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Summary  

 
 This thesis treats of the mining activity process according to a plan of the opening, 

preparing and mining for Brník quarry progress to eastward inside of the allotment. At the 

beginning the interest area is described in the light of geografical, geological and 

hydrogeological proportions of the deposit. On grounds of information that was extracted 

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

 In the next part of the thesis new area for a mining activity continue is projected 

and follow-up mining procedure with setting parameters. The proposed solution is 

reviewed in the light of mining technical, economical and environmental parameters. 

Finally overall assessment of bachelor thesis is recommended.  

 

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

mining, sanitation and reclamation 

 

 

Anotace  

 
 V předloţené práci je zpracován postup hornické činnosti podle plánu otvírky, 

přípravy a dobývání pro postup lomu Brník východním směrem v rámci dobývacího 

prostoru. V úvodní části je popsáno zájmové území z hlediska geografických, 

geologických a hydrogeologických poměrů loţiska. Na základě informací získaných 

z geologického průzkumu jsou spočítány zásoby ţáruvzdorných jílů v zájmovém území.  

 V další části práce je navrţeno nové území pro pokračování hornické činnosti 

východním směrem podle POPD pro lom Brník a další postup těţby podle zadaných 

parametrů. Navrhované řešení je posouzeno z hlediska báňsko-technických, ekonomických 

a ekologických parametrů. V závěru je celkové zhodnocení bakalářské práce.  

 

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

sanace a rekultivace 

 

 

 

 



   

OBSAH: 

1. ÚVOD ............................................................................................................................. 1 

2. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA  LOMU – GEOLOGIE A 

HYDROGEOLOGIE ................................................................................................... 4 
2.1 Stručná geologická, stratigrafická, petrografická a hydrogeologická charakteristika 

výhradního loţiska .......................................................................................................... 4 

2.2 Geologické poměry loţiska ............................................................................................ 4 

2.3 Kvalitativní charakteristika ............................................................................................. 6 
2.3.1 Bazální jílová poloha ................................................................................................................6 
2.3.2 Spodní jílová poloha .................................................................................................................7 

2.4 Úloţní poměry ................................................................................................................ 7 

2.5 Hydrogeologické poměry ............................................................................................... 8 

3. VÝPOČET ZÁSOB V ROZŠÍŘENÉ ČÁSTI ............................................................. 9 
3.1 Kvalitativní podmínky .................................................................................................... 9 

3.2 Loţiskové a úloţní poměry ............................................................................................. 9 

3.3 Přepočet zásob .............................................................................................................. 10 

4.  NÁVRH POSTUPU TĚŢBY PO ROZŠÍŘENÍ LOMU ......................................... 13 
4.1   Způsob otvírky a dobývání ........................................................................................... 13 

4.2   Dobývací metody .......................................................................................................... 13 

4.3  Generální svahy a parametry řezů ................................................................................ 14 

4.4   Mechanizace a elektrizace ............................................................................................ 18 

4.5   Odvodňování................................................................................................................. 19 

4.6   Úprava a zušlechťování ................................................................................................ 20 

5.   NÁVRH SANACE A REKULTIVACE .................................................................... 23 
5.1  Technické řešení úpravy území .................................................................................... 23 

5.2  Technická rekultivace ................................................................................................... 24 

5.3  Biologická rekultivace .................................................................................................. 24 

5.4  Tvorba fondu sanace a rekultivace .............................................................................. 26 

6. BÁŇSKO – TECHNICKÉ, EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ   

ZHODNOCENÍ........................................................................................................... 28 

7. ZÁVĚR ......................................................................................................................... 29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK:  

 

a.s.   akciová společnost 

DP  dobývací prostor 

HČ  hornická činnost 

CHLÚ  chráněné loţiskové území 

LPF  lesní půdní fond 

MŠLZ  Moravské šamotové a lupkové závody 

OBÚ  obvodní báňský úřad 

ONV  okresní národní výbor 

POPD  plán přípravy, otvírky a dobývání 

SaR  sanace a rekultivace 

S – JTSK souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální  

SV  severovýchod 

vyhl. MŢP  vyhláška Ministerstva ţivotního prostředí 

VŠB – TUO Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

ZPF  zemědělský půdní fond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



Lucie Kostečková: Rozšíření lomu Brník  

 

2011                                                                                                                                                1   

1. ÚVOD 

Akciová společnost KERAMOST, IČ: 49901222 (dále organizace KERAMOST, 

a.s.) byla zaloţena 1. 1. 1994 transformováním bývalého státního podniku Severočeské 

keramické závody Most. Tradice výroby keramického zboţí sahá do období kolem roku 

1880, kdy právní předchůdci akciové společnosti KERAMOST jiţ vyuţívali jednak 

surovinové zdroje v regionu a jednak nacházeli odbytiště pro své produkty v mohutně se 

rozvíjejícím průmyslu severních Čech. To se týká především šamotových výrobků, 

kameniny, kaolinu a později také bentonitu. Do rámce společnosti patří závody Brník 

a Obrnice a také provoz Kadaň. Tyto výrobní jednotky jsou přímo podřízeny ředitelství 

společnosti. 

Závod Brník byl začleněn do někdejšího státního podniku Severočeské keramické 

závody Most v roce 1982. Do té doby byl součástí Moravských šamotových a lupkových 

závodů Velké Opatovice. Jeho cílem byla a je těţba a úprava celé řady jílů z oblasti 

Středočeské křídové tabule. Součástí tohoto závodu je i provozovna Nehvizdy - torzo 

někdejšího gigantického záměru jak jiţ zmíněného podniku MŠLZ Velké Opatovice, tak 

jeho tehdejšího nadřízeného orgánu tj. Generálního ředitelství Československých 

keramických závodů - postavit kombinát na zpracování ţárovzdorných jílů pro další 

pouţití především v keramice. [3]   

Dnešní nabídka výrobků závodu Brník obsahuje řadu kvalitních a také ojedinělých 

jílů, které zákazník dostává v různém stupni zpracování. V souladu s všeobecným trendem 

se závod orientuje na řešení technologických problémů zákazníka, a to sestavováním 

komplexních licích anebo točírenských hmot. U odběratele tak odpadá pořizování, provoz 

a údrţba úpravárenské části výrobní technologie a tato praxe má i více dalších výhod. Tato 

moderní filozofie, zkušenosti personálu a surovinové zázemí jsou předpokladem prosperity 

tohoto závodu. [3]  

V roce 2008 byl firmou GET, s.r.o. zpracován plán otvírky přípravy a dobývání (dále 

POPD) pro ţádost o povolení hornické činnosti OBÚ v Kladně. Společnost KERAMOST, 

a.s. neměla v té době vyřešené střety zájmů s vlastníky pozemků ve směru postupu lomu 

východním směrem. POPD proto nezahrnovalo všechny ověřené zásoby suroviny. Protoţe 

se v minulém roce střety s vlastníky pozemků podařilo vyřešit, je nyní moţné rozšířit 

POPD východním směrem.  Současná situace lomu je patrna z mapové přílohy č. 1.  
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Následující obrázky (obr. 1 a 2) ukazují letecký pohled na lom a závod Brník a 

detailní pohled na závod Brník. 

Obrázek č. 1 : závod Brník – letecký pohled (zdroj Google) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2 : závod Brník [3] 
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CÍLE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: 

Hlavním cílem bakalářské práce je posoudit na základě geologického průzkumu 

(dorozvědky) provedeného v roce 2010 moţnost rozšíření hornické činnosti na lomu Brník 

východním směrem v rámci dobývacího prostoru (dále DP).  

Dílčí cíle: 

 Popis zájmového území z hlediska geografických, geologických a 

hydrogeologických poměrů loţiska. 

 Výpočet zásob ţáruvzdorných jílů v zájmovém území na základě informací 

získaných z geologického průzkumu.  

 Návrh postupu hornické činnosti podle plánu otvírky, přípravy a dobývání pro lom 

Brník východním směrem.  

 Posouzení navrhovaného řešení je z hlediska báňsko – technických, ekonomických 

a ekologických parametrů.  
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2. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA LOMU – GEOLOGIE A 

HYDROGEOLOGIE  

2.1 Stručná geologická, stratigrafická, petrografická a 

hydrogeologická charakteristika výhradního loţiska 

Loţisko Brník je rozsáhlé nahromadění kaolinitických jílů svrchněkřídového stáří, 

které bylo v jiţní části jiţ od začátku dvacátého století těţené pro keramické účely. Leţí 

cca 3 km JV od Kostelce n. Č. Lesy, mezi obcemi Brník-Králka-Dobré Pole a jeho 

dobývací prostor leţí na mapě v měřítku 1:5000 Český Brod 3-7 a 3-8.  

Dobývací prostor Brník byl stanoven rozhodnutím Československých 

keramických závodů, generálním ředitelstvím Praha – Hlubočepy ze dne 24. 8. 1966 pod č. 

182/66 - ČKZ. Jeho výměra činí 3 109 834,5 m². DP byl stanoven pro dobývání 

ţárovzdorných a pórovinových jílovců. Chráněné loţiskové území stanoveno nebylo.[5]  

Loţisko jílovců má deskovitý tvar a jílové polohy jsou nepravidelně porušovány 

paleokoryty potoků. Je protaţeno severo-jiţním směrem, má délku přibliţně 3,5 a největší 

šířku 1,5 km.  

Prostor loţiska tvoří mírně modelované Brnické návrší, které se pozvolně svaţuje 

směrem k jihu a jihovýchodu. Na severní straně je jeho ukončení morfologicky výraznější 

a svaţuje se do deprese, pokračující dále k Dobrému Poli (tzv. dobropolská sníţenina). 

Nejvyšší úrovně dosahuje 340 m severně od území POPD, na kótě 408,5.   

2.2 Geologické poměry loţiska 

Podloţí křídy je tvořeno českobrodským permokarbonem. Ţulové podloţí 

permokarbonu vystupuje v okolí obcí Vitice a Chotýš, severně od loţiska. 

Permokarbonský paleoreliéf tvoří depresi pod Brnickým návrším, Dobropolskou 

sníţeninou a návrším Dobruš na severu. Její dno se generelně sniţuje od jihu k severu 

v rozmezí kót 379-312 a pak se mísovitě uzavírá zvýšením úrovně na kótu 325 při 

severním okraji. V zájmovém území jsou permské sedimenty tvořeny převáţně slídnatými 

lupky, resp. jílovci červené a zelenočervené barvy, a jen v malé míře jsou zastoupeny 

jílnaté pískovce. Vrstvy permokarbonu mají směr SZ-JV se sklonem 15-30
o
 k SV. Před 

sedimentací svrchnokřídových hornin byl povrch permu rozbrázděn erozí a rozčleněn 

v řadu podélných i kruhových depresí a elevací. Povrch permu v území má generelní sklon 

k severozápadu. 
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Na perm nasedá svrchní křída bazálními cenomanskými pískovci a slepenci 

peruckých vrstev. V některých místech jsou ale na permu, jako ekvivalent bazálního 

cenomanu, vyvinuty pouze písčité jílovce. Bazální cenomanské horniny vyplňují deprese 

v permském povrchu, proto se mocnost bazálních pískovců a slepenců rychle mění 

v souhlasu s členitostí podloţí. Všeobecně však jejich mocnost stoupá od okrajů křídové 

kry brnického návrší směrem po sklonu permského povrchu, tedy k S a SZ, kde dosahuje 

při okraji území loţiska 15-20 m. 

Podle rozmístění písčitých komponent v jílovcích a podle rozmístění uloţenin 

pestré facie, ovlivňovaných bezprostředně splachy navětralého podloţí, vytvářely 

sedimentační proces dva hlavní směry přínosu: 

 severní proud působil v úseku Dobropolské sníţeniny i Brnického návrší 

 jiţní (resp. JZ) přínos se uplatňoval pouze v úseku Brnického návrší. 

 

Vzniklo souvrství pískovců a jílových, resp. jílovcových poloh, které se 

v maximální mocnosti 60 m zachovalo na severní straně Brnického návrší. V prostoru 

Dobropolské sníţeniny byla zjištěna největší mocnost cenomanského reliktu na návrší 

Dobruš 40 m, ve střední části sníţeniny se pohybuje od 25 m do 35 m. V celém rozsahu jde 

pouze o produkty sladkovodní sedimentace převáţně limnické. 

Během sedimentace bazálního souvrství v sz. a střední části brnického návrší, 

začíná v jeho příbřeţní jz. části cenomanská sedimentace ukládáním bazální jílové 

polohy, jako facie spodní jílové polohy. Jsou to jednak rudé jílovce přeplachové facie, 

jednak písčitojílovité souvrství, zastupující psamitickou sloţku ve výchozech. Tato facie 

sedimentů je někdy označována jako rozmyv.[5]  

Poté následovalo usazení pelitických sedimentů – jílů a jílovců, obsahujících místy 

písčitou příměs, nebo i polohy pískovců (od několika dm do 1-2 m). Tato tzv. spodní 

jílová poloha byla těţena hlubinně a těţí se i povrchově. Je vyvinuta po celé ploše loţiska 

v celkové mocnosti 10 m, kromě plochy cca 200 x 200 m v jihovýchodní části loţiska u 

obce Králka. 

V nadloţí hlavní (spodní) jílové polohy loţiska jsou uloţeny monotónní ţlutavé 

jemnozrnné kvádrové kaolinitické pískovce s jílovitým tmelem. Pískovce jsou odkryty 

v opuštěných lůmcích (byly těţeny jako stavební materiál) a erozivních rýhách.    
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V této sérii pískovců je vyvinuta svrchní jílová poloha (ţáruvzdorný jíl - produkt 

2. sedimentačního cyklu), která není průběţná po celé ploše loţiska a vychází na povrch 

v úzkých pruzích na západě a na jihovýchodě brnického návrší. 

Nad svrchní jílovou polohou se vyskytuje v západní polovině loţiska ještě jedna 

ţáruvzdorná jílová poloha, označovaná jako svrchní jílová lávka (z 3. cyklu sedimentace). 

Svrchní poloha i svrchní lávka jsou tvořeny jíly a jílovci s drobnými polohami pískovců. 

Mocnost svrchní jílové polohy činí zhruba 3 m, mocnost a kvalita svrchní lávky silně 

kolísá.  Jílová surovina není prodejná, i kdyţ chemické sloţení parametrům vyhovuje. 

Kvartérní sedimenty tvoří eluviální hlíny, většinou písčitého charakteru, poněvadţ 

pískovce, převáţně tvořící povrch loţiskového území, větrají na eluvium silně písčité. 

Ve střední části území se vyskytují spraše o mocnosti aţ 3 m. V místech větší mocnosti 

kvartéru se vyskytují (většinou pod spraší) koluviální-svahové jíly, převáţně hnědé barvy. 

Místy ale bývají zelenošedě smouhované aţ zelenošedé. V loţiskově významném vývoji 

(přísadové dlaţdicové jíly Hlavačovského typu)  jsou v centrální části Brnického návrší v 

mocnosti aţ 4 m. Západně od silice Brník-Oleška je pro tuto surovinu stanoveno chráněné 

území. V údolích Bylanky a Brnického potoka jsou úzká, málo mocná eluvia písčitého a 

jílovitopísčitého charakteru. 

Loţisko není výrazně tektonicky porušeno, ani prostorově omezeno. V průběhu 

spodní polohy byl v hlubinném důlním díle zjištěn pokles cca 3m, který byl podrobněji 

zkoumán.  Bylo zjištěno, ţe je synsedimentárního původu a podstatně neovlivňuje 

charakter úloţných poměrů. 

2.3 Kvalitativní charakteristika 

2.3.1 Bazální jílová poloha 

Je tvořena specifickým vývojem bazálního jílovce. Výskyt je vázán pouze na JZ 

okraj a jeho úpad do zmíněné deprese. V ose deprese se jiţ nevyskytuje. Polohu tvoří 

kompaktní světle šedý bělavý jílovec, naţloutlý jílovec s pizolity a s limonitickými 

povlaky na vrstevních plochách, níţe je narůţovělý, rozloţený podél puklin, k bázi přibývá 

růţových proniků, které se vybělují postupným rozvětráváním, ještě hlouběji rudý jílovec 

s fragmenty ţlutošedého jílovce a rudý jílovec. Má vyšší obsah Fe2O3, není vyuţitelná a 

v POPD se nevyskytuje. 
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2.3.2 Spodní jílová poloha 

Je hlavním nositelem loţiskové substance Brnického loţiska. Tvoří ji tmavošedé aţ 

černé jílovce, které v závislosti na obsahu písčité příměsi, obsahu Fe2O3 a ţáruvzdornosti, 

se kvalitativně dělí na facie – pórovinovou, ţáruvzdornou. 

Pórovinová facie obsahuje jílovce silně aţ velmi silně písčité, které jsou při vhodné 

ţáruvzdornosti a vypalovací barvě pouţitelné jako bíle se pálící pórovinové jíly. Jako 

škodlivina se vyskytují pyritové konkrece proměnlivé velikosti. Pórovinové jíly byly 

donedávna nejvýznamnější surovinou na loţisku. Jsou to v podstatě kyselé ţáruvzdorné 

jíly aţ jílovce, bíle nebo světle krémově se pálící, kde jednoznačně převládá křemen, méně 

jsou zastoupena zrnka pyritu a šupinky muskovitu. S vysokým podílem zbytků na sítech 

souvisí nízké hodnoty rozdělávací vody, smrštění sušením a smrštění po výpalu. Pouţívají 

se při výrobě pórovinové keramiky (obkládačky, ozdobná keramika) a kyselého šamotu. 

V současné době mají jen velmi omezený odbyt. 

Ţáruvzdorná facie se diferuje především podle obsahu Al2O3. Je zastoupena slabě 

písčitou částí v kvalitě vhodné k výrobě ţáruvzdorných ostřiv. Obsah pyritu je v oblasti 

POPD vyšší v západní části území. Při bázi facie se v loţisku vyskytuje také sideritové 

znečištění. Ţáruvzdorné jíly byly v letech cca 1934-1970 v severovýchodním okolí obce 

Brník dobývány hlubinně. Hodnocení při průzkumné akci v roce 1963 bylo provedeno 

v souladu s ČSN 72 6103, nyní se ţáruvzdorné jílovce hodnotí podle podmínek 

vyuţitelnosti loţiska. Jíly z loţiska nacházejí uplatnění především v keramickém průmyslu. 

Hlavním důvodem je dobrá ţáruvzdornost, světlá aţ bělavá barva střepu po výpalu a u jílu 

WBT (viz kapitola 3. 1) dostatečná vaznost za syrova. Jíly mají střední aţ vyšší zastoupení 

jílových minerálů a niţší obsah Fe, které je bohuţel vázáno především ve škodlivině 

pyritu. Vyuţití je moţné hlavně ve výrobě šamotového zboţí (WBT, WBS). Nevýhodou 

surovin loţiska je přítomnost organických látek v rozmezí 1 – 4 %. Mineralogicky je 

jílovina tvořena téměř výhradně kaolinitem. 

Mezi ţáruvzdornou a pórovinovou facií se místy vyskytuje proměnlivě mocná 

vrstva meziloţních pískovců (0-2,5 m). 

2.4 Úloţní poměry 

Pórovinové loţisko tvoří čočky většinou vodorovně uloţené, u nichţ rovnoměrný 

nárůst hloubky uloţení je podmíněn průběhem úrovně současného terénu, jehoţ nadmořská 
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výška stoupá od jihu k severu. Deskovité uloţení se několikrát čočkovitě zduřuje, přičemţ 

maxima čoček protaţených JZ směrem představují anomálie mocnosti bilančního vývoje 

pórovinové facie. Maximální mocnost póroviny v celém loţisku je 6 m. Obyčejně bývá 

pórovinová surovina v čočkovitém vývoji s mocností do 3 m. 

Přibliţně stejné úloţní poměry má i ţáruvzdorná facie s tím, ţe největší mocnosti se 

vyskytují v západní části aţ 4 m (v oblasti bývalé hlubinné těţby) a celkově se mocnost 

loţiska postupem k východu sniţuje. V prostoru POPD se mocnost polohy ţáruvzdorného 

jílovce pohybuje kolem 2 m. Generelně se loţisková poloha uklání mírně (2 – 5
o
) k severu.  

Celkově lze konstatovat, ţe mocnost nadloţí loţiska v oblasti POPD narůstá od jihu 

k severu od 3,5 u skladu výbušnin, do 27 m (uţ na severním okraji POPD) a je závislá na 

recentní modelaci terénu. Podstatnou sloţkou nadloţí jsou především vertikálně rozpukané 

kvádrové pískovce. Hlavní puklinové směry jsou SV-JZ a SZ-JV.  Jejich mocnost dosahuje 

aţ 20 m. 

2.5 Hydrogeologické poměry  

Jiţní část loţiska nemá intenzivní zvodnění, které by ztíţilo těţbu suroviny a leţí 

nad úrovní místní erozivní báze. Hydrogeologický vrt VH 4 ověřil při čerpacím pokusu 

kalovkou vydatnost pouze 0,012 l/sec. Rovněţ hydrogeologický vrt S 4 situovaný 30m 

jiţně od silnice Brník-Králka a 500 m východně od Brníku, prokázal velmi slabé zvodnění 

nadloţních pískovců. Při sníţení o 19 m bylo čerpáno pouze 0,065 l/sec. 

V území jsou tedy pískovce v nadloţí hlavní jílové polohy slabě zvodněny, spád 

hladiny je k severovýchodu a propustnost tohoto obzoru činí 9 m za den. Nadloţí i podloţí 

relativně nepropustného loţiska je tvořeno průlinově i puklinově propustnými pískovci. V 

podloţí se vyskytuje zvodeň s napjatou hladinou podzemní vody.  
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3. VÝPOČET ZÁSOB V ROZŠÍŘENÉ ČÁSTI  

V srpnu a září roku 2011 byly realizovány čtyři dorozvědkové vrty (B6 – B9, viz 

mapová příloha č. 2) v DP Brník v prostoru za východní hranicí POPD. Cílem bylo zjistit 

kvalitu hlavní suroviny (WBT) a upřesnit hranici loţiska. Po vyhodnocení vrtného 

průzkumu vedoucím geologem společnosti KERAMOST, a.s. mohl být proveden nový 

výpočet zásob a upřesněny hranice plochy plánované hornické činnosti dle rozšíření POPD 

východním směrem. Před provedením dorozvědky byly spočítány zásoby suroviny WBT 

ve východní části v mnoţství 44 kt.  

3.1 Kvalitativní podmínky 

Za ţáruvzdornou a pórovinovou surovinu se povaţuje hornina, která má vyhovující 

chemické a technologické parametry. 

Pro zařazení jílu podle kvalitativních parametrů (značek) je v prvé řadě určující 

obsah oxidu hlinitého, dále obsah škodliviny a to oxidu ţelezitého. Obě stanovení se uvádí 

ve vyţíhaném stavu. Na zařazení má dále vliv ztráta ţíháním a obsah zrn na sítě. U značky 

WBT se sledují i obsah síry a pyritu. 

S ohledem na případný vznik ucelené jílové polohy je moţno ve zdůvodněných 

případech tolerovat kvalitativní ukazatel Al2O3  v rozsahu do 3 %, ztrátu ţíháním do 1% 

s porovnáním mezních hodnot na materiálových listech. Surovina je hodnocena a 

zařazována podle parametrů do značek uvedených v tabulce č. 1: 

 

     sum. zbytek  pyrit na  

  Ztráta 

ţíhání 

Al2O3 Fe2O3 na 0.09 mm síra 1 mm jméno 

č. značka max % % max % % max % max % značky 

1 WBT 15 25.1 aţ 36 2 min 3.01 0.2 0.18 ţáro-tmavý 

2 WP 9 18 aţ 25 1.1 nevymezeno nevym. nevym. pórovinový 

3 WBS 16 nad 36 2 max 3 nevym. nevym. ţáro-světlý 

4 WBO 16 aţ 17 nad 25 2 nevymezeno nevym. nevym. ţáro-organický 

Tabulka č. 1 : Kvalitativní parametry suroviny 

3.2 Loţiskové a úloţní poměry 

 
Za bilanční surovinu je povaţována poloha suroviny WBT odpovídající kvalitativním 

parametrům a leţící na bázi nyní těţené spodní jílové polohy, tj. v nadmořské výšce 371 aţ 376 m 

n. m.. Výjimku tvoří jihovýchodní část loţiska, kde spodní jílová poloha vystupuje na úroveň     

381 m n. m.. 
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Suroviny vyhovují chemickým údajům z vyšších poloh v loţisku nevyhovují 

technologickým poţadavkům odběratele. Při průzkumu loţiska nebyly tyto ukazatele zjišťovány. 

Pro určení bilančnosti a nebilančnosti polohy suroviny jsou stanoveny tyto podmínky  

(tabulka č. 2):  

 

Parametr bilanční 

minimální mocnost bilanční suroviny ve vrtu 0,4 m 

maximální skrývkový poměr pro vrt (m
3
/t) 8 : 1 

minimální mocnost těţené polohy 0,4 m 

minimální mocnost vykliditelné polohy 0,4 m 

Tabulka č. 2 : Hranice bilanční polohy suroviny 

 
Skrývkový poměr pro těţbu bilanční suroviny v loţisku se stanovuje na max. 8 : 1 m

3
/t      

a vypočítává se z poměru : objem nebilančních surovin + objem skrývky + objem výklizu + objem 

ztrát (20% bilanční suroviny),  ku 80% tonáţe bilanční suroviny WBT . Udává se v (m
3
/t). 

3.3 Přepočet zásob 

 Vrty z geologické dorozvědky byly po laboratorních zkouškách odebraných 

vzorků pouţity pro přepočet zásob ve východní části předpolí lomu Brník. Výsledky podle 

geologického zařazení ukazuje tabulka č. 3. 

         

Vrt 
hloubka 

[m] 
výsledek 

B6 17,0 1,3 m WP a 0,6 m WBT s pyrity 

B7 17,0 negativní     

B8 17,8 0,4 m WP a 1,0 m WBT s pyrity 

B9 12,0 0,5 m WP     

Tabulka č. 3 : Výsledky podle laboratorního zařazení 

 

Tyto vrty byly zařazeny jako negativní do stávající sítě mnohoúhelníků vrtů 

(boldyrevů) a byl navrţen prostor pro příp. další rozšíření POPD směrem na východ. 

Vzhledem k nově získaným poznatkům nebyly zcela respektovány mikrobloky starších 

pozitivních vrtů D51, D27 a D52 – existuje reálný předpoklad zvýšeného obsahu pyritů.  

Výpočet byl proveden metodou mnohoúhelníků (boldyrevů), to znamená, ţe okolo 

kaţdého vrtu byl vytvořen mnohoúhelník. Mnohoúhelníky byly konstruovány tak, ţe 

uprostřed úseček spojujících sousední vrty byly vztyčeny kolmice a na průniku těchto 

kolmic vznikly vrcholy mnohoúhelníků. Pro kaţdý mnohoúhelník pak byla v programu 

ATLAS DMT v. 4.1 zjištěna plocha. Po vynásobení plochy mnohoúhelníku mocností 
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polohy zjištěné při vrtném průzkumu je vypočítán objem polohy v m
3
. Pro výpočet tonáţe 

byla pouţita objemová hmotnost těţené suroviny stanovená laboratorními zkouškami ve 

zkušební laboratoři společnosti KERAMOST, a.s., její hodnota činí 2, 22 t
.
m

-3
. Vypočtené 

hodnoty vyplývají z následující tabulky č. 4. 

 

vrt 
Y X Z od do mocn. 

značka 
plocha objem tonáţ skrývka výkliz WBT WP WBS WBO 

m m m n.m. od do mocn. m
2
 m

3
 t m

3 m
3 t t t t 

D25 708952,5 1059388 392,12 0 13 13 N 1791 23283 51688 23283 - - - - - 

D25 708952,5 1059388 392,12 13 14,7 1,7 WBT 1791 3045 6759 - - 6759 - - - 

D27 708915,1 1059436 390,85 0 9 9 N 333 2997 6653 2997 - - - - - 

D27 708915,1 1059436 390,85 9 10,5 1,5 WBT 333 500 1109 - - 1109 - - - 

D35 708949,2 1059212 397,67 0 22,9 22,9 N 148 3389 7524 3389 - - - - - 

D35 708949,2 1059212 397,67 22,9 23,6 0,7 WBT 148 104 230 - - 230 - - - 

D36 708915,9 1059195 399,54 0 23,5 23,5 N 1220 28670 63647 28670 - - - - - 

D36 708915,9 1059195 399,54 23,5 24,8 1,3 WBT 1220 1586 3521 - - 3521 - - - 

D48 708964,8 1059265 396,97 0 18,6 18,6 N 189 3515 7804 3515 - - - - - 

D48 708964,8 1059265 396,97 18,6 20,3 1,7 WBT 189 321 713 - - 713 - - - 

D49 708943,3 1059296 396,11 0 18,6 18,6 N 1487 27658 61401 27658 - - - - - 

D49 708943,3 1059296 396,11 18,6 19,6 1 WBT 1487 1487 3301 - - 3301 - - - 

D50 708924,4 1059322 395,23 0 17 17 N 1656 28152 62497 28152 - - - - - 

D50 708924,4 1059322 395,23 17 18,6 1,6 WBT 1656 2650 5882 - - 5882 - - - 

D51 708907 1059348 394,04 0 15 15 N 506 7590 16850 7590 - - - - - 

D51 708907 1059348 394,04 15 16,2 1,2 WBT 506 607 1348 - - 1348 - - - 

V 2/01 709001 1059459 389,13 0 4,5 4,5 N 771 3470 7702 3470 - - - - - 

V 2/01 709001 1059459 389,13 4,5 5,35 0,85 WP 771 655 1455 - - - 1455 - - 

V 2/01 709001 1059459 389,13 5,35 7,2 1,85 Ms 771 1426 3166 - 1426 - - - - 

V 2/01 709001 1059459 389,13 7,2 8,2 1 WBT 771 771 1712 - - 1712 - - - 

V 3/01 708959,1 1059431 390,94 0 6,2 6,2 N 2167 13435 29827 13435 - - - - - 

V 3/01 708959,1 1059431 390,94 6,2 7,4 1,2 WP 2167 2600 5773 - - - 5773 - - 

V 3/01 708959,1 1059431 390,94 7,4 9,5 2,1 Ms 2167 4551 10103 - 4551 - - - - 

V 3/01 708959,1 1059431 390,94 9,5 10,2 0,7 WP 2167 1517 3368 - - - 3368 - - 

V 3/01 708959,1 1059431 390,94 10,2 10,8 0,6 Ms 2167 1300 2886 - 1300 - - - - 

V 3/01 708959,1 1059431 390,94 10,8 11,4 0,6 WP 2167 1300 2886 - - - 2886 - - 

V 3/01 708959,1 1059431 390,94 11,4 11,8 0,4 Ms 2167 867 1924 - 867 - - - - 

V 3/01 708959,1 1059431 390,94 11,8 13,3 1,5 WBT 2167 3251 7216 - - 7216 - - - 

V165 708937,7 1059495 387,71 0 6,4 6,4 N 1670 10688 23727 10688 - - - - - 

V165 708937,7 1059495 387,71 6,4 7,5 1,1 WBT 1670 1837 4078 - - 4078 - - - 

součty               11938     152848 8144 35869 13482 0 0 

Tabulka č. 4 : Výpočet zásob ve východní části předpolí lomu Brník 

 

Na lomu Brník je počítáno s 80 % výrubností suroviny, 20% suroviny jsou 

technologické ztráty a jsou společně s výklizem připočteny k výsypkovým hmotám. 

Následující tabulka č. 5 ukazuje bilanci vypočtených hodnot. 
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100% 100% 80% 80% 80% 80% 

N Ms WBT WP WBS WBO 

m3 m3 t t t t 

152 848 8 144 28 696 10 785 0 0 

                    Tabulka č. 5 : Bilance vypočtených hodnot 

 

Ztráty (20 % suroviny) : 3 231 m
3
 

Objem skrývky v závěrných svazích: 38 350 m
3
 

Výsypkové hmoty celkem: 202 573 m
3
 

Skrývkový poměr pro WBT: 7,2 m
3
/t  

 

Oproti stavu před geologickou dorozvědkou byl tedy stav zásob suroviny WBT 

sníţen ze 44 kt na cca 29 kt. I přesto se jedná o významnou zásobu suroviny a při 

současném odbytu se ţivotnost lomu prodlouţí o 3 – 4 roky. Průběh suroviny ve 

zjednodušeném geologickém profilu ukazuje příloha č. 4. 
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4.  NÁVRH POSTUPU TĚŢBY PO ROZŠÍŘENÍ LOMU  

4.1   Způsob otvírky a dobývání  

Těţba bude probíhat v DP Brník. Jedná se o těţbu v jámovém lomu s těţebním 

postupem východním směrem. Do těţby je vybudována přístupová komunikace v šíři cca 7 

metrů, která spojuje stávající provozovanou těţbu s ostatními prostory lomu (výsypky, 

úpravna, mezideponie suroviny).[1] Nebude se jednat o novou otvírku, ale o pokračování 

postupu těţby stávajícího lomu (viz mapová příloha č. 3).  

Jedná se o těţbu za pomocí rýpadel s nakládkou na dopravní techniku (nákladní 

automobily), které zajišťují přepravu skrývkových materiálů a suroviny. V případě výskytu 

těţko rozpojitelných partií nadloţních hornin mohou být vyuţity trhací práce. 

Skrývky budou prováděny v předstihu před těţbou. Skrývkové materiály budou 

převáţeny přímo do prostoru konečného uloţení na vnitřní výsypku lomu (veškeré 

skrývkové hmoty jsou vyuţity k zavezení vytěţeného prostoru), ornice je dočasně 

deponována na samostatné deponii v předpolí lomu, odděleně od ostatních skrývkových 

hmot. Plánovaná výše roční těţby je cca 10 000 tun.  

4.2   Dobývací metody 

Těţba na loţisku bude prováděna, vzhledem k úloţním poměrům loţiska, jámovým 

lomem za sucha, pomocí lopatových rýpadel nebo nakladačů. Surovina bude do úpravny 

nebo na mezideponie transportována nákladními automobily. Skrývkové práce budou 

prováděny zemními stroji (např. dozer, lopatová rypadla, kolový nakladač) a skrývkové 

hmoty jsou na místo určení (výsypku) převáţeny nákladními vozidly.[2]  

Nadloţní sedimenty (slepence, pískovce, prachovce a jílovce) mohou být, v případě 

výskytu těţko rozpojitelných partií rozvolňovány pomocí trhacích prací. Jejich provádění 

je řešeno samostatným povolením Obvodního báňského úřadu. Na pouţití zemních strojů 

bude zpracován technologický postup. Pravidla pro pohyb strojů a dopravní techniky i 

osob jsou upřesněna dopravním řádem lomu Brník. 
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Obrázek č. 3 : lom Brník – mechanizace na lomu (zdroj KERAMOST, a.s.) 

 

Po selektivním odtěţení ornice a podorničí jsou vlastní skrývkové práce nadloţí 

prováděny ve třech řezech. Mocnost skrývky kolísá v rozsahu od 15 do 20 m, jiţním 

směrem se mocnost skrývky sniţuje. Maximální výška jednoho řezu je 10 m. Mocnost 

těţebního řezu je dána mocností suroviny cca 1-3 m. Šířka pracovní plošiny bude v místě 

umístění pracovního stroje min. 10 m. 

Dopravní trasy mezi jednotlivými řezy budou budovány ve sklonu max. 8°. Šířka 

dopravní cesty se stanovuje na min. 7 m. V místech kde nelze tuto šířku moţno zabezpečit, 

musí být dostatečná viditelnost v obou směrech a musí být zajištěno bezpečné vyhýbání 

dopravní techniky. Dále musí být zajištěno odvodnění dopravní cesty (cesta nesmí být 

ukloněna směrem k patě řezu). 

4.3  Generální svahy a parametry řezů 

Generální svah skrývky – skrývka na loţisku bude prováděna aţ ve 4 řezech o 

průměrné mocnosti 6 m, maximální výška skrývkového řezu nepřesáhne hodnotu 7 m. 

Sklon dočasného skrývkového řezu (provozní svah) se bude pohybovat v rozsahu 75 - 80°.  
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Skrývkové a těţební řezy Mezní hodnoty řezu 

maximální výška řezu 7 m 

sklon svahu 80° 

pracovní plošina 5 m 

průmět 1,2 m 

max. počet řezů 4 

Tabulka č. 6 : Parametry skrývkových řezů dočasného charakteru 

 

Generální svah lomu pro svahy dočasného charakteru (provozní svahy) je vypočítán 

v místě nejvyššího převýšení. Při ponechání odstupů 5 m, celkové výšce 28 m a sklonu 

těţebního řezu cca 85° (který je dán geologickými poměry a dobývací metodou) je 

generální svah lomu ( γ ) dán vztahem: 

tg γ = H / L 

kde H … celková výška lomových stěn (m)  

a L …vodorovná vzdálenost hrany prvního (horního) řezu a paty spodního řezu (m) 

tg γ = H / L, tg γ = 28 / 24,8 = 1,13;         γ = 48° 40‘. 

Generální svah lomu je  48° 40‘.[2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 4 : parametry skrývkových provozních svahů 
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  Ve svazích trvalého charakteru (boční a závěrné svahy) na loţisku budou 

prováděny těţební práce aţ v 5 řezech (4 skrývkové + 1 těţební) o průměrné mocnosti 6 m, 

maximální výška skrývkového řezu nepřesáhne hodnotu 7 m. Sklon dočasného 

skrývkového řezu (provozní svah) se bude pohybovat v rozsahu 70 - 75°. 

 

Skrývkové a těţební řezy Mezní hodnoty řezu 

maximální výška řezu 7 m 

sklon svahu 75° 

pracovní plošina 3 m 

průmět 1,9 m 

max. počet řezů 5 

Tabulka č. 7 : Parametry skrývkových řezů trvalého charakteru 

 

Generální svah lomu v bočních a konečných závěrných svazích ( γ ) je, při 

ponechání odstupu 3 m, celkové výšce 32 m a sklonu konečných závěrných svahů cca 75°, 

dán vztahem: 

tg γ  = H / L 

kde H … celková výška lomových stěn (m)  

a L …vodorovná vzdálenost hrany prvního (horního) řezu a paty spodního řezu (m) 

tg γ = H / L, tg γ = 32 / 21.5  = 1,49;        γ = 48° 59‘. 

Generální svah lomu v bočních a konečných závěrných svazích je 48° 59‘.[2] 
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Obrázek č. 5 : parametry závěrných svahů 

 

Sklon těţebního řezu (daný geologickými poměry a dobývací metodou) je 80°, 

výška těţebního řezu je do 2 - 4 m. Šířka pracovní plošiny je min. 10 m. Uvedené 

parametry je nutné povaţovat za minimální s tím, ţe v místech kde si to vyţádá bezpečnost 

práce na pracovišti, je nutné pracovní plošinu rozšířit s ohledem na průjezd dopravní 

techniky a pohyb nakládacího stroje. 

 
 

Skrývkové a těţební řezy Mezní hodnoty řezu 

maximální výška řezu 4 m 

sklon svahu 80° 

pracovní plošina 10 m 

průmět 0,8 m 

max. počet řezů 1 

Tabulka č. 8 : Parametry těžebních řezů 
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Obrázek č. 6 : parametry těžebního řezu 

 

Uvedené parametry těţebních a skrývkových řezů jsou stanoveny s ohledem na 

geologické poměry loţiska s přihlédnutím na pouţitou dobývací metodu a parametry 

dobývacích a nakládacích strojů. 

V rámci geologické dokumentace hornické činnosti je vhodné sledovat geologické 

poměry s ohledem na směr postupu těţby případně na úpravu parametrů těţebních řezů 

v problematických partiích. Při dodrţování výše uvedených parametrů jednotlivých řezů 

není nutné stanovovat ţádné zvláštní opatření proti případným sesuvům. 

Stabilita závěrných svahů lomu Brník byla v minulosti jiţ posuzována (naposledy 

v únoru 2007). Posouzení, zpracované Ing. Milanem Větrovským – odborným 

inţenýrským geologem, slouţilo jako podklad pro stanovení parametrů.  

4.4   Mechanizace a elektrizace  

Těţba a nakládka suroviny a skrývkových materiálů bude prováděna pomocí 

lopatových rýpadel nebo kolových nakladačů, a to přímo na nákladní auta určená 

k dopravě materiálů (viz kapitola 4.2).  

Elektrizace - zásobování elektrickou energií je zajištěno z trafostanice, umístěné 

v areálu závodu. Dále je proveden rozvod el. energie do těţby vrchním NN kabelem, 

zavěšeným na sloupech a zemním kabelem. V prostoru těţby bude rozmístěn potřebný 

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

techniky, příp. osvětlení. 
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4.5   Odvodňování 

Jímání a odvádění důlních vod. Na loţisku byla hladina podzemní vody 

zdokumentována a pro stávající povolenou hornickou činnost je vydáno vodohospodářské 

rozhodnutí č.j. vod-2794/87 ze dne 28.6.1967.  

V nejniţší etáţi je vybudováno čerpací místo pro shromaţďování důlní vody z plata 

lomu (retenční nádrţe v podobě odvodňovacích příkopů o rozměrech cca 10x5x2 m. Odtud 

je voda čerpána (ponorná čerpadla) a odváděna mimo prostor lomu. 

Obrázek č. 7 : lom Brník – odvodňování (zdroj KERAMOST, a.s.) 

 

Nakládání s důlními vodami bylo výše popsáno. Důlní vody jsou shromaţďovány a 

odváděny mimo těţební prostor i DP. V případě potřeby je moţné tyto důlní vody vyuţívat 

pro zkrápění cest k zamezení sekundární prašnosti v obdobích sucha. S jiným nakládáním s 

vodami (např. jako voda technologická) se v současné době neuvaţuje. 
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4.6   Úprava a zušlechťování  

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

balení. Těţená surovina je upravována přímo v úpravárenském závodě Brník. Způsob 

dopravy k úpravě a zušlechťování se provádí lopatovým rýpadlem nebo nakladačem. 

Natěţená surovina je nakládána na nákladní automobily a převáţena k dalšímu zpracování 

v úpravně nebo je ukládána na mezideponie surového jílu.[5] 

Sloţky vydobytých nerostů, které jsou vyuţívány při úpravě a zušlechťování jsou 

ţáruvzdorné a pórovinové jíly. 

Mnoţství a kvalita vsázky nerostů navezena do úpravárenského procesu je ročně 

cca 10 000 tun suroviny. Jíly z lomu Brník nacházejí uplatnění především v keramickém 

průmyslu, pro svou dobrou ţáruvzdornost a barvu střepu po výpalu. Bliţší kvalitativní 

hodnocení je uvedeno v podmínkách vyuţitelnosti.  

Obrázek č. 8 – mezideponie suroviny (zdroj: KERAMOST, a.s.) 

 

 V závodě Brník je prováděno ukládání vytěţených surovin na venkovní 

mezideponie umístěné severně od administrativní budovy, v blízkosti násypky drtičů. 
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Jednotlivé druhy suroviny jsou ukládány odděleně. Z  mezideponií je následně surovina 

odebírána dle potřeby k dalšímu zpracování. Pro tyto mezideponie jsou vyčleněny plochy 

se zpevněným podkladem z jílovců nebo případně panelů tak, aby při manipulaci nemohlo 

dojít k přimíšení nečistot do suroviny. Podél této plochy je vedena obsluţná komunikace, 

která slouţí pro příjezd vozidel a nakladačů.[5] 

 Kolovým nakladačem je surovina postupně odebírána z mezideponie a dávkována 

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

surovina drcena na frakci o maximální velikosti 10 cm. Jiţ v tomto procesu drcení můţe 

být vyráběn směsný drcený jíl a to sypáním jednotlivých druhů jílu do násypky primární 

linky v mnoţství a pořadí jak předepisuje receptura. Takto upravený (podrcený) materiál je 

dopravován na krytých pásových dopravnících do zastřešeného homogenizačního skladu, 

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

Z homogenizačního skladu se jíly buďto přímo expedují zákazníkům – nakládkou na 

nákladní automobily, nebo jsou dále upravovány mletím a tříděním na úpravárenské lince. 

 Dalším postupem úpravy je mletí. Jíly jsou nakladačem překládány do násypky 

šupinového podavače, který dávkuje drcený a homogenizovaný jíl na pásové dopravníky, 

které je přepravují z prostoru homogenizačního skladu do oběhové mlýnice osazené 

kulovým mlýnem. Zde jsou jíly mlety na jemnější frakci za současného sušení horkým 

vzduchem, získaným z agregátu na ohřev vzduchu s hořákem na LTO. Jíly jsou unášeny 

potrubím pneumatické dopravy přes větrný třídič a cyklon. Hrubší odloučený podíl jílů je 

vracen zpět do kulového mlýna. Surovina postupuje dále do mlýnice, kde probíhá 

mikromletí. Část z těchto mikromletých jílů je shromaţďována v menších silech 

s násypkou určenou k naplňování cisteren pro převozu mikromletých jílů. Zbylá část 

putuje do čtyř velkých zásobních sil, která slouţí jako zdroj pro další proces úpravy – 

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

lince se pouţívají i tzv. externí jíly, které byly pro tyto účely nakoupeny z jiných zdrojů. 

 Zakončením procesu úpravy jílů je balení v pytlovce do papírových pytlů nebo jsou 

plněny tzv. „big-bagy“. Veškerá expedice surovin probíhá přes mostovou váhu umístěnou 

na výjezdu ze závodu. Jíly mohou být rovněţ přepravovány ţelezniční dopravou, 

překládka na vagóny probíhá v Českém Brodě, kam jsou jíly převáţeny nákladními 

automobily. 
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 Kvalita výrobků odpovídá platným poţadavkům daným materiálovými listy. 

Drcené jíly s poţadovanými vlastnostmi jsou nakládány nakladači do sklápěcích nebo 

vanových nákladních automobilů, v případě mikromletých jílů do cisteren, nebo jsou 

baleny na paletách nakládaných do kamionových návěsů odběratelů.[5] 

 Nevzniká ţádný technologický odpad. Na výsypku bude uloţen pouze skrývkový 

materiál. Veškeré skrývkové materiály včetně kulturních vrstev půdy budou vyuţity při 

rekultivaci vytěţených prostor (vytěţený prostor se zaváţí). 
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5.   NÁVRH SANACE A REKULTIVACE 

5.1  Technické řešení úpravy území  

Mnoţství a vyuţití skrývkových hmot 

Objem skrývkových zemin a výklizů týkající se rozšíření lomu východním směrem 

byl zjištěn pomocí digitálního modelu terénu v programu ATLAS DMT v. 4.1. 

V zájmovém území bylo vypočteno 202 573 m
3
 skrývek, výklizů a technologických ztrát. 

Ornice a podorničí (průměrná mocnost 0,15 m) budou ukládány podél hran 

závěrných svahů těţebních prostorů tak, aby se vytvořil ochranný val. Ostatní skrývkové 

hmoty budou ukládány do vytěţených prostor lomu Brník jako vnitřní výsypky. 

Terénní úpravy – technický plán rekultivace 

V návaznosti na předešlý plán sanace a rekultivace a při vycházení ze současného 

stavu lomu je navrhována jediná varianta technické rekultivace. 

Podmínkou pro takto navrhovanou variantu sanace a rekultivace je opětovné 

umoţnění zemědělského vyuţití pozemků v území lomu, jelikoţ před těţbou byl orgán 

ochrany zemědělského půdního fondu (dále ZPF) poţádán o souhlas s dočasným odnětím 

půdy ze ZPF.  

Proto se v této variantě uvaţuje s úplným dorovnáním terénu v místě vytěţeného 

prostoru lomu. Dorovnání se provede zasypáním vytěţeného výsypkovými hmotami. 

Zasypání zbytkové jámy by mělo být realizováno po otvírce nového lomu v DP Brník a to 

v oblasti severně od současného lomu nad silnicí Oleška – Králka. Území bude navazovat 

na další zemědělsky vyuţívané pozemky.[4] 

Zdůvodnění navrhovaného řešení 

Navrhované řešení navazuje na souhrnný plán sanace a rekultivace (Změna 

generelu rekultivací lomu Brník z roku 1995) a plán sanace rekultivace území určeného 

k pokračování těţby ţáruvzdorných jílů v DP Brník na ploše 1,7 ha (z roku 2008) a 

vychází ze stávajícího stavu vyuţití dotčeného území, z nového záboru území pro 

pokračování těţby východním směrem a z jiţ ukončených rekultivací. Plánovanou 

rekultivaci zájmového území ukazuje příloha č. 5. 

Řešení sanace a rekultivace je kompromisem mezi poţadavky těţby a drţí se 

původně stanoveného cíle, kterým je navrácení pozemků dotčených těţbou zpět do ZPF. 
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5.2  Technická rekultivace 

Technická rekultivace bude obecně spočívat v zavezení skrývkové jámy na úroveň 

terénu. Jako materiály budou pouţity vlastní materiály ze skrývek a výklizů. Nedostatek 

těchto hmot bude vyřešen otvírkou nového lomu nad silnicí. 

Na navezené materiály bude rozprostřeno podorničí či jiná zúrodnitelná zemina 

(sprašová hlína) ve vrstvě 0,2 m a nakonec ornice ve vrstvě 0,1 m. 

5.3  Biologická rekultivace 

Vzhledem k tomu, ţe na plochách těţby se jedná o dočasné vynětí ze ZPF, je 

ţádoucí prostor lomu zpětně rekultivovat v celém rozsahu zemědělskou rekultivací. 

 

Meliorační osevní postup 

Osevním postupem s vhodnými plodinami výrazně přispějeme k rekultivaci 

navezeného půdotvorného substrátu a k oţivení biologických pochodů v ornici. K těmto 

účelům budou pouţity tzv. zlepšující plodiny, které během své vegetační doby či po 

zaorání půdu obohatí o některé ţiviny. Samotný růst rostlin vylepší fyzikální vlastnosti 

půdy. K plodinám s výraznou půdotvornou funkcí patří zvláště jeteloviny, traviny a 

luskoviny.[4] 

Od zlepšujících rostlin je vyţadováno, aby: 

 vytvořily dostačené mnoţství podzemní hmoty (kořenový systém) 

 vytvořily dostačené mnoţství nadzemní hmoty (k zaorávání na zelené hnojení) 

 byly schopné zlepšovat fyzikální a chemický stav zemin 

 ze zbytků rostlinné hmoty vytvářely hodnotný humusový materiál 

 umoţňovaly spojení mezi vrchní a spodní vrstvou 

 pomáhaly zpevňovat stanoviště proti erozi 

 

Vzhledem k původní kvalitě skrývané zeminy a vzhledem ke zkušenostem 

s rekultivacemi v předchozích etapách je navrţen pětiletý osevní meliorační postup. 

Na základě původního schváleného generelu rekultivace je navrhován následující 

základní rekultivační osevní postup. 
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Rok agrotechnické práce plodina 

1. rok 

postřik proti plevelům, střední orba, smykování, vláčení, 

jarní setí, válení, sečení s rozřezáním, zaorání hlubokou 

orbou, vláčení, vápnění mletým vápencem, letní setí, 

sečení s rozřezáním, hluboká orba 

2x luskovinoobilná směska na zelené 

hnojení 

2.rok 

vláčení hřebovými branami, kultivátorování, vápnění 

s rozmetáním, vláčení hřebovými branami, hnojení 

chlévskou mrvou, setí ovsa + jetelotrávy (podsev) – secí 

kombinace + plnění, zavláčení lehkými branami, válení po 

zasetí, sklizeň ovsa setého na zeleno, sklizeň porostu 

jetelotrávy na seno nebo na senáţ, zaorání hlubokou 

orbou, vláčení 

oves + jetelotrávy (podsev)  

3. rok 

hnojení kejdou prasat, střední orba, rozmetání 

průmyslových hnojiv, diskování půdy, setí vojtěšky, 

zavláčení lehkými branami, válení po zasetí, sklizeň 

vojtěšky na zeleno, zaorání hlubokou orbou, vláčení 

vojtěška 

4. rok 

hnojení kejdou prasat, střední orba, rozmetání 

průmyslových hnojiv, diskování půdy, setí vojtěšky, 

zavláčení lehkými branami, válení po zasetí, sklizeň 

vojtěšky na zeleno, zaorání hlubokou orbou, vláčení, 

podzimní setí ozimé pšenice, zavláčení lehkými branami, 

válení po zasetí 

vojtěška, ozimá pšenice 

5. rok 

sklizeň ozimé pšenice na zeleno, zaorání hlubokou orbou, 

vláčení, vápnění mletým vápencem, setí luskoobilné 

směsky, zavláčení lehkými branami, válení po zasetí, 

sklizeň luskoobilné směsky na zeleno, zaorání hlubokou 

orbou, vláčení  

luskoobilná směska  

Tabulka č. 9 : Meliorační osevní postup 

 

Hnojení, ochrana 

 Jednou ze základních podmínek úspěchu rekultivačních prací jsou vydatné dávky a 

pravidelné doplňování organických látek, kterých je v nově se tvořícím profilu extrémní 

nedostatek. Hnojení pozemku překrytého orniční zeminou se příliš neliší od hnojení 

“rostlé“ zemědělské půdy, proto lze vyuţít běţných způsobů hnojení. Hnojení je třeba 

přizpůsobit tak, aby se v co nejkratší době propojila navezená vrstva ornice s podkladovou 

zeminou. V prvních letech rekultivace je organické hnojení důleţité i za účelem oţivení 

orniční zeminy a podloţí. Důleţitým opatřením je i doplňování organických látek do 

vytvářející se půdy. K tomu se běţně doporučuje zelené hnojení nebo zaorávka slámy. 

 Důleţité je provádět také pravidelné hnojení vápenatými hnojivy. Hnojení by mělo 
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být přizpůsobeno chemickým rozborům půdy s cílem postupně vyrovnat obsah půdních 

ţivin na úroveň rostlých půd. Doporučujeme provádět po dobu rekultivace laboratorní 

rozbory na ţiviny N, P, K, aby nedocházelo k přehnojení a přebytečné ţiviny, které neváţe 

sorpční komplex a nejsou plodinou vyuţity, nebyly vyplavovány z lehkých půd a 

neznečisťovaly tak ţivotní prostředí. 

 Před pouţitím chemické ochrany rostlin (proti zaplevelení a škůdcům, lámavosti 

stébla, poléhavosti apod.) je nutné zváţit nezbytnost tohoto opatření tak, aby bylo 

zamezeno zbytečnému zatěţování ţivotního prostředí. Pouţité chemické prostředky na 

ochranu rostlin musí být v seznamu registrovaných přípravků Státní rostlinolékařské 

správy.[4] 

5.4  Tvorba fondu sanace a rekultivace  

 Tvorba fondu bude vycházet z nákladů na sanace rekultivace v rámci POPD a 

objemu vytěţitelných zásob. Vypočtené náklady na sanace a rekultivace ukazuje tabulka č. 

10.  

 

Náklady na sanace 420 066 Kč  

Náklady na rekultivace  112 534 Kč  

NÁKLADY CELKEM 532 600 Kč  

Tabulka č. 10: Náklady na sanace a rekultivace 

  

 

Celková náklady na SaR = plánovaná tvorba = 532 600 Kč 

Tvorba finanční je počítána na období tří let, ve kterých bude prováděna těţba na 

ploše rozšíření území pro těţbu ţáruvzdorných jílů východním směrem. V tomto období se 

předpokládá vytěţení 28 696 t suroviny.  

 

Nz = Nc : Z (Kč) 

 

Nz měrné náklady na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivy dobývání (Kč.t
-1

) 

Nc celkové náklady potřebné na sanaci a rekultivaci ……. 532 600 Kč  

Z  mnoţství vytěţitelných zásob (za 3 roky) …… 28 696 t 

 



Lucie Kostečková: Rozšíření lomu Brník  

 

2011                                                                                                                                                27   

 

 

Měrné náklady na 1 tunu vytěţené suroviny, které odpovídají výši těţby a nákladům na 

sanace a rekultivace představují částku: 

Nz = 18,56 Kč . t
-1
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6. BÁŇSKO – TECHNICKÉ, EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ 

ZHODNOCENÍ  

Z báňsko - technického hlediska je výhodnější dotěţit stávající lom neţ provádět 

otvírku lomu nového. Pro otvírku nového lomu získá organizace časový prostor na další 3 

roky. Při rychlosti s jakou v dnešní době probíhají jednotlivé schvalovací procedury při 

ţádostech o posouzení vlivu záměru na ţivotní prostředí podle zákona 100/2001 Sb. (EIA) 

nebo povolení hornické činnosti podle POPD je získání více času jen vítané. 

I z hlediska ekonomického se jeví toto řešení jako optimální. Pokračování v těţbě 

stávajícího lomu je rozhodně ekonomicky výhodnější neţ otvírka lomu nového. Oproti 

otvírce nového lomu nebude nutné budovat nové příjezdové komunikace do lomu, řešit 

připojení na elektrickou síť a vypouštění důlních vod. Skrývkové hmoty budou převáţeny 

na krátkou vzdálenost, protoţe budou zakládány na vnitřní výsypku lomu. 

Pro sanace a rekultivace lomu bylo navrţeno jediné moţné řešení, tzn. navrácení 

půdy do ZPF. Toto řešení na jednu stranu splňuje podmínku orgánu ochrany ZPF, který 

společnosti KERAMOST, a.s. povolil dočasné odnětí půdy ze ZPF a na stranu druhou 

navazuje na okolní pozemky určené rovněţ k zemědělskému vyuţití. Tím je splněna 

důleţitá zásada začlenění území postiţené těţbou do okolní krajiny, obnova funkce krajiny 

a její ekologická stabilita.   
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7. ZÁVĚR 

Bakalářská práce se zabývala pokračováním hornické činnosti východním směrem 

v prostoru lomu Brník. Byla zhodnocena problematika území z hlediska geologie, 

hydrogeologie a báňsko – technických podmínek, dále byla popsána technologie těţby, 

způsob vyuţití suroviny a odvodňování. 

Cílem bakalářské práce bylo přepočítat zásoby ve východním předpolí lomu Brník 

po realizaci dorozvědkových geologických vrtů v roce 2010 a navrhnout novou hranici pro 

povolení hornické činnosti podle POPD.  Pomocí softwarového produktu Atlas DMT byl 

výpočet zásob proveden a navrţeno řešení, které odpovídalo stanovenému cíli. 

Navrţené řešení bylo zhodnoceno z hlediska báňsko-technických, ekonomických a 

ekologických parametrů. Bylo konstatováno, ţe zvolené řešení problému vyhovuje všem 

těmto hlediskům. 

Návrh sanace a rekultivace vyšel ze základního předpokladu, tj. obnovení 

nejdůleţitějších funkcí krajiny a zajištění ekologické stability území. Podmínkou bylo 

opětovné umoţnění zemědělského vyuţití pozemků v území lomu, jelikoţ před těţbou byl 

orgánem ochrany ZPF dán společnosti KERAMOST, a.s. dán souhlas s dočasným odnětím 

půdy ze ZPF. Sanovat a rekultivovat plochy postiţené těţbou je pro těţební společnosti 

zákonnou povinností. Musí pečovat o vzhled a přístupnost krajiny a přispívat k udrţení a 

obnově přírodní rovnováhy v krajině. 

V současnosti těţební společnosti ve většině případů řeší střet mezi ekologickými a 

ekonomickými zájmy. Jedním z cílů této práce bylo najít kompromis mezi těmito zájmy  
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