
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut ekonomiky a systémů řízení 

 

 

 

TĚŽBA A ODBYT NEROSTNÉ SUROVINY 

ČEDIČOVÉHO LOMU MĚRUNICE 

MINERAL EXTRACTION AND SALE – PRACTICES OF THE BASALT  

QUARRY OF MĚRUNICE 

 

 

 

bakalářská práce 

 

 

 

 

 

 

 

Autor:     Vladimíra Baumgartnerová 

Vedoucí bakalářské práce: prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc. 

 

Ostrava 2011 



 





Anotace 

 Účelem této bakalářské práce je prezentace celého procesu těţby 

stavebního kamene od průzkumu loţiska aţ po expedici čediče z kamenolomu 

Měrunice. Výsledkem celého procesu je vysoce jakostní drcené kamenivo, které 

má své nezastupitelné místo a uplatnění ve stavebnictví. V závěrečné části práce 

je popsán vliv těţby na ţivotní prostředí a sanace a rekultivace v prostoru 

čedičového lomu Měrunice. 

 

 

 

Annotation  

 The purpose of this bachelor thesis is the presentation of the whole process 

of extraction of building stone from exploration to expedition of the basalt quarry 

Měrunice. The result of the process is a high quality crushed stone, which plays an 

irreplaceable role in the construction. The final part describes the impact of mining 

on the environment and the remediation and reclamation of an area of basalt 

quarry Měrunice. 
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1. Úvod 

Celá práce je rozdělena do pěti kapitol. V první kapitole je popsána 

geografická poloha lomu, seznámení se společností Basalt s.r.o., která provádí 

těţbu čediče v kamenolomu Měrunice a popis nerostu. V druhé nalezneme 

prezentaci celého procesu těţby stavebního kamene od průzkumu loţiska, plánu 

otvírky, přípravy a dobývání, aţ po samotný dobývací proces, zpracování  

a expedici čediče. Třetí část popisuje vyuţití a odbyt čediče, převáţně pro stavby 

silnic a ţeleznic. Předposlední čtvrtá kapitola představuje statistiku těţby a odbytu 

v kamenolomu za posledních 10 let. Dopad těţby na ţivotní prostředí, moţné 

důlní škody a nejdůleţitější část, kterou je sanace a rekultivace lomu Měrunice, je 

popsána v poslední páté části.  

 

 

 

 

      Logo společnosti Basalt s.r.o. 

 

 

 

 

 

 



Vladimíra Baumgartnerová: Těžba a odbyt nerostné suroviny 

2011  2 

2. Stručná charakteristika lokality 

Čedičový lom Měrunice se nachází mezi obcemi Ţichov a Měrunice. Leţí 

na katastrálním území Měrunice okres Teplice v Ústeckém kraji. Lom je 

zpřístupněn příjezdovou komunikací ze silnice II. třídy Bílina – Louny. 

Terén je zde mírně zvlněný, v součastné době ovlivněn především těţbou. 

Nevýrazné návrší s vrcholovou kótou Stříbrník bylo před otvírkou porostlé z části 

lesem a z části neudrţovaným sadem. Na severním okraji lomu protéká Luţický 

potok.  

 

 

Obrázek 1: Geografická poloha lomu 
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Společnost Basalt s.r.o. Měrunice patří mezi nejvýznamnější producenty 

kvalitního drceného čedičového kameniva v rámci regionu a také v celé České 

republice. Pro svou vysokou kvalitu nalezly své uplatnění pro nejnáročnější stavby 

nejen v Ústeckém kraji. V současné době je průměrná roční produkce lomu 

600.000 tun drceného kameniva a plocha dobývacího prostoru představuje 17 ha. 

Čedič se těţí povrchovým způsobem na 4 těţebních etáţích a rozpojování hornin 

je realizováno pomocí trhacích prací. Společnost je nejvýznamnějším 

dodavatelem kameniva pro stavby ţelezničních vysokorychlostních koridorů 

Českých drah uţ několik let po sobě. Z lokality nabízí drcené kameniva do 

ţivičných a betonových směsí, vodohospodářských staveb a výrobu speciálních 

stavebních směsí, pouţívaných při výstavbě silničních, dálničních a ţelezničních 

těles. Předpokládaná ţivotnost loţiska je uvedena v tabulce 1. 

 

Obrázek 2: Letecký pohled na kamenolom Měrunice 
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Čedič, podle mezinárodního označení bazalt, je tmavá vyvřelina sopečného 

původu, porfyrické nebo sklovité struktury. Odlučnost čediče je obvykle 

sloupcovitá, vytvářející pěti a šestiboké hranoly (tzv. kamenné varhany) viz obr. 3. 

Textura bývá proudovitá nebo všesměrná. Zrnitost čediče je jemná, barva 

šedočerná aţ černá. Zvětralý čedič má barvu spíše šedou. Představuje 

mimořádně odolný a tvrdý materiál jemnozrnné struktury. Mezi nejznámější 

čedičové vrchy patří například podhůří Luţických hor na okrese Děčín a Česká 

Lípa, Pánská Skála u Kamenického Šenova, Zlatý vrch a rezervace Studený vrch 

v blízkosti obce Líska. 

Odedávna byl povaţován za dobrý materiál ke štěrkování silnic. Nesnadné 

opracování omezuje pouţití čediče především na spodní vrstvy komunikací 

(drcený čedičový štěrk) nebo svrchní vrstvy, tj. dlaţby z čedičových kostek. Náš 

čedič se sloupcovitou odlučností se vyváţí do Nizozemska, kde je cenným 

materiálem ke zpevňování pobřeţních hrází proti rušivé činnosti moře. Ve 20. 

století s rozvojem petrurgie, se čedič zpracovává tavením a odléváním na výrobky 

znamenitých vlastností. Slévárny čediče produkují např. dlaţby, ţlaby, 

otěruvzdorná potrubí, která se nejčastěji pouţívají pro pneumatickou nebo 

hydraulickou dopravu abrazivních materiálů. Dlaţby se pouţívají pro odolné 

průmyslové podlahy. Ţlaby, kanalizační cihly a trouby jsou pro své vlastnosti, 

zejména velkou tvrdost taveného čediče, vysokou pevnost v tlaku, otěruvzdornost, 

absolutní korozivzdornost, chemickou odolnost, nulovou nasákavost  

a mrazuvzdornost, pouţívány pro kanalizace. Čedičová tavenina se také dá 

rozvláknit, vznikají tak vysoce pevná a ohebná vlákna, která předčí svými 

fyzikálními, mechanickými a chemickými vlastnostmi vlákna skleněná i azbestová. 

Tkaniny z čedičových vláken se pouţívají ve stavebnictví, v leteckém průmyslu,  

k výrobě tepelných, zvukových a chemických izolací. Nově lze bazaltová vlákna 

pouţít jako výztuhy konstrukčních dílů stativů. Nejpouţívanější je čedič na štěrk  

a kamenivo do betonů.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Textura_%28geologie%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Eroze
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Petrurgie&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stativ
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C4%9Brk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kamenivo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Beton
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Obrázek 3: Kamenné varhany na Zlatém vrchu 

Předpokládaná doba dobývání v prostoru POPD  

(Počítáme-li s 4 286 616 m3 těţitelných zásob.) 

Tabulka 1: Ţivotnost loţiska 

Předpokládaná 

roční těţba v tis. t 

Předpokládaná roční 

těţba v tis. m3 

Ţivotnost loţiska 

1 000 tis. t 335 tis. m3 13 let 

750 tis. t 252 tis. m3 17 let 

500 tis. t 168 tis. m3 25,5 let 
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3. Příprava suroviny a těžební proces 

3.1. Vyhledávání a průzkum ložiska 

Nesouvislá těţba na loţisku byla prováděna jiţ od roku 1935 do roku 1950, 

kdy byl lom opuštěn a pouţívám jen jako skládka pro místní potřebu zemědělců.  

V letech 1973-1974 byla lokalita vybrána k dalšímu předběţnému průzkumu. První 

podrobný průzkum v lomu Měrunice byl proveden v letech 1975-1976 a potvrdil 

zásoby na mnoho desetiletí. Vyuţití lomového prostoru pro jiné účely se 

nepředpokládá. Ţádné odpady ani zeminy z jiných lokalit nebudou ukládány do 

vytěţených prostor. Následky důlní činnosti budou zahlazeny podle zpracované 

dokumentace plánu sanace a rekultivace. Předpokládá se, ţe prostory budou 

navráceny přírodě. 

3.2. Plán otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska 

stavebního kamene Měrunice 

Plán otvírky, přípravy a dobývání Měrunice byl zpracován v roce 1994 

s těţbou ve dvou řezech s bází kolem 370 m n. m. V prosinci 2005 byla změnou  

č. 2 - Plánu otvírky, přípravy a dobývání Měrunice, rozšířena hloubková hornická 

činnost aţ na úroveň 340 m n. m. 3. těţební řez v úrovni přibliţně 360 m n. m. byl 

zaloţen v následujícím roce a v roce 2006 bylo provedeno zaloţení 4. těţebního 

řezu v úrovni 348 m n. m. V plánu jsou další 3 těţební řezy (5., 6 a 7.). 

3.3. Příprava ložiska pro dobývání - Skrývání nadloží 

Skrývkou se označuje jalové nadloţí loţiska, které musí být odstraněno, 

aby bylo moţno povrchovým způsobem těţit níţe leţící loţisko 

Odstraněním připravíme vlastní loţisko pro vytěţení. Skrývkový materiál 

ukládáme do výsypek, které se dělí podle umístění na vnější nebo vnitřní. Vnější 

se nacházejí v blízkém okolí lokality těţby, mimo dobývací prostor a vnitřní uvnitř 

lomu v lokalitě, která je jiţ vytěţena.  
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Skrývku zbývá v lomu Měrunice provést v dobývacích prostorech jen 

v okrajových částech a ta musí být provedena v časovém předstihu před těţbou. 

Odtěţena bude buď vlastními těţebními prostředky závodu, nebo dodavatelsky. 

Takto nově vzniklé lokality výsypek po rekultivačních a revitalizačních 

úpravách jsou jako ideální pro realizace nejrůznějších staveb a areálů s mnoha 

vyuţitími. Konkrétní proces, který navrací krajině původní vzhled a funkci jsou 

rekultivace. Stavby lze realizovat aţ s časovým odstupem řady let, kdy nasypaný 

materiál slehne. 

3.4. Dobývání  

 Vrtací práce v lomu 

Vrtací práce provádějí vrtné soupravy typu Atlas Copco F9 – viz obr. 4. Jde 

o přípravnou fázi pro realizaci clonových odstřelů. Práce tohoto stroje je zaloţena 

na rotačně-příklepném vrtání s výnosem jádra vývrtu, které je pouţíváno pro 

ucpávky při odstřelech. 

 

Obrázek 4: Vrtací souprava typu Atlas Copco F9 
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 Trhací práce v lomu 

Kamenolom Měrunice dobývá pomocí trhacích prací malého i velkého 

rozsahu clonovými, plošnými a patními odstřely. Trhací práce malého rozsahu 

provádějí pracovníci provozovny Měrunice. Všechny velké trhací práce jsou 

zajišťovány dodavatelsky firmou Destrukce Liberec s.r.o. Průběţně jsou 

kontrolovány negativní účinky na stavebních objektech 2x do roka. Proti těmto 

škodám je organizace pojištěna.  

3.5. Nakládání a odvoz rubaniny 

Rozpojená hornina je těţena hydraulickými lopatovými rypadly Böla LB500 

a DEMAG H65 – viz obr. 5. 

Surovinu o velikosti do 500 mm do místa zpracování přepravují velkoobjemové 

dumpery typu BELAZ (nosnost aţ 27 t) a FAUN (nosnost aţ 40 t). Z místa odstřelu 

je důlní doprava vedena po vnitrolomových komunikacích.  

 

 

Obrázek 5: Hydraulické lopatové rýpadlo s housenicovým podvozkem DEMAG 

H65 při nakládání na dumper 
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3.6. Zpracování užitkového nerostu 

Přepravní technika dopraví těţenou surovinu k úpravárenské lince, která ji 

zpracovává v několika navazujících cyklech. Po oddělení od cizích příměsí, drcení 

a třídění, dochází k zabezpečení expedice nebo skladování finálních výrobků. 

Po dopravení rubaniny k objektu primární drtírny, dochází nejen k vlastnímu 

drcení, ale také k dotřídění odvalu. Rubanina se nasype do násypky o objemu  

40 m3. Dále je podávána ţlabovým podavačem 1600x6000 na vibrační hrubotřídič 

Haver - Niagara 1800x3000, kde dochází k dělení materiálu na hranici 120 mm. 

Materiál nad 120 mm je směrován do čelisťového drtiče DCD 1600x1250. Malým 

vyrovnávacím zásobníkem prochází primárně podrcený materiál velikosti  

0 – 350 mm. Dno zásobníku tvoří elektromagnetický vibrační podavač  

PER 1500x3000, který podává materiál na dopravní pas. Materiál do 120 mm 

přichází na eliptický dynamický třídič EDT 1500x3000 se dvěma plošinami. První 

síťová plocha je odlehčovací, druhá slouţí k oddělení odvalu. Jde o materiál 

velikosti 0 – 25 mm s hlinitými podíly, který je nevhodný pro další zpracování. 

Z primární drtírny je materiál dopraven do objektu sekundární drtírny. 

Ukládán je do vyrovnávacího zásobníku o objemu 150 m3, ze kterého je ţlabovým 

podavačem 1600 x 4500 podáván do drtícího stroje. Sekundárním drtícím strojem 

je kuţelový drtič LOKOMO, který odpovídá velikosti vstupního materiálu. Podrcený 

materiál je pak v zrnitostním rozsahu 0-100 mm. Dále putuje po dopravním pase 

přes rozdělovací skluz do objektu tří vyrovnávacích zásobníků o mobilním objemu 

kaţdého 450 m3. Účelem je zajištění zásoby suroviny při eventuelním výpadku 

primárního či sekundárního stupně drcení a opačně moţnosti vytvoření této 

zásoby i při poruše zařízení za vyrovnávacími zásobníky. Odběr je prováděn 

pomocí elektromagnetických vibračních podavačů PED 1200x2000. Končícím 

objektem je terciární drtírna a finální třídírna, která sestává z předtřídírny, 

vyrovnávacích zásobníků, terciárního drcení, finálního třídění a podjízdných 

expedičních zásobníků. Předtřídění se provádí na dvou třídičích – hrubotřídiči  

HT 2000x4500 a eliptickém dynamickém třídiči EDT 1500x3000. Výslednými 

frakcemi z třídění jsou frakce 0-8 mm, 8-16 mm, 16-32 mm, 32-63 mm 63 mm  
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a větší. Frakce nad 16 mm se ukládají do vyrovnávacích zásobníků před 

terciárními drtiči. Jako finální produkt je odváděna část objemu frakce 32-63 mm 

přímo do expedičního zásobníku. 0-8 mm je charakterizována jako doprovodná  

o nízké kvalitě, kterou není moţno přivádět do třídírny a tím znehodnocovat 

kvalitní kamenivo z terciární drtírny. S ohledem však na její mnoţství je tato frakce 

povaţována jako výrobek a odváděna z předtřídírny do expedičního zásobníku.  

Veškeré frakce určené k terciárnímu drcení prochází třemi vyrovnávacími 

zásobníky o objemu 320 m3. Podávány jsou pomocí elektromagnetických 

vibračních podavačů PED 1000x2200 mm do dvou kuţelových drtičů (Nordberg 

HP 200 a Nordberg HP 300). Materiál o velikosti 0-40 mm je dopravován pomocí 

pasového dopravníku přes vyrovnávací zásobník o objemu 150 m3 do objektu 

třídírny. Ta tvoří společný objekt s drcením III. stupně.  

Finální třídění se provádí pomocí třídiče Svedala 200x6000 a resonančního 

třídiče RT 2000x8700 mm – viz obr. 6. Z něj vychází frakce 0-4 mm, 4-8 mm,  

8-16 mm, 16-22 mm a nad 22 mm, které jsou zpět vraceny do terciární drtírny. Do 

expedičních zásobníků jsou ukládány finální produkty pod 22 mm. 

Výsledkem celé technologické úpravy suroviny jsou tedy hlavní vyrobené 

tyto frakce: 0-4 mm, 4-8 mm, 5-8 mm, 8-16 mm, 16-22 mm, 32-63 mm  

a doprovodná frakce 0-8 mm. Uloţeny jsou v 6 expedičních zásobnících objemu 

kaţdého 320 m3. Expediční zásobníky jsou podjezdné s moţností expedice přes 

pasové dopravníky do nákladních automobilů. Pasové podavače jsou vybaveny 

integrační pásovou váhou typu PEP. Plnění provádí sám řidič pomocí spínače. 

Řízení technologického procesu je centrální z velína úpravny, umístěného 

v objektu primární drtírny. Provoz je proto vybaven příslušnými regulačními  

a registračními čidly.  

Pokud nebude úpravárenská linka v období zvýšené poptávky po surovině 

postačovat, bude vyuţita mobilní technologická linka – viz obr. 7. Jde o moderní 

typ Lokotrack LT 100 od výrobce Nordberg osazená čelisťovým jednovzpěrovým 

drtičem na pásovém podvozku s dieselagregátem, tupoúhlým kuţelovým drtičem  
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a vibračním dvousítným třídičem. Tato mobilní linka, po provedení několika 

provozních zkoušek, je také jediným moţným řešením pro výrobu dráţního štěrku. 

Předpokládá se, ţe z cca 664 000 t (243 000 m3) materiálu natěţené 

rubaniny a navezené do technologického zařízení, bude vyrobeno 600 000 t 

výrobku a 64 000 t připadne na znečištění. Můţeme tedy říct, ţe výtěţnost je cca 

90% (pramen – vnitropodnikové materiály). 

Tabulka 2: Rozpad výroby do zrnitostních tříd kameniva 

Frakce (mm) Objem kameniva (t.r-1 ) 

0/2 80 000  

0/4 20 000  

2/5 80 000  

4/8 20 000  

5/8 70 000  

8/11 80 000  

11/16 50 000  

8/16 60 000  

16/22 60 000  

16/32 25 000  

32/63 30 000  

0/120 15 000  

0/32 10 000  

CELKEM 600 000  

3.7. Expedice 

Po příjezdu zákazníka do lomu, musí být jeho vozidlo nejprve zváţeno. 

Expedientka ho dále nasměruje do prostoru nakládky hotového výrobku, kde na 

pokyn obsluhy nakladače najede na určené místo. Materiál určený k expedici se 

nakládá přímo z expedičních zásobníků na vozidlo, nebo pomocí nakládacích 

strojů z deponie hotových výrobků. 
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Obrázek 6: Finální třídírna 

 

Obrázek 7: Mobilní technologické zařízení 
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4. Odbyt a využití nerostné suroviny  

Cílem podniku je zvyšování trţní hodnoty firmy a zisku. Aby toho dosáhl, je 

důleţité mít co nejvíce zákazníků (odběratelů). Největšími odběrateli kamenolomu 

Měrunice jsou společnosti SILNICE GROUP a.s., HERKUL a.s, SKANSKA a.s., 

VIAMONT DTS a.s. a vodohospodáři. Tyto firmy provádějí stavby a stavební 

práce, kde je zapotřebí kámen. Mezi menší zákazníky můţeme zařadit 

příleţitostné odběratele nebo soukromé osoby.  

a. Silniční doprava 

Důleţitou výstavbou v minulosti, ale hlavně také do budoucna je pro naši 

firmu stavba dálnice D8. Vede od Prahy přes Ústí nad Labem aţ k hranici 

s Německem, kde se napojuje na dálnici A17. Celá dálnice má být dlouhá 92 km  

a v současnosti je necelých 76 km v provozu. 

Na výstavbu dálničního úseku 0807 Trmice – Petrovice v roce 2006 bylo 

zapotřebí nemálo surovin. Mezi dodavatele těchto surovin patřil, mimo jiné, i náš 

kamenolom Měrunice. 

Posledním chybějícím úsekem je úsek 0805 z Lovosic do Řehlovic, který je 

dlouhý 16,4 km. Zbývající práce na tomto úseku dálnice D8, vedoucí přes České 

středohoří, by mohly začít na jaře letošního roku 2011. Oficiální zahájení proběhlo 

dne 6. listopadu 2007, ale vzhledem k nedořešeným stavebním povolením byla 

stavba přerušena. Jedná se o jeden z nejsloţitějších úseků, na kterém bude 

postaveno celkem pět mostů a dva tunely. Dálnice by měla být dokončena v roce 

2013. 

Konečná fáze výstavby bude opět velkým odbytištěm pro kamenolomy 

severočeského kraje, mezi ně patří i kamenolom Měrunice. 

V plánu ministerstva dopravy je výstavba rychlostní komunikace R7 na 

trase Praha – Slaný – Louny – Chomutov. Celková délka komunikace by měla být 

82 km. V současné době je zprovozněn úsek z Prahy do Slaného. Další 
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pokračování čtyřproudové komunikace je zatím nereálné. Budovány jsou pouze 

obchvaty měst. Posledním, pro nás důleţitým obchvatem, byl obchvat u obce 

Sulec. Postupně by měly vznikat i nové úseky, na kterých se nemalou měrou bude 

podílet mnoho stavebních firem. Na tyto úseky bude zapotřebí velké mnoţství 

stavebního materiálu pro výstavbu silnic, včetně stavebního kamene, který je 

pouţíván pro konstrukční vrstvy podkladů silnic a dálnic, jako drť pro obalové 

směsi a obrusné vrstvy vozovek. Pouţíván je i pro výrobu různých betonů pro 

stavby mostů, můstků nebo silničních přeloţek.  

Mezi další důleţité stavby silnic, kde byl vyuţit čedič z kamenolomu 

Měrunice, patří úsek rychlostní silnice Dobroměřice – Odolice (2009) a silnice 

v bezprostředním sousedství průmyslové zóny Triangle Ţatec (2008-2009). 

b. Železniční doprava 

Často je čedič vyuţíván v ţelezniční dopravě na stavby konstrukčních 

vrstev ţelezničního svršku a spodku rychlostních koridorů Českých drah. Pro 

Ústecký kraj je výstavba ţelezničních tratí velkým přínosem. Společnost 

SKANSKA DS Praha a Viamont DTS a.s. Ústí nad Labem se podílela na výstavbě 

koridoru v úseku Dráţďany – Děčín – Praha. 

Ţelezniční síť České republiky je součástí evropského ţelezničního 

systému. Po vstupu ČR do Evropské unie musel tento systém splňovat určité 

poţadavky, proto byla zahájena modernizace a optimalizace vybrané ţelezniční 

sítě. Modernizace koridorových tratí je největší ţelezniční akcí v České republice 

posledních desetiletí. Nejen odborníci, kteří se o stavbu zajímají, ale zvláště 

cestující se těší na příjemnější a rychlejší svezení. Tranzitní ţelezniční koridory 

jsou budovány novými metodami, které musí vyhovovat mezinárodním dohodám  

o hlavních tratích v Evropě. Modernizace je zajišťována kombinovaným 

financováním z více zdrojů. Nejčastěji jsou pouţívány finanční prostředky z fondů 

Evropské unie, Státního fondu dopravní infrastruktury, garantované  

i negarantované bankovní úvěry. V současnosti se dostává do popředí právě 

ţelezniční doprava, její výhodné vyuţití si celý svět začíná opět uvědomovat. 
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Modernizace koridorových tratí je důleţitým krokem pro zlepšení úrovně cestování 

a také jedním z bodů k začlenění České republiky do ţelezniční sítě Evropy. 

Hlavní zásady modernizace ţelezničních koridorů: 

 Zavedení vyšší traťové rychlosti. 

 Vybavení tratě technologickým zařízením, které zajišťuje plnou bezpečnost 

provozu, komfortu cestování a sníţení hlukové zátěţe. 

 Zvýšení bezpečnosti pohybu cestujících v kolejištích, výstavby nových 

ostrovních nástupišť a podchodů, zajištění bezbariérového přístupu pro 

tělesně i zrakově postiţené cestující. 

 Realizace protihlukových opatření v souladu s poţadavky hygienických 

předpisů a norem, a tím sníţení zátěţe na ţivotní prostředí. 

 Zvyšování spolehlivosti a pravidelnosti v osobní i nákladní dopravě. 

 Minimalizace nákladů na provozování a zajištění provozuschopnosti ţelezniční 

dopravní cesty. 

Finanční prostředky z fondu Evropské unie: 

Do roku 2002 - vyuţívány předvstupní fondy Phare a Phare CBC. 

2003 – 2004 - předvstupní finanční nástroje ISPA, po vstupu ČR do EU 

pokračovalo spolufinancování těchto projektů z Fondu soudrţnosti. 

2004 – 2006 - podpora z Fondu evropského regionálního rozvoje (ERDF)  

a z Programu TEN-T. 

2007 – 2013 - nově vzniklý Operační program Doprava (Fond soudrţnosti)  

a současně bude pokračovat ve vyuţívání Programu TEN-T, dále pokusy o pouţití 

i finančních prostředků z ERDF. 

V současnosti je v Ústeckém kraji modernizován koridor E. Jedná se  

o vybavení 478 km dvoukolejné trati se smíšeným provozem. Zdrojem financování 

EU je Program TEN-T. Projekt byl zahájen 1. června 2008 a plánovaný ukončení 

projektu je 31. prosince 2012. 
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Nejčastější využití čediče: 

 Podklad pro vlastní silniční povrch. 

 Do prosívkových hmot na výstavbu silničních obchvatů a mostů (např. 

přemostění řeky Labe u Lovosic společností VHS s.r.o. Teplice). 

 Kamenivo pro zajištění provozních potřeb a práce sanace a rekultivace na 

povrchových hnědouhelných lomech těţebních společností. 

 Zpevnění břehů na svazích jezer, rybníků, řek, potoků a různých vodních 

ploch (např. sanační práce na svazích Chabařovického jezera u Ústí nad 

Labem firmou Viamont DTS a.s. Ústí nad Labem). 

 Konstrukce pro protipovodňová opatření. 

 Kamenivo do betonových směsí (např. výroba mostních konstrukcí  

a betonových prvků vysoké kvality na dálnici D8 – SKANSKA a.s.) 

 Produkty z odsávacích jednotek technologického zařízení jako komponentů 

pro výrobu geosubstrátů na ozdravení půdního prostředí Krušných hor. 

 Dráţní štěrk na podklady pro kolejová loţe (např. vrstvy ţelezničního svršku 

a spodku rychlostního koridoru Českých drah III. v úseku Dráţďany – Děčín 

– Praha stavěny společnostmi Viamont DTS a.s. Ústí nad Labem, 

SKANSKA DS Praha). 

 Díky odolnosti na výrobu dlaţby, ţlabů, otěruvzdorných potrubí, cihel na 

kanalizace. 

 Na okrasu - např. ohromné čedičové kameny byly odvezeny na kamenný 

kruh v Zichovci -viz obr. 8. Ten byl postaven v květnu 2010 jako novodobá 

republika prehistorických kruhů. Jde o keltskou stavbu (kamenné kruhy – 

kromlechy), která měla několik moţností vyuţití, např. univerzální léčebný 

prostředek, vyuţití pro sakrální účely, pomůcka astronomických pozorování, 

někdy pohřby – viz obr. 9. 
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Obrázek 8: Transport kamenů z lomu Měrunice 

 

Obrázek 9: Zichovecký kromlech 
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Nabídka a ceník kameniva společnosti Basalt s.r.o. 

 Pramen – vnitropodnikové materiály 

Drobné kamenivo 

Frakce (mm) Cena (Kč/t) 

0/2 209,- 

0/4 209,- 

0/8 209,- 

 

Hrubé kamenivo 

Frakce (mm) Cena (Kč/t) 

2/5 310,- 

4/8 310,- 

5/8 310,- 

8/11 310,- 

8/16 310,- 

11/22 301,- 

16/22 301,- 

 

 

 

 

 

Štěrkodrť 

Frakce (mm) Cena (Kč/t) 

0/32 255,- 

0/45 255,- 

0/120 229,- 

0/63 255,- 

63/125 255,- 

 

Odval 

Frakce (mm) Cena (Kč/t) 

0/22 15,- 

0/22 A 50,- 

 

Štěrk a lomový kámen 

Frakce (mm) Cena (Kč/t) 

32/63 B1 281,- 

32/63 225,- 

50/150 238,- 

LKN 176,- 

 Ceny jsou uvedeny bez DPH. 

 Dodávky materiálu zajišťuje společnost Basalt s.r.o. včetně dopravy, 

smluvně zajištěnou s vnějšími dopravci. 

 V závislosti na způsobu platby a odebraném mnoţství poskytuje společnost 

slevy. 

 Ceník kameniva společnosti Basalt s.r.o. na rok 2010 a 2011 viz příloha. 
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5. Statistika těžby a odbytu za posledních 10let 

Na loţisku Měrunice těţí a zpracovává čedič společnost Basalt s.r.o. od 

roku 1994, činnost probíhá v kamenolomu na základě povolení OBÚ v Mostě, 

vydaného v prosinci 1994. Maximální povolená výše roční těţby činila v této době 

243 000 m3, tj. 702 270 t suroviny za rok.  

Jak je zřejmé z tabulky, která sleduje těţbu a odbyt za posledních 10 let, se 

v roce 2001 vytěţilo 533000 tun a odbyt byl 510600 tun. Aţ do roku 2003 měla 

těţba i odbyt rostoucí tendenci. Roku 2004 se těţba sníţila o 123000 tun a odbyt 

dokonce o 136000 tun za rok. Tento velký úpadek nastal z důvodu modernizace 

zpracovatelské technologie a vybudování technologického systému, který vytváří 

prostor pro produkci kvalitního drceného kameniva do ţivičných a betonových 

směsí, vodohospodářských staveb a výrobu speciálních stavebních směsí, 

pouţívaných při výstavbě silničních, dálničních a ţelezničních těles. Modernizace 

a výstavba dálničního úseku 0807 Trmice – Petrovice měla za následek opětovné 

navýšení těţby i odbytu roku 2005 – 2006.  

Se začátkem stavby úseku dálnice D8 Lovosice – Řehlovice se počítalo se 

zvýšením odbytu suroviny pro tuto stavbu. Navýšení roční těţby se předpokládalo 

na 1 mil. t/rok. Doba výstavby byla naplánovaná na rok 2007-2009. V lednu 2007 

proto podala organizace Basalt s.r.o. oznámení na záměr „Pokračování hornické 

činnosti v DP Měrunice a DP Měrunice I a činnost prováděná hornickým 

způsobem na nevýhradním loţisku Měrunice – východ“. Jednalo se o zvýšení 

těţby stavebního kamene – čediče. Ta měla vzrůst z asi 500 000 t/rok aţ na 

dvojnásobek. Po ukončení výstavby tohoto úseku dálnice bylo pravděpodobné, ţe 

poptávka klesne na dnešní průměrnou úroveň, tj. asi 550 000 t/rok. Pak se 

prodlouţí i doba ţivotnosti lomu. V období zvýšené poptávky po surovině vyuţil 

lom mobilní úpravárenskou linku. Počet zaměstnanců se nezměnil, pouze se 

pracovalo ve dvousměnném provozu. Celkový počet zaměstnanců je 30 osob,  

z toho jich cca 20 pracuje na těţbě a zpracování čediče. Na ranní směně od  

6 - 14 hodin a v druhé odpolední směně od 14 – 22 hodin pracuje vţdy 10 lidí. 
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Největší dopad na sníţení odbytu a těţby měla v roce 2008 ekonomická 

krize. Ještě větší úpadek v roce 2009 mělo na svědomí ministerstvo dopravy, kdyţ 

oznámilo zastavení 31 ţelezničních a 15 silničních staveb. Rok 2010 přinesl mírné 

navýšení.  

Na závěr by se dalo říct, ţe pro společnost za posledních 10 let byl 

nejúspěšnější rok 2007, kdy těţba i odbyt byly největší. 

 

Tabulka 3: Těţba a odbyt čediče za 10 let 

ROK TĚŢBA (t) ODBYT (t) 

2001 533000 510600 

2002 557000 539690 

2003 670000 648364 

2004 547000 511980 

2005 670000 650000 

2006 603000 578000 

2007 714000 702079 

2008 562000 541590 

2009 540000 519547 

2010 600000 580533 

Průměr 599600 578238 
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Graf 1: Statistika 

 

Hlavním cílem firmy je dlouhodobé udrţení se na trhu. Vzhledem  

k spolehlivé a poctivé práci pracovníků, kvalitě produktů, dodrţování norem  

a zvyšování úrovně ochrany ţivotního prostředí, úspěšně a dlouhodobě posiluje 

společnost tuto pozici a utváří tak pevnou spolupráci s novými i stávajícími 

obchodními partnery. 

Důležitými cíli jsou: 

 Spokojení zákazníci. 

 Péče o zaměstnance a bezpečnost práce. 

 Ochrana ţivotního prostředí. 

 Modernizace strojů. 

 Konkurenceschopnost. 

 Neustálá inovace a modernizace.  
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6. Životní prostředí, sanace a rekultivace  

6.1. Vliv na životní prostředí 

Hornictví i lomová těţba mají obecně negativní vliv na ţivotní prostředí, 

který se jen obtíţně napravuje. Značné plochy zabírají povrchové objekty závodů, 

účelové komunikace, odvaly a odkaliště. U vod můţe dojít ke změně 

hydrogeologického reţimu nebo dokonce ke kontaminaci zejména sírany nebo 

těţkými kovy. V ovzduší je zase zvýšená prašnost. Negativně působí i hlučnost, 

způsobená činností strojů. Lomová těţba proti hlubinné těţbě devastuje terény. 

Aby mohl být uţitkový nerost vytěţen úplně a hospodárně, musí být všechny 

zeminy a horniny v jeho nadloţí skryty. Ty se umisťují i na vnějších převýšených 

výsypkách, které rovněţ devastují původní půdní fond. V největší míře je 

postiţena krajina s velkoplošným rozsahem uţitkového nerostu, jako jsou uhelná 

loţiska.  

Některé tyto problémy lze řešit jiţ v průběhu dobývání loţiska, jiné aţ po 

vytěţení nerostu v dané oblasti. S omezováním negativních vlivů povrchového 

dobývání souvisí sanace a rekultivace vytěţených částí nebo celých dobývacích 

prostorů. Povinností kaţdé těţební organizace je zajistit sanaci a rekultivaci všech 

pozemků dotčených těţbou. 

Škody vznikajících těţbou nerostných surovin a jejich odstraňování je 

světový problém, jemuţ se v průmyslově vyspělých státech věnuje značná 

pozornost. Základním úkolem rekultivace je vytváření či obnova nových 

zemědělských pozemků, vodních ploch a toků nebo lesních kultur. Ty musí být 

v souladu s koncepcí ekologicky vyváţené krajiny a ţivotního prostředí.  

Konečným cílem rekultivačních prací je tvorba takové krajiny, aby odpovídala  

i zájmům společnosti.  

Celosvětový význam má bezesporu ekologie, ochrana ţivotního prostředí  

a ochrana přírody a krajiny. Problematika s tím spojená vyţaduje stále častěji 

prioritní a bezodkladná řešení. 
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6.2. Důlní škody 

Při těţbě nerostů dochází samozřejmě i k důlním škodám. Organizace je 

proto povinna podle § 37 odst. 1 Horního zákona vytvářet rezervu finančních 

prostředků k zajištění vypořádání důlních škod. Její výše musí odpovídat 

potřebám v časovém průběhu vzniku nebo v předstihu neţ vzniknou. Důlní škoda 

je mimořádná událost způsobena hornickou činností.  

Mezi příčiny důlních škod, které mohou nastat i v našem lomu, lze zařadit: 

1. Sesuvy - V kamenolomu Měrunice se s ohledem na skladbu a malou výšku 

výsypek neuvaţuje o jejich moţných sesuvech. Provozem lomu  

a odvalovým hospodářstvím se nepředpokládá, ţe by mohlo dojít 

k ohroţení jeho okolí a tím došlo ke škodám. 

2. Trhací práce velkého a malého rozsahu - Na veškeré škody, způsobené 

trhacími pracemi velkého i malého rozsahu, je organizace 

pojištěna. Z toho důvodu nemusí vytvářet rezervy na případné 

škody. 

3. Znečištění ropnými produkty - Ke znečištění ropnými látkami doposud 

provozem kamenolomu nedošlo a ani se o tom neuvaţuje. Na tyto 

případné škody se vztahuje také uvedené pojištění 

4. Změna reţimu spodních a povrchových vod - Reţim spodních vod je 

dlouhodobě pravidelně monitorován. Pro případ, ţe dojde ke 

změnám a bude dokázán vliv hornické činnosti na hladinu 

podzemních vod ve studnách, kamenolom Měrunice vytvoří fond 

na důlní škody ve výši 50 000,- Kč. 

5. Preventivní zajišťovací opatření směrující k odvracení nebo zmírnění 

následků hrozících vlivem těţební činnosti (např. přeloţky 

komunikací a jiných inţenýrských sítí apod.) – Rovněţ se 

neuvaţuje se vznikem mimořádné události nebo předcházení 

těchto škod.  
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6.3. Plán sanace a rekultivace území kamenolomu Měrunice 

Sanace a rekultivace loţiska bude prováděna po ukončení těţby. Na vyuţití 

prostoru bude mít vliv především konečný tvar lomu a i morfologie, jejíţ bude 

součástí. Lomové stěny budou dotěţovány do konečného sklonu 45-50%. Horní 

hrana lomové stěny bude odstřelena a očištěna od uvolněných kamenů. 

Po vytěţení loţiska zůstane v ploše lomu zbytková jáma, která je oproti 

okolnímu terénu ve své maximální hloubce o cca 80 m hlubší. Nejniţší partie se 

zasypou horninami skrývky a výklizu na hloubku cca 30 m. Hladina pozemní vody 

vystoupí po ukončení jejího čerpání, vznikne vodní plocha o rozloze cca 11 ha  

a hloubce 20-30 m. Vyuţity budou zeminy z vnější výsypky na území Ţichov. Jde 

o plochu 4,65 ha. Její rekultivace je plánovaná na 3,65 ha zemědělské rekultivace 

a 1,00 ha lesnické rekultivace. Komunikace se z větší části odstraní, zůstane jen 

stávající obsluţná cesta, která neumoţňuje vjezd běţným motorovým vozidlům. 

Vznikne tak i jediný vhodný vstup do vody pro rekreační účely. V rámci sanace 

dojde rovněţ k odstranění všech budov a inţenýrských sítí. Povrch bude urovnán 

a plynule navázán na okolní terén.  

Zemědělská rekultivace bude provedena na ploše vnější výsypky o výměře 

3,91 ha. Na tuto plochu se rozprostře 50 cm vrstva ornice, na které bude následně 

uplatněn tříletý zlepšující osevní postup, a pozemky budou převedeny zpět na 

zemědělskou půdu. Zrekultivované pozemky budou vráceny zemědělskému 

vyuţívání. Na plochu určenou k zaloţení trvalých travních porostů se naveze 

zemina a ornice, do které bude vyseta vhodná směska i s lučními květinami. 

Lesnická rekultivace proběhne ihned po skončení technické rekultivace. Na 

urovnaný terén bude navezena zúrodnitelná zemina ve vrstvě 50 cm. 

Nejvhodnějším obdobím pro zalesňování je jaro. Lesní porosty budou zaloţeny 

jako smíšené. Vzhledem k zajištění bezpečnosti pohybu osob v blízkosti lomu se 

na podélné hraně lomu vytvoří ochranný pás trnitých křovin o šířce 3 – 5 m. Keře 

se budou vysazovat v hustotě 3 ks/m2. Nelesní prostory nebudou zaloţeny 

klasickou lesnickou rekultivací, budou tvořeny drobnými skupinkami stromů a keřů. 

Průměrná hustota dřevin zde bude tvořit 1 ks na 3 m2. 
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Mnoţství vytěţitelných zásob výhradního loţiska čediče v dobývacím 

prostoru Měrunice k 1. 1. 2008 je 4 286 616 m3, coţ představuje 12 774 116 tun. 

Celkové náklady na sanaci a rekultivaci činí 18 296 868,- Kč. Tvorba fondu bude 

vycházet z nákladů na sanace a rekultivace a objemu vytěţitelných zásob. Tvorba 

rezervy je počítána do roku 2025, tj. na dalších 17 let. Vytvořený fond obsahuje 

3 991 247,60 Kč. Plánovaná tvorba za zbylé období je 14 305 620,40 Kč. Měrné 

náklady na 1 tunu vytěţené suroviny, které by odpovídaly roční výši těţby  

a nákladům na sanace a rekultivace představují částku 1,12 Kč/t. 

 Pramen – vnitropodnikové materiály 

Tabulka 4: Náklady na sanaci a rekultivaci 

Sanace ploch určených   Plocha Práce celkem 

pro zemědělskou rekultivaci 3,91 ha 4 393 749,- Kč 

pro lesnickou rekultivaci 0,92 ha 1 035 448,- Kč 

k vytvoření mezofilní louky 2,46 ha 2 763 687,- Kč 

k výsadbě nelesní zeleně 0,78 ha 876 291,- Kč 

Odstranění technického a 

technologického zázemí lomu 

 7 651 042,- Kč 

Zemědělská rekultivace 3,91 ha 216 866,20 Kč 

Lesnická rekultivace 0,92 ha 313 595,32 Kč 

Výsadba porostů nelesní zeleně 2,56 ha 239 206,54 Kč 

Nové zaloţení 0,78 ha 90 910,- Kč 

Výsadba ochranného keře 4 873 m2 344 925,04 Kč 

Doplnění břehového porostu potoka 0,54 ha 29 990,- Kč 

Zaloţení lučního porostu 2,46 ha 341 158,- Kč 

Tabulka 5: Celkové náklady na sanaci a rekultivaci 

Poloţka Cena 

Sanace 16 720 217,- Kč 

Rekultivace 1 576 651,- Kč 

Celkem 296 686,- Kč 
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7. Závěr práce 

Těţba nerostných surovin je v Ústeckém kraji velice rozšířena, nejvíce 

pochopitelně těţba hnědého uhlí, dále písku, štěrkopísku a stavebního kamene. 

V Ústeckém regionu je 17 výhradních loţisek, na kterých se těţí stavební kámen. 

Se svojí roční produkcí i ţivotností zásob patří kamenolom Měrunice v tomto kraji 

mezi 4 loţiska hospodářsky nejvýznamnější. Celý seznam loţisek drceného 

kameniva v Ústeckém kraji, včetně jejich ţivotnosti je uveden v příloze. 

Společnost Basalt s.r.o., která provádí těţbu čediče v kamenolomu 

Měrunice, je schopna vyrobit víc neţ je nynější poptávka. Její těţební schopnost je 

veliká. Není pro ni problém zapojit všechny zaměstnance do dvousměnného 

pracovního provozu a při velké poptávce vyuţít také mobilní úpravárenskou linku.  

Největším problémem ve sníţení odbytu je rozhodnutí ministerstva dopravy, 

které v srpnu loňského roku oznámilo zastavení 31 ţelezničních a 15 silničních 

staveb. Tím chtělo a chce ušetřit státu šest miliard z celkových 79 miliard korun, 

které jsou na dostavbu silnic a dálnic potřeba. Proti tomuto rozhodnutí se v tuto 

dobu nedá nic dělat. Kdyby byly obnoveny tyto stavby, odbyt by se opět zvýšil  

a tím i těţba v kamenolomu Měrunice. Prozatím společnost nehodlá propouštět. 

Vrátí se zatím k provozu, který probíhal do roku 2006. Bude se nadále řídit svým 

hlavním cílem a tím je udrţení a zvýšení postavení na trhu. 
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