Š4-79 1,5 

Š5-79 0,6 

V2-79 4,3 

V3-81 15,5 

5,5 20 100 110 550 

Kubatura zásob vázaných pozemky č. 52/10 a 52/12 činí 2 132 840 m
3
                 

a kubatura zásob vázaných pozemky č. 62/5 a 67/1 je 3 439 550 m
3
. 
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4. Dobývání ložiska 

4.1. Postup dobývání 

V současné době je ložisko těženo stěnovým, částečně zahloubeným lomem 

ve čtyřech etážích s nadmořskými výškami plat 472, 453, 437 a 419 m. V jižní 

části DP probíhá rozfárávání 5. etáže s těžební bází 405,00 m.n.m.  

Do současné doby se hlavní těžební činnost odvíjela v jižní části DP 

(původní DP Dražičky a Hnojná Lhotka) s generálním postupem k jihu                 

od vybudované technologické komunikace a nyní se začíná rozfárávat část ložiska 

ležící severně od uvedené komunikace – viz. příloha č. 1. 

Na následujících obrázkách je pohled na těženou jižní část DP a dále         

na rozfárávání severní části s technologickou komunikací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 6 – Pohled na těženou jižní část DP 
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Obr. č. 7 – Pohled na rozfárávání severní části s technologickou komunikací 

V současné době je hornická činnost povolena podle schváleného plánu 

otvírky, přípravy a dobývání, který byl zpracován na základě předcházejícího 

geologického průzkumu provedeného před přehodnocením ložiska z r. 2009. 

V následujících kapitolách je navržen způsob dotěžení ložiska dle nově 

vyhodnocených bloků zásob z roku 2009. To představuje snížení těžební báze   

ze 405 na 375 m.n.m. a dále plošné rozšíření těžby zejména podél východní 

hranice DP, na ploše dnes již neplatného ochranného pásma osady Hnojná 

Lhotka. Generální směr postupu těžby bude severním směrem. 

Tab. č. 7: Přehled nadmořských výšek pracovních plošin jednotlivých etáží 

číslo etáže nadm. výška plata výška etáže 

1. 472 m proměnlivá, max. 16 m 

2. 453 m 19 

3. 437 m 16 

4. 419 m 18 

5. 405 m 14 

6. 390 m 15 

7. 375 m 15 
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Pozn.: Skutečné výšky se mohou vzhledem k nerovnosti plata etáže a z důvodu 

udržování mírného sklonu plata kvůli odvodnění nepatrně lišit. 

Vzhledem k tomu, že se v DP nacházejí pozemky, u kterých se zatím 

nepodařilo dořešit střety zájmů, je způsob dobývání ložiska zpracován ve dvou 

variantách: 

Varianta 1 - dobývání ložiska při respektování střetových pozemků 

Varianta 2 – dotěžení ložiska na celé ploše DP 

4.1.1. VARIANTA 1 – DOBÝVÁNÍ LOŽISKA PŘI RESPEKTOVÁNÍ STŘETO-

VÝCH POZEMKŮ 

Při této variantě budou při dobývání ložiska vynechány pozemky č. 52/10             

a 52/12 ležících u východní hranice DP tvořené spojnicí vrcholů č. 7 a 8                        

a pozemky č. 62/5 a 67/1 nacházejících se jižně od vrcholu DP č. 6. 

Při dalším dobývání ložiska bude plynule pokračovat těžba 1. až 3. etáže 

v severní části DP. Při následném postupu těžby k severu dojde k jejich 

postupnému vyklínění. Dobývání dalších etáží severním směrem brání 

vybudovaná technologická komunikace do jižní části DP.  

Při dalším postupu etáží severním směrem budou v jižní části DP dotěženy 

do konečného závěrného svahu, při respektování sporných pozemků č. 52/10                 

a 52/12, všechny stávající etáže č. 1 – 5. Během postupného dotěžování 

jednotlivých etáží a po dostatečném rozfárání 5. etáže (405 m.n.m.) bude 

zahájeno zahlubování stávajícího dna lomu na kótu 375 m.n.m. Zahloubení lomu 

bude provedeno dvěma těžebními stupni o výšce 15 m s nadm. výškou plata 390 

a 375 m. Dotěžení jižní části (ač ve stísněném prostoru) až na vyhodnocenou bázi 

bloků zásob je dáno záměrem těžaře co nejdříve využít vytěžený prostor            

pro ukládání frakce 0-4 mm nestandart a 0-2 mm. Stav těžebních stěn                

po dotěžení jižní části DP je zakreslen v příloze č. 5. 

Při dobývání 3.etáže v severní části DP bude podél západního okraje těžby 

vybudován nový sjezd na její plato a na něj naváže budování sjezdu na 4. etáž. 

Do doby dotěžení 3. etáže bude muset být sjezd na 4. etáž odsazen od paty                

3. etáže tak, aby byl zachován přístup na plato 3. etáže. Po dosažení úrovně plata 
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4. etáže (419 m n.m.) a jejím dostatečném rozfárání, příp. dotěžení až k severní 

hranici, dojde k otočení směru těžby ze severu na jih a etáž bude dotěžena 

(propojena) až do jižní části DP. Stejným způsobem bude postupováno                     

u zbývajících třech etáží s tím rozdílem, že u poslední 7. etáže nebude moci být 

vytěžena ta část ložiska, která se nachází podél pozemků č. 62/5 a 67/1. V tomto 

místě je dno kamenolomu již tak úzké, že neumožňuje těžbu 7. etáže. Na začátku 

a konci této plochy bude vybudován výjezd na 6. etáž. 

Stav těžebních stěn po dotěžení ložiska při respektování střetových pozemků 

je zakreslen v příloze č. 3. 

Provádění skrývek: 

V rámci realizace 1. varianty dobývání ložiska bude nutné provést skrývku 

v severním předpolí kamenolomu. Skrývka bude provedena hydraulickým 

rypadlem s podkopovou lžící a odvezena nákladními automobily. Pevné partie 

skrývky budou nejprve rozrušeny trhacími pracemi pomocí plošných odstřelů. 

Objem skrývky je uveden v tabulce č. 8. 

Průměrné mocnosti skrývky v bloku byly převzaty z dokumentace                      

o přehodnocení ložiska a kubatury jsou vypočteny jako násobek průměrné 

mocnosti a neskryté těžené plochy příslušného bloku zásob. 

Tab. č. 8: Výpočet kubatury skrývky u varianty 1 

číslo bloku 
prům. mocnost  

(m) 
plocha skrývky 

(m2) 
objem skrývky 

(m3) 

2 PB 2,6 129 940 337 844 

4 VB 4,6 32 090 147 614 

           C e l k e m                                                                                                     485 458 

Výše uvedený objem skrývkových hmot bude částečně použit na výstavbu 

ochranného valu kolem vytěženého prostoru, ale převážná část bude uložena    

na deponii podél západní hranice DP nebo na vnitřní výsypku do vytěženého 

prostoru. Zakládání vytěženého prostoru bude pokračovat za postupující těžební 

stěnou tak, aby mezi patou těžební stěny a patou vnitřní výsypky byla ponechána 

pracovní plošina o min. šířce 25 m. Těžební organizaci se také daří podstatnou 

část skrývek uplatňovat na trhu. 
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Při postupu těžby v rámci 1. varianty bude také nutné odstranit severní část 

deponie skrývek u východní hranice DP. Její kubatura spočítaná na programu 

Atlas DMT činí 66 350 m
3. 

4.1.2. VARIANTA 2 – DOTĚŽENÍ LOŽISKA NA CELÉ PLOŠE DP 

Při této variantě budou těžební řezy dotěženy až k východní hranici DP, čímž 

bude vytvořen dostatečný prostor pro protěžení 4. etáže mezi komunikací vedoucí 

do jižní části DP a závěrečným řezem 3. etáže u východní hranice DP. Při postupu 

3. etáže v severní části tak bude vybudován pouze sjezd na její plato u západního 

okraje těžby a dobývání stávající 4. etáže bude plynule pokračovat s tím,            

že po dostatečném postupu porubní fronty severním směrem bude poblíž sjezdu    

na 3. etáž vybudován nový sjezd na 4. etáž a to z důvodu zkrácení dopravní 

vzdálenosti. Těžba zbývající 5. až 7. etáže bude plynule pokračovat za 4. etáží. 

Opět by měla být, z důvodu možnosti zakládání vytěženého prostoru, přednostně 

vytěžena jižní část DP v místě pod pásovým dopravníkem pro ukládání frakce               

0 – 4 mm nestandart a 0-2 mm. 

Stav těžebních stěn po dotěžení ložiska na celé ploše DP je zakreslen 

v příloze č. 4. 

Skrývky – při 2. variantě dobývání ložiska bude nutné odstranit níže 

uvedené množství skrývkového materiálu. Skrývka bude prováděna jednak 

v severním předpolí kamenolomu a dále na ploše blokované pozemky č. 52/10            

a 52/12  

Průměrné mocnosti skrývky v bloku č. 2 a 4 byly opět převzaty 

z dokumentace o přehodnocení ložiska, u bloku č. 1 byly určeny z průzkumných 

děl. Kubatury jsou vypočteny jako násobek průměrné mocnosti a neskryté plochy 

příslušného bloku zásob. 
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Tab. č. 9: Výpočet kubatury skrývky u varianty 2 

číslo bloku 
prům. mocnost  

(m) 
plocha skrývky 

(m2) 
objem skrývky 

(m3) 

2 PB 2,6 137 360 357 136 

4 VB 4,6 47 940 220 524 

1 PB 7,8 15 885 123 903 

           C e l k e m                                                                                                     701 563 

Způsob uložení skrývek je shodný jako u varianty 1. 

Při postupu těžby u 2. varianty bude nutné odstranit celou deponii skrývek    

u východní hranice DP. Celková kubatura deponie je 115 450 m
3. 

4.2. Parametry řezů 

Skrývkový řez: 

Maximální mocnost skrývky dle průzkumných děl v předpolí lomu je 5,0 m. 

Skrývka je tvořena kamenitými a písčitými hlínami a kamenito-hlinitými sutěmi. 

Svah skrývkového řezu bude dán sypným úhlem skrývkového materiálu               

(cca 1 : 1,5; což představuje úhel 34°). 

 

Min. vzdálenost mezi horní hranou lomu a patou skrývkového řezu: 

v průběhu těžby ............................................ 5 m 

při dosažení konečné hranice těžby ............. 1 m 

Při dotěžení ložiska na minimální předstih skrývky budou další skrývkové 

práce zahájeny z boku a to tak, aby byla vytvořena dostatečně bezpečná šířka 

pracovní plošiny pro nasazenou techniku. 

Těžební řezy: 

Sklon těžebních řezů:  v průběhu těžby ............ 70° 

  u závěrných svahů ........ 60° 

Výška těžebních řezů: plánovaná výška jednotlivých etáží je uvedena v tabulce 

č. 7. Největší výška těžební stěny bude u 2. etáže a to 19 m. Při použití 
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trhacích prací s clonovými odstřely nesmí výška etáže překročit 25 m. 

Pokud bude rozval po trhacích pracích vyšší než 1,4 násobek výškového 

dosahu nakládacího stroje, musí být pro nakládání rubaniny vypracována 

provozní dokumentace. 

Šířka pracovních plošin těžebních řezů musí být min. 15 m. Při stanovení 

nejmenší šířky prac. plošiny byla zohledněna stabilita těžebních strojů, 

dopravních cest a bezpečnost pracovníků na prac. plošině a i na nižších 

prac. plošinách. V případě, že by pro činnost vykonávanou na pracovní 

plošině nebyla její šířka bezpečná, je nutné šířku pracovní plošiny 

přiměřeně zvětšit. 

U závěrných svahů musí být ponechána šířka pracovní plošiny 

(mezistupně) min. 5 m. 

Generální svah lomu: 

Obecný vztah pro výpočet úhlu generálního svahu: 

 H 
                 tg α  =  ----- 
 L 

kde:  H - výška v m mezi hlavou nejvyššího řezu a patou nejspodnějšího řezu 

 L - součet šířek prac. plošin řezů a půdorysných průmětů stěn řezů v m   

Generální svah lomu – v průběhu dobývání při plánovaném sklonu řezů 70°, 

výšce jednotlivých řezů uvedených v tab. č. 7 a min. šířce prac. plošiny              

15 m generální svah lomu nepřekročí 40,7°. 

Generální závěrný svah lomu – po ukončení těžby při plánovaném závěrném 

sklonu řezů 60°, výšce řezů uvedených v tab. č. 7 a šířce mezistupňů 5 m 

generální závěrný svah lomu nepřekročí 49,8°. 

4.3. Dopravní cesty 

Pro dopravu rubaniny v lomu z jednotlivých etáží do násypky primárního 

drtiče slouží zpevněné technologické komunikace s vybudovanými sjezdy           

na jednotlivé etáže. Trasa stávajících komunikací je zakreslena v příloze č. 1. 
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Nové technologické cesty budou budovány v závislosti na postupu těžby 

v jednotlivých etáží. 

Šíře technologických komunikací musí být min. o 2 m větší než je šířka 

nasazeného dopravního prostředku, maximální stoupání 15 %, krajnice 

komunikací musí být zajištěny vhodným způsobem, aby nedošlo ke sjetí 

automobilů mimo vozovku (patníky, lemující val vytvořený z rubaniny nebo 

samostatných velkých kamenů, svodidla, apod.). 

Pro dopravu v areálu kamenolomu musí být těžební organizací vyhotoven 

dopravní řád (§ 159 vyhl. ČBÚ č. 26/1989 Sb., v platném znění [23]). 

4.4. Objem vytěžitelných zásob 

Pro výpočet těžitelných zásob byly vyhotoveny následující tři digitální 

modely: 

• model se stavem těžebních řezů po ukončení dobývání ložiska         

při respektování střetových pozemků 

• model se stavem těžebních řezů po dotěžení celého ložiska v rámci 

DP 

• srovnávací model se stavem současných těžebních řezů 

Pro srovnávací model byl použit poslední model terénu se stavem 

k 19.8.2010, u kterého byly upraveny těžební řezy v místech s rozvalem rubaniny 

tak, aby průběh paty etáže se co nejvíce přiblížil skutečnému stavu a dále z něj 

byla odstraněna deponie skrývky podél východní hranice DP, která by zkreslovala 

vypočtený vytěžitelný objem. 

Výpočet objemu těžitelných zásob při jednotlivých variantách pak byl 

proveden porovnáním příslušného digitálního modelu se srovnávacím modelem. 

Od výsledné kubatury byl následně odečten objem skrývek. 

Průměrné mocnosti skrývky byly určeny aritmetickým průměrem                           

z průzkumných děl a kubatury vypočteny jako násobek průměrné mocnosti                   

a neskryté vázané plochy. 
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Výpočet kubatur byl proveden opět programem „Atlas DMT – výpočet 

objemů“ a plochy výpočtů byly ohraničeny polygony zadanými v programu „Atlas 

DMT – kres“. Protokoly o výpočtu kubatur jsou uvedeny v příloze č. 9. 

1. Objem vytěžitelných zásob při respektování střetových pozemků: 

Kubatura zjištěná porovnáním dig. modelů .................. 13 841 847 m3 

Kubatura skrývky............................................................. - 485 458 m3 

Množství vytěžitelných zásob .................................. 13 356 389 m3 

2. Objem vytěžitelných zásob při dotěžení ložiska na celé ploše DP: 

Kubatura zjištěná porovnáním dig. modelů .................. 19 630 345 m3 

Kubatura skrývky............................................................. - 701 563 m3 

Množství vytěžitelných zásob .................................. 18 928 782 m3 

3. Životnost ložiska: 

Průměrný roční objem těžby byl stanoven z hrubé těžby uváděné                

ve výkazech Geo (MŽP) V 3-01 za posledních 5 let: 

rok 2006..................239 000 m3 

rok 2007..................334 000 m3 

rok 2008..................259 000 m3 

rok 2009..................209 040 m3 

rok 2010..................282 570 m3 

průměr ................1 323 610 m3 :  5 = 264 722 m3/rok 

Při uvedeném průměrném ročním objemu těžby 264 722 m3 je předpo-

kládaná doba těžby při 1. variantě cca 50 let a při 2. variantě 72 let.  

4. Výrubnost ložiska: 

Porovnáním bilančních geologických zásob volných (30 284 370 m3) a vytě-

žitelných zásob vychází výrubnost ložiska v 1. variantě cca 44 % a ve 2. variantě 

cca 63 %. 
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4.5. Přehled pozemků dotčených plánovaným dobýváním ložiska 

Tab. č. 10: Přehled pozemků dotčených plánovaným dobýváním ložiska 

Parcela č. Druh pozemku Vlastník Poznámka 

k. ú. Hnojná Lhotka 

36/4 orná půda Českomoravský štěrk, a.s. pozemek odňat ze ZPF 

52/2 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

52/4 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

52/5 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

52/6 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

52/7 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

52/8 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

52/9 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

52/10 ostatní plocha Ing. Jaroslav Křížovský střetový pozemek 

52/11 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

52/12 ostatní plocha Ing. Jaroslav Křížovský střetový pozemek 

52/13 ostatní plocha Obec Slapy  

52/14 ostatní plocha Obec Slapy  

52/15 ostatní plocha Obec Slapy  

52/16 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

60/2 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

60/3 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

60/4 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

60/5 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

60/6 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

60/7 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

60/8 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

60/9 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

60/10 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

60/11 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

61/8 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

62/1 orná půda Českomoravský štěrk, a.s.  

62/3 orná půda Českomoravský štěrk, a.s.  

62/4 orná půda František Votýpka  

62/5 orná půda Jiří Křížovský střetový pozemek 

62/6 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  
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Parcela č. Druh pozemku Vlastník Poznámka 

63/1 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

65/5 lesní pozemek Českomoravský štěrk, a.s.  

65/11 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

65/12 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

67/1 lesní pozemek Jiří Křížovský střetový pozemek 

67/2 lesní pozemek František Votýpka  

168/2 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

k. ú. Dražičky 

298/3 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

317/1 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

317/12 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

317/13 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

318/5 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

k. ú. Slapy u Tábora 

323/2 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

323/3 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

323/4 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

323/8 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

323/10 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

Přehled pozemků je zakreslen v mapové příloze č. 7. 
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5. Odvodňování těžebního prostoru 

Důlní vody z těžebního prostoru jsou odčerpávány kalovým čerpadlem 

umístěným v odvodňovací jímce vyhloubené na platě etáže. Po dobu těžby                   

4. etáže se jímka nacházela v SZ části této etáže. Nyní je vybudována další 

provizorní jímka v zahloubení na 5. etáži. Z té je voda přečerpávána do jímky     

na 4. etáži a odtud je tlačena ocelovým potrubím do sedimentační nádrže 

vybudované u technologické cesty vedoucí do severního předpolí kamenolomu. 

Sedimentační nádrž má plochu 1200 m2 a hloubku 2,5 m, t.j. kubaturu 3000 m3. 

Aby nedocházelo ke zpětnému prosakování důlních vod do těžebního prostoru, je 

sedimentační nádrž zatěsněna fólií. V sedimentační nádrži dochází k usazování 

pevných částic, kterými by, pokud by nebyla zřízena tato nádrž, bylo zanášeno 

koryto Slapského potoka. Odtud jsou důlní vody potrubím gravitačně vedeny      

do vývaru z lomového kamene, zřízeným před vtečením vody do potoka. Tok 

potoka přes plochu úpravny a skládek je zatrubněn betonovými rourami. Část 

důlních vod je využívána pro technologické účely. 

Důlní vody jsou vypouštěné do povrchového toku na základě rozhodnutí 

Krajského úřadu Jihočeského kraje ze dne 22.3.2005, č.j. KUJCK 4189-1/2005 

OZZL/Ryb [24]. Pro vypouštění jsou stanoveny limity maximálního množství 

vypouštěných vod 8,3 l/s, 1200 m3/měsíc a 12 000 m3/rok. 

Při dalším postupu dobývání severním směrem dojde ke zrušení sed. nádrže 

a pro usazování pevných částic budou využívány odvodňovací jímky na platech 

etáží, které budou budované ve větším rozsahu, aby se v nich důlní vody ustálily    

a před jejich čerpáním došlo k sedimentaci pevných částic. Alternativně bude 

možné využít osvědčený systém usazování pevných částic v sed. nádrži. Tu bude  

vhodné umístit při dobývání u vrcholu DP č. 3 s úrovní přepadu 430 m.n.m. a poté          

při postupu porubní fronty do nejsevernější části DP u vrcholů č. 4 a 5 s úrovní 

přepadu 403 m.n.m.     

Po dotěžení 5. etáže až do SZ rohu DP bude v těžební stěně vybudován    

na úrovni 403 m n.m. odvodňovací zářez vyúsťující do koryta Slapského potoka. 

Ten bude v průběhu dobývání odvádět vodu z plochy zbývající 5. etáže            
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přes sedimentační nádrž a po ukončení dobývání ložiska a zaplavení zahloubené 

části lomu bude udržovat vodní hladinu na úrovni 403 m.n.m. 

Současné přítoky vod do lomu se pohybují podle režimu čerpání mezi cca 

150 a 1500 m3 měsíčně, což koresponduje s odhadem průměrných přítoků 0,5 l/s. 

Při plánovaném rozšíření těžby a zahloubení lomu na úroveň 375 m.n.m. se 

dá dle provedeného hydrogeologického posouzení očekávat, že kubatura 

čerpaných důlních vod stoupne na 2 – 4 násobek oproti současnému stavu. 

Směrem do hloubky již zvýšení propustnosti hornin nelze očekávat. 

Vydatnosti přítoku vzrostou zejména díky větší ploše lomu a zastižení dalších 

zvodněných poruchových linií. 

Výpočty z hydrogeologického posouzení ukazují, že přítoky podzemních vod 

do zahloubení se budou na poruchových liniích pohybovat kolem 2,3 l/s. V méně 

porušených partiích mohou dosáhnout 1,3 l/s. Celkový přítok v rozsahu 

zahloubení v ploše dobývacího prostoru může tedy v dlouhodobém výhledu 

dosáhnout v průměru 3,6 l/s. 

Výpočet byl proveden pro nepříznivý případ maximálního možného rozsahu 

lomu. Při reálné těžbě, kdy bude zahloubení vlivem závěrných svahů menšího 

rozsahu než plocha bloků zásob, lze uvažovat, že celkové přítoky z oblasti 

podzemních vod dosáhnou cca 2/3 vypočtených hodnot, t.j. v ročním průměru              

2-3 l/s. 

Severní částí ložiska protéká bezejmenný tok. Při likvidaci tohoto toku těžbou 

bude nutné počítat s čerpáním veškerých povrchových vod, které odtékají tímto 

tokem z příslušného povodí. 

Celková kubatura čerpaných důlních vod (podzemní + povrchové vody) by 

pak měla při největším možném rozšíření a zahloubení lomu dosáhnout max. 3,6 

+ 3,4 = 7,0 l/s. 

Dosavadní systém čerpadel i jejich výkon jsou pro očekávané přítoky          

do zahloubení v současné době dostatečné. Do doby nutnosti zvládat přítoky 

bezejmenného toku v severní části ložiska se budou přítoky pohybovat                             

v průměrných ročních hodnotách max. 2-5 l/s. 



------------- 2011 ------------------------------------------------------------------------       ------------ 30 

5.1. Vliv zahloubení lomu na režim podzemních vod 

Systémy tektoniky probíhají přes těžený i v budoucnosti rozšířený lom 

směrem k osadě Hnojná Lhotka, zčásti i k SV okraji obce Dražičky. Tím jsou 

potenciálně dány podmínky pro přednostní šíření dosahu deprese hladiny 

podzemní vody k těmto obcím. 

Vliv čerpání vody ze zahloubení se projeví dalším snížením úrovně hladiny 

podzemní vody v okolí lomu. Vzhledem k omezené propustnosti hornin se bude 

dosah vlivu přednostně šířit především podél poruchových linií. U nejbližších 

domovních studní v osadě Hnojná Lhotka se vliv zahloubení může projevit                          

i významně, t.j. poklesem hladiny pod úroveň, umožňující odběr vody ponorným 

čerpadlem. U studní v Dražičkách nepředpokládáme podstatné snížení jejich 

vydatnosti oproti současnému stavu, i když částečné ovlivnění u objektů v SV cípu 

obce nevylučujeme. 

Pro kontrolu skutečných vlivů těžby a čerpání důlních vod je 

v hydrogeologickém posudku doporučen následující postup: 

• vyhloubit v údolí u bezejmenného toku v severní části ložiska 

hydrogeologický vrt, na němž budou ověřeny propustnosti hornin. To 

umožní lépe specifikovat budoucí přítoky důlních vod v této části ložiska; 

• v prostoru mezi obcí Hnojná Lhotka a ložiskem vyhloubit pozorovací vrt, 

který bude indikovat případné rozšíření vlivu těžby a s dostatečným 

předstihem umožní řešit případnou ztrátu vody ve studnách; 

• provádět záznamy doby chodu čerpadel do knihy odvodňování                     

(s uvedením výkonu čerpadla); 

• sledovat v intervalech min. 2x ročně jakost vody vypouštěné z lomu        

v místě před jejím zaústěním do povrchového toku. Rozsah sledování byl 

určen vodoprávním úřadem 4x ročně. Mezi sledované složky by měly být 

zahrnuté především nerozpuštěné látky (NL) a ropné látky (NEL, popř. 

podle nové metodiky uhlovodíky C10-C40). Sledování dusíkatých látek, 

chloridu a síranu v rozsahu vyhlášky č. 20/2002 Sb. doporučujeme 

rovněž zachovat; 
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• provést pasportizaci studní v celé osadě Hnojná Lhotka a SV cípu obce 

Dražičky; 

• provádět min. 2x ročně kontrolní měření vybraných studní v okolí lomu              

s vyhodnocením změn oproti předchozím měřením a s návrhem 

případných opatření. Výsledky měření by měly být hodnoceny 

hydrogeologem v ročních zprávách. V Hnojné Lhotce bude vhodné 

sledovat studny podél západního okraje. Sledování obecní studny v obci 

Slapy považujeme za zbytečné, slouží jen jako srovnání velmi 

vzdáleného objektu, který nemůže být ovlivněn. 
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6. Úprava a zušlechťování suroviny 

Surovina rozpojená trhacími pracemi je naložena hydraulickým rypadlem    

na nákladní automobil a dopravena do násypky primárního drtiče s podavačem. 

Odtud jde přes odhliňovač, na kterém je oddělena z rubaniny frakce 0 - 22 mm               

a uložena pásovým dopravníkem na zemní skládku, do primárního 

dvouvzpěrného čelisťového drtiče. Z něj je, pomocí klapky, podrcený materiál 

frakce 0 - 250 mm buď již přímo ukládán dopravním pásem na zemní skládku,                

a nebo jde pásovým dopravníkem s pásovou váhou do vyrovnávacího zásobníku 

a vibračním podavačem je dávkován do sekundárního kuželového drtiče. Z něj jde 

pásovým dopravníkem na třídič, kde je materiál roztříděn na 4 frakce 0 – 4,                

4 – 32, 32 - 63 a 63 - 90 mm. Frakce 0 – 4 je pásovým dopravníkem ukládána    

na zemní skládku, ostatní frakce jsou uloženy do ocelových zásobníků. Z nich jsou 

uvedené frakce pomocí dopravních pásů již expedovány na nákl. vozidla 

odběratelů a nebo je frakce 63 - 90 vracena zpět do vyrovnávacího zásobníku 

sekundárního kuželového drtiče a frakce 4 – 32 a 32 - 63 jsou pásovým 

dopravníkem přemístěny na třetí stupeň drcení do kuželového drtiče. Z něj je pak 

podrcený materiál pásovými dopravníky dopraven na první třídič závěrečné 

třídírny umístěné nad ocelovými podjezdnými zásobníky. Na něm je rozdělen     

na frakce 0 – 16, 11 - 22 a + 22. Frakce + 22 se pásovými dopravníky vrací zpět 

do terciérního kuželového drtiče. Finální frakce 11 – 22 je uložena do ocelového 

zásobníku. Frakce 0 – 16 je dopravním pásem přemístěna na druhý třídič 

závěrečného třídění. Zde je roztříděna na 3 frakce. Finální frakce 8 – 16 a 8 – 11 

jsou uloženy do ocelových zásobníků a frakce 0 – 8 jde dopravním pásem na třetí 

závěrečný třídič. Na něm je roztříděna na finální frakce 0 – 2, 2 – 4 a 4 – 8, které 

jsou uloženy do ocelových zásobníků. 

Technologické schéma kamenolomu Slapy, včetně označení typů drtičů                

a třídičů, je znázorněno na příloze č. 8. 
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7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a bezpečnost 

provozu 

Celý provoz kamenolomu Slapy podléhá režimu zákona č. 44/1988 Sb. 

(Horní zákon) v platném znění [25] a musí se řídit všemi zákony, vyhláškami                  

a předpisy vydanými podle tohoto zákona, zejména pak zákonem č. 61/1988 Sb. 

v platném znění o hornické činnosti, výbušninách a o st. báňské správě                         

a bezpečnostními předpisy - vyhl. č. 26/1989 Sb. v platném znění o bezpečnosti                     

a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti 

prováděné hornickým způsobem na povrchu a vyhláškou č. 51/1989 Sb. 

v platném znění o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu 

při úpravě a zušlechťování nerostů [26], vydané Českým báňským úřadem. 

Každý zaměstnanec lomu musí být vybaven pomůckami předepsanými                   

k ochraně zdraví a bezpečnosti při práci - pracovním oděvem odpovídajícímu 

prováděné práci a ročnímu období, pracovní obuví a ochrannou přilbou. Při práci               

v hlučném a prašném prostředí též chrániči sluchu a respirátorem. 

Pro provoz, obsluhu a údržbu veškerého strojního zařízení musí být 

zpracovány technologické postupy, instrukce a provozní řády, se kterými musí být 

zaměstnanci kamenolomu prokazatelně seznámeni. 

Pro případ havárie nebo požáru musí mít těžební organizace zpracován 

havarijní plán a pro dopravu v areálu kamenolomu musí být vyhotoven dopravní 

řád (§ 18 a § 159 vyhl. ČBÚ č. 26/1989 Sb., v platném znění). 
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8. Technicko-ekonomické a ekologické vyhodnocení 

navrženého řešení 

Navržené řešení využití zásob pod dosud povolenou úroveň                         

ze 405,00 m.n.m. na 375,00 m.n.m. a zásob při východní straně DP, dříve 

blokovaných nevyhlášeným ochranným pásmem osady Hnojná Lhotka je 

prováděno v ploše DP Hnojná Lhotka. Zpracovaný návrh je logickým 

pokračováním procesu, který byl zahájen v roce 2009 přepočtem zásob. Cílem 

těžební organizace je získání povolení hornické činnosti vydobýt zásoby 

v navrženém rozsahu. Před konečným zpracováním dokumentace změny POPD 

umožňuje toto variantní řešení organizaci rozhodování, zda využije svou stávající 

pozemkovou držbu, či zda bude usilovat o dohodu s tzv. střetovými vlastníky.    

Návrh je umístěn v rámci stávajícího lomařského závodu. Nevyvolává žádné 

nároky na změny v procesech rozpojování skalního masivu, technologické 

přepravě suroviny, úpravě a zušlechťování, skládkování výrobků, expedici            

a komunikačním napojení na silniční síť. Rovněž neklade nároky na změny 

dobývacího prostoru a zábor pozemků mimo stávající povolené plochy, včetně 

administrativní náročnosti a poplatkových povinností. 

S ohledem na posuzované vlivy, nelze vyloučit ovlivnění úrovně podzemní 

vody v osadě Hnojná Lhotka, což se nejvíce projeví snížením sloupce vody         

ve studních. Jedná se o počet max. 10 studní. Adekvátním řešením bude 

prohloubení či vybudování hlubších studní, které by organizace hradila 

prostřednictvím finanční rezervy na důlní škody.   

Navrženým záměrem se ovlivnění jiných složek životního prostředí 

neočekává, záměr je navržen do území s projednanou a schválenou hornickou 

činností. Údolí a vodoteč Slapského potoka protékající dobývacím prostorem 

zůstává navrženým záměrem nedotčena. Z hlediska vlivů na životní prostředí 

považuji navržené řešení za ekologické a šetrné pro okolní prostředí. 

Dobývání na nižších etážích může mírně zvýšit náklady na vyvážení rubaniny 

k primárnímu drtiči, ty by zároveň v případě těžby v jižní části DP měly být 

vyrovnány kratší dovozní vzdáleností. 
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Po dosažení úrovně 375,00 m.n.m. budou vedlejší produkty - výrobky frakce 

0 – 4 nestandart a 0 - 2, jejichž využití na trhu s kamenivem je velmi omezené, 

ukládány do vytěžených prostor. Tento způsob přináší významné úspory 

finančních prostředků, neboť nevznáší nároky na zábor pozemků a náklady na 

procesy s tím spojené. 

Množství zásob, coby surovinový zdroj zajistí kamenolomu Slapy životnost na 

řadu let a oddalují tak potřebu otevření jiného zdroje stavebního kamene v tomto 

regionu. 
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9. Závěr – vyhodnocení cílů práce 

Zpracovaná práce splnila očekávané cíle. Navrhuje způsob dotěžení ložiska, 

což představuje snížení těžební báze ze 405 na 375 m n.m. a dále plošné 

rozšíření těžby zejména podél východní hranice DP. Tím dojde k dotěžení zásob 

nově vyhodnocených bloků z roku 2009. 

Dobývání ložiska řeší ve dvou variantách. 1. varianta řeší těžbu                   

při ponechání tzv. střetových pozemků u východní hranice DP a 2. varianta řeší 

dotěžení ložiska na celé ploše DP. 

V rámci 1. varianty je objem vytěžitelných zásob 13 356 400 m3, což předsta-

vuje výrubnost ložiska 44 % a dobu těžby přibližně 50 let. U 2. varianty je objem 

vytěžitelných zásob 18 928 800 m3 s výrubností 63 % a dobou těžby 72 let.  

Snížení těžební báze trvale řeší ukládání vedlejších produktů frakce 0 – 4 

nestandart a 0 – 2, do jižní části dobývacího prostoru v blízkosti úpravny. 

Variantní řešení způsobu dotěžení ložiska poslouží vedení organizace       

pro rozhodování při řešení tzv. střetových pozemků.  
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4. Stav těžebních řezů po dotěžení ložiska na celé ploše DP – varianta 2 

5. Stav těžebních řezů po dotěžení jižní části při 1. variantě 

6. Řezy 1 – 1‘, 2 – 2‘ a 3 - 3' 

7. Přehled vlastnictví pozemků 

8. Technologické schéma kamenolomu Slapy 

9. Protokoly o výpočtech kubatur 

 

 

 

 

 

 

 

 


