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Anotace 
 

 

         Diplomová práce je zaměřena na návrh dotěžení výhradního 

ložiska žuly v  dobývacím prostoru Ořechov .  

       Úvodní část se zabývá přiblížením základní charakteristiky 

ložiska včetně petrograf ických a hydrogeologických poměrů. V další 

části této práce navrhuji postup dotěžení ložiska na kótu 508 m.n.m..  

       Závěrečná část se zabývá sanací a rekultivací těžbou dotčeného 

území a posouzením vlivů záměru na životní prostředí a obyvatelstvo.    

 

 

Klíčová slova: Ořechov,ložisko,zásoby,žula,vrt  

                    
 
 
 

Annotation 
 

 

         This thesis focuses on the design of extraction of reserved granite deposit in 

the mining area Ořechov. 

         The introduction of the study deals with the approach on the basic 

characteristics of the deposit including petrographic characteristics and 

hydrogeological conditions. In the next part of this work I suggest a procedure of 

extraction of the deposit to a spot height of 508 meters above sea level. 

         The final section deals with the remediation and reclamation of the mining 

area and the assessment of the effects of a project on environment and 

population. 

 

 

Keywords: Ořechov, deposit, supplies, granite, bore 
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Seznam použitých zkratek:  

 

 

ČBÚ  Český báňský úřad 

ČSN EN Česká technická norma převzatá 

DeM              Milisekundový roznět 

DP                 Dobývací prostor 

HČ  Hornická činnost 

IČO               Identifikační číslo organizace 

LA                 Los Angeles 

MŽP ČR  Ministerstvo životního prostředí České republiky 

NN  Nízké napětí 

OBÚ  Obvodní báňský úřad 

PB                 Prozkoumané bilanční 

PHM Pohonné hmoty 

POPD  Plán otvírky, přípravy a dobývání 

PUPFL Pozemky určené pro funkci lesa 

TI                  Tvarový index 

TP  Trhací práce 

VB                 Vyhledané bilanční 

VN  Vysoké napětí 

ZPF  Zemědělský půdní fond 
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1.   ÚVOD 

         V oblasti Jihlavska je velký nedostatek kameniva pro výrobu štěrkovin a drtí, 
jelikož převážná část hornin v této oblasti má nevhodné vlastnosti.Z tohoto důvodu 
bylo nutné krýt potřebu zvýšeným dovozem kameniva z ostatních krajů,což 
zbytečně prodražovalo stavební náklady o vzdálenější dopravu. 

        Bylo proto snahou v podobných případech odstranit tento nedostatek 
kameniva znovuzahájením těžby v opuštěných lomech nebo založením nových 
dobývacích míst. V našem případě se jednalo o opuštěný lom, který má velmi 
výhodnou polohu vzhledem k blízkosti železniční tratě Brno – Havlíčkův Brod. 

        Lom byl otevřen těsně před druhou světovou válkou a prakticky v něm 
nedošlo k významnějšímu rozšíření těžby. V době výstavby železniční tratě Tišnov 
– Havlíčkův Brod byla znovu zahájena těžba železničními stavebními podniky, od 
kterých nakonec převzal lom „Jihomoravský průmysl kamene n.p. Brno“. Převážná 
část vytěženého materiálu byla dodávána na stavbu zmíněné tratě Tišnov – 
Havlíčkův Brod. [ 2 ] 

        V roce 1974 byla provedena rekonstrukce technologické linky, z důvodu 
zvyšující se poptávky podniků provádějících dopravní stavby. Po listopadové 
revoluci byl lom v roce 1993 privatizován firmou „Báňský inženýring Olomouc“. 
V roce 1996 lom odkoupila nadnárodní společnost „STRABAG“, která ho následně 
začlenila do své dceřinné společnosti pod dnešním názvem „Kamenolomy ČR 
s.r.o.“. 

 

 

1.1 Vytyčené cíle 

        Cílem mé diplomové práce je návrh řešení hospodárného vydobytí zásob 
užitkového nerostu výhradního ložiska Ořechov, včetně návrhu jeho rekultivace.  

        Hlavním úkolem bude prodloužení životnosti ložiska žuly, při současném 
dodržení nově stanovených podmínek využitelnosti. Součástí práce bude  
přehodnocení zásob ložiska, výpočet množství zásob a hodnocení vlivů záměru 
na životní prostředí a obyvatelstvo. V závěru chci navrhnout nové zpracování 
plánu sanace a rekultivace.  

        K tomuto chci  využít výsledky posledních průzkumných prací z roku 2010. 
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2. GEOGRAFICKÁ,GEOLOGICKÁ A HYDROGEOLOGICKÁ 
CHARAKTERISTIKA LOŽISKA 

 

2.1  Obecné údaje o ložisku 

 

Ložisko :  Ořechov u Křižanova  (3 030 600) - výhradní ložisko 

Nerost :  Kámen stavební (nevyhrazený nerost) 

Dobývací prostor  : Ořechov (70010), DP Ořechov, ČSK GŘ Praha  

                                č.j 9341/87, 14.9.1987  

CHLÚ  :            Nestanoveno 

Katastrální území : Ořechov u Křižanova  (712663) 

Obec :  Ořechov (596329) 

Okres :  Žďár nad Sázavou (CZ0615) 

Kraj :   Vysočina  (CZ061) 

Stav :   26.10.2011 

Těž.organizace: KAMENOLOMY ČR s. r.o., Polanecká 849 , 721 08 Ostrava -    

                                Svinov, IČO 49452011 

 

 

2.2  Charakteristika ložiska a území 

        Ložisko Ořechov u Křižanova se nachází na mírném návrší na jižním okraji 
obcí Ořechov a Ronov cca 0,4 km jihozápadně od centra Ořechova v okrese Žďár 
nad Sázavou (viz obrázek č. 1). Nadmořská výška v okolí kolísá od 550 do 600 m 
n. m.. Na severovýchodě je ložisko lemováno železniční tratí (Žďár nad Sázavou - 
Tišnov), na které se nachází železniční stanice Ořechov. Prakticky paralelně s tratí 
teče říčka Bitýška, na které bylo vybudováno několik rybníků (Hamerský, Mlýnský, 
Tvrzský, Zmotánek, Chlostůvek a výše proti proudu další). 

        Lom je přístupný po místní komunikaci, od silnice č.37 Křižanov - Velká Bíteš 
je vzdálen cca 0,5 km. Geomorfologicky lokalita náleží do Křižanovské vrchoviny, 
která je součástí Českomoravské vrchoviny. Jihozápadně od ložiska se nachází 
netěžené nevýhradní ložisko stavebního kamene Ořechov u Křižanova 2 (3 085 
400). 

        Na ložisku byl stanoven dobývací prostor Ořechov (DP Ořechov, ČSK GŘ 
Praha č.j 9341/87, 14.9.1987).  Chráněné ložiskové území stanoveno nebylo. 
Těžba probíhá podle POPD z roku 1998 (Müller V., 1998) [ 5 ] a změny z roku 
2005 (Müller V., 2005).    [ 6 ] 
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Obr.č.1: Přehledná mapa s vyznačením zájmového území 

 

 

        Těženou horninou  je  žula, která se  zpracovává na štěrky a drtě. Ložisko  a  
jeho okolí spadá do oblasti  moldanubické, která  je  silně  metamorfovaná a 
prostoupena   intrusivními masivy.   Moldanubické  horniny byly později   denudací   
odneseny a odkryly moravické  podloží   v  podobě  dvou geologických oken,      
Dyjského a Svrateckého. 

        Rozsah těžby je vymezen dobývacím prostorem Ořechov. Ložisko bylo 
rozfáráno od východu, současná těžba probíhá ve čtyřetážovém jámovém lomu. 
Skrývka byla z větší části odtěžena v minulosti a je uložena na deponiích v okolí 
lomu. V minulosti byla surovina upravována praním, kaly jsou uloženy na deponii 
jižně od lomu. Surovina je rozpojována clonovými odstřely, nakládána na nákladní 
automobily a převážena k úpravně, která leží v těsném sousedství lomu. 
Výrobkem je drcené kamenivo různých zrnitostních a kvalitativních tříd.    [ 6 ] 
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2.3   Geologická charakteristika ložiska 

        Ložisko je vyvinuto v mocné žíle paleozoické (karbonské) žuly o mocnosti 
několika set m, která proráží moldanubikum Českého masívu ve směru zhruba JZ 
- SV. Vlastní ložisko se nachází při jižním okraji žulového tělesa. Na nejvyšší etáži 
lomu je obnažen kontakt s krystalinikem. Severní okraj žulového tělesa je podle 
archivních údajů lemován žílou aplitu (do lomu nezasahuje). 

        Charakteristická žula (granit) je světle šedá, středně zrnitá hornina složená z 
živců, křemene, biotitu a v podřadné míře muskovitu. Místy je žula zřetelně 
usměrněná, lokálně jsou živce načervenalé a hornina má potom narůžovělou 
barvu. Hornina je v čerstvém stavu pevná, deskovitě, blokovitě nebo nepravidelně 
odlučná, v rozvalu je kusovitost většinou poměrně dobrá s výjimkou "blokovitých" 
partií. V připovrchových partiích je žula navětralá až zvětralá, s rostoucím stupněm 
zvětrání ztrácí pevnost a přechází do žulového eluvia. V porušených zónách je 
hornina hnědavě až rezavě zbarvená, alterovaná. V blízkosti kontaktu s 
metamorfity je žula zřetelně usměrněná. Hornina je na celém ložisku monotónní, 
není provázená žilnými horninami, jak je na ložiscích tohoto typu obvyklé. Vzácně 
byla nalezena několik cm velká čočka jednoduchého pegmatitu. 

        V jižní části lomu na nejvyšší etáži se vyskytují metamorfity, reprezentované 
migmatitem, přecházejícím do migmatitizovaných pararul. Migmatit je šedý až 
hnědavě šedý, tmavě šedě páskovaný tmavšími pásky s proměnlivým podílem 
biotitu. Má výraznou foliaci, která je místy detailně provrásněná a hornina má 
charakter ptygmatitu. Do migmatitizovaných pararul přechází migmatit pozvolna 
přibýváním tmavých pásků. Hornina je složena z bělavých živců, šedého křemene 
a hnědočerného biotitu. Kontakt mezi žulou a migmatitem je poměrně ostrý. 

        Migmatit je v připovrchových partiích navětralý až zvětralý, na odlučných 
plochách jsou hnědé a rezavé povlaky. Navětralá hornina je pevná, nepravidelně 
odlučná. Metamorfity dosud nebyly předmětem těžby. Horninový masív je silně 
rozpukaný. Analýzou puklin (viz obrázek č.2) byly zjištěny tři nejdůležitější systémy 
průběžných puklin - "ploten". Systém ZJZ-VSV ukloněný k JJV (160°/54°), který se 
nepříznivě projevuje na stabilitě severní stěny lomu. Lomová stěna po odstřelu má 
silnou tendenci přizpůsobit se poměrně malému úklonu tohoto systému. Pukliny 
systému mají poměrně vysokou četnost a často podmiňují deskovitou odlučnost 
horniny. 
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Obr.č.2:  Analýza tektonických prvků 

 

        Dalšími významnými systémy jsou strmý systém SZ-JV s úklonem k JZ 
(205°/80°) a systém JZ-SV ukloněný k SZ (325°/30°-90°) s velmi proměnlivým 
úklonem. Uvedené systémy se velmi významně podílejí na formování lomových 
stěn. Mimo popsané systémy se vyskytují poměrně četné pukliny cca 80°/80°. 
Stěny puklin mají hnědé povlaky a jsou často rýhované (stopy po pohybu). Místy 
mají černé povlaky tmavých minerálů.  

        V metamorfitech v jižní části lomu  byla změřena metamorfní foliace zhruba 
S-J směru s úklonem k Z. Vzhledem k ojedinělému měření nemusí být údaj 
reprezentativní. 

        V lomu byla zjištěna strmá průběžná porucha SSZ-JJV s úklonem k ZJZ, 
která se při jižním okraji žulového tělesa větví. Je vyplněná silně rozpukanou až 
podrcenou, alterovanou, rezavě zbarvenou horninou o mocnosti desítek cm. 
Hornina v několikametrovém pásmu kolem poruchy je narezlá, zřetelně 
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alterovaná. Na puklině byl nalezen ojedinělý krystalický povlak zeleného epidotu. 
Další poruchy podobného charakteru byly popsány při dokumentaci v roce 2005. 

        Na IV.etáži byla dokumentována několik m mocná poloha podrcené 
alterované horniny se sníženou kvalitou.    [ 3 ]  [ 4 ]  [ 7 ]  [ 8 ] 

                                                                                                     

 

2.4   Jakostní a technologická charakteristika ložis 

        Ložisko Ořechov u Křižanova je ložiskem stavebního kamene. Těženou 
horninou je žula. Hlavním vyráběným produktem je drcené kamenivo ve smyslu 
ČSN EN 12620 (Kamenivo do betonu), ČSN EN 13242 (Kamenivo pro nestmelené 
směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní 
komunikace) nebo ČSN EN 13043 (Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové 
vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch), které vymezují 
rozsah využití těženého nerostu. Aplikace různých norem umožňuje hospodárné 
využití těžené suroviny s tím, že nejkvalitnější části ložiska jsou využívány pro 
nejnáročnější výrobky, méně kvalitní části (navětralý kámen při povrchu ložiska, 
kámen z porušených částí a pod.) pro výrobky na kvalitativní parametry 
nenáročné. Uvedené normy jsou součástí jakostních kritérií podmínek 
využitelnosti zásob. 

        Technologické rozbory žuly byly prováděny v rámci průzkumné akce (Kleisl 
J., 1958). Celkově bylo odebráno 23 vzorků z jádrových vrtů, 10 vzorků z šachtic a 
17 vzorků z lomových stěn (záseky, výlomy). Výsledky rozborů z roku 1958 jsou 
v tabulce č.1. Technologické rozbory výrobků ze žuly jsou prováděny v rámci 
pravidelných kontrolně výrobních zkoušek výrobků, které provádí akreditovaná 
Zkušebna kamene a kameniva s.r.o. v Hořicích. Výsledky rozborů vybraných 
výrobků z roku 2010 jsou v tabulce č.2.                                                                                                                  
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vlastnost jednotka frakce 0/4 frakce 
4/8 

frakce 
8/16 

frakce 32/63 

jemné částice [% hm] 3,5 0,2 0,5 0,2 

kvalita jemných částic  

zkouška methylenovou 
modří 

g/kg 5    

zkouška ekvivalentu 
písku 

- 64    

- humusovitost - sv.než 
roztok 

   

tvar zrn – zrna s TI 3 a 
větším 

[% hm]  19,5 19,1 13,9 

celková síra [% hm] 0,013 0,013 0,013 0,013 

síranová síra [% hm] 0,003 0,003 0,003 0,003 

odolnost proti drcení - 
souč. LA 

  24,1 24,1 24,1 

nasákavost [% hm] 0,9 0,5 0,5 0,4 

vlastnost   max. min. 

objemová váha g.cm-3 2,62 2,60 

měrná váha g.cm-3 2,65 2,62 

pevnost v otluku  % 84,2 26,0 

odolnost proti obrusu cm-3. cm-2 1,118 

pórovitost skutečná % 1,14 0,38 

nasákavost váhová  % hmotnosti 0,82 0,23 

nasákavost váhová % 2,13 0,61 

obsah šupin % 22,0 1,92 

obsah jehlic % 0 0 

obsah S jako SO3 % 0,32 0,08 

přilnavost k dehtu  III II 

přilnavost k asfaltu  IV III 

Tabulka č.1: Vybrané technologické vlastnosti (žuly) - vzorky z vrtů a záseků 
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hmotnost kameniva  

- objemová [t.m-3] 2,614 2,599 2,586 2,601 

- sypná [t.m-3] 1,316 1,194 1,190 1,210 

Tabulka č.2: Technologické parametry vybraných výrobků 

 

        Výrobky z lomu Ořechov vyhovují výše uvedeným normám ČSN EN. V 
průběhu exploatace ložiska bylo ověřeno, že nenavětralá surovina (žula) celého 
ložiska má z jakostně technologického hlediska jednotný charakter s minimální 
mírou variability. Surovina z nejvyšších etáží ovlivněná zvětráváním vykazuje 
zhoršené technologické parametry a je proto využívána pro kvalitativně méně 
náročné výrobky.   [ 2 ] 

 

2.5 Hydrologie a klimatické poměry 

        Posuzované ložisko spadá do povodí řeky Bitýšky (číslo hydrologického 
pořadí 4-15-01-133), jenž tvoří drenážní bázi dotčeného území a ústí do Bílého 
potoka u obce Křoví  445 m n.m. (viz obrázek č.3).  Pramení u Svin ve výšce 595 
m n.m., plocha povodí 39,4 km2, délka toku 17,3 km, průměrný  průtok u ústí činí 
0,21 m3.s-1. 

        Hladina Bitýšky se v blízkosti ložiska Ořechov nalézá ve výšce 540 m n.m.. 
Průtok vody v Bitýšce na říčním kilometru 14,2 není sledován. Břehy i koryto řeky 
Bitýšky tvoří migmatity a pararuly, které jsou v nivě překryty cca 1 – 5 m mocnými 
fluviálními sedimenty. Srážkové poměry oblasti jsou charakterizovány celoročním 
srážkovým úhrnem 628 mm ve srážkoměrné stanici Křižanov (tabulka č.3). 
Průměrné roční teploty vzduchu na klimatické stanici ve Velkém Meziříčí 
odpovídají 7,1 oC.   [ 14 ]  [ 9 ]  [ 10 ] 

                                                                                                          

 

měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1-12 

mm 33 36 26 43 57 75 94 79 53 49 45 38 628 

Tabulka č.3: Průměrné měsíční a roční  úhrny srážek v Křižanově (526 m n.m.) v létech 1931-1960 
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Obr.č.3: Výřez ze Základní vodohospodářské mapy ČR 1:50.000, list 24-31 Velké Meziříčí s 
vyznačením popisované lokality 

 

 

 

2.6  Hydrogeologická charakteristika ložiska 

        Těžba kamene v Ořechově probíhá v čtyřetážovém jámovém lomu. 
Současné přítoky vod do lomu pocházejí převážně z atmosférických srážek. Důlní 
vody z lomu jsou odčerpávány čerpadly odpovídající výkonnosti z retenční jímky 
umístěné na 4. etáži lomu. Čerpané vody jsou odváděny za hranu lomu a 
vypouštěny do povrchového toku Bitýška (viz obrázek č.4) na říčním kilometru 
14,2. 
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Obr.č.4 : povrchový tok „Bitýška“ 

 

 

 

        Charakteristické pro lomové stěny kamenolomu Ořechov je vlhnutí lomových 
stěn a krátkodobé výtoky z puklin v setinách l.s-1 do prostoru lomu. Výjimkou je 
setrvalý měřitelný výtok podzemní vody z pukliny o  vydatnosti <0,1 l.s-1 
zaznamenaný na JZ stěně lomu v úrovni 3. etáže (viz obrázek č.5  ). 
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Obr.č.5:  JZ stěna lomu v úrovni 3. etáže 

 

        Hydrogeologické poměry lokality jsou jednoduché. Vlastní ložisko, tvořené 
převážně žulou, je puklinovým kolektorem. Jeho propustnost je velmi nízká 
(kf=n.10-8 - n.10-6 m.s-1). Komunikace podzemní vody probíhá po síti puklin, v nichž 
se vytváří pouze nepravidelné zvodnění. Relativně nejpropustnější částí profilu je 
eluvium a písčité kvartérní hlíny.  

        Zájmové území je dotováno výhradně srážkovou vodou. K odvodňování 
dochází na místní erozní bázi, kterou je potok Bitýška (okolo 540 m n.m.). 

        Průměrný roční přítok důlní vody do lomu činí 0,88 l.s-1, po zahloubení jsou 
přítoky odhadovány průměrně na 2 l.s-1. Podzemní voda je hydrochemického typu 
Ca-Na-SO4, slabě alkalické reakce (pH 6,06), s nízkou  celkovou mineralizací 
0,163 g.l-1. Jedná se o typickou podzemní vodu mělkého oběhu, relativně krátkého 
zdržení v horninovém prostředí s obsahem rozpuštěných látek 209 mg.l-1.  

        Důlní voda se hromadí v jímce na nejnižší etáži odkud je odčerpávána mimo 
lom a vypouštěna v souladu s platným povolením do Bitýšky.    [ 1 ] 
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2.7  Vodní režim ložiskového tělesa 

        Kamenolom Ořechov u Křižanova se nachází v území s  relativně 
jednoduchými hydrogeologickými poměry. V současné době těžba ložiskového 
materiálu probíhá na čtyřech lomových etážích, přičemž dno dosud nejhlubší 4. 
etáže se nachází na kótě 523 m n.m., tzn. 17 m pod hladinou vody řeky Bitýšky 
(540 m n.m.). Ustálená hladina podzemní vody v lomovém prostoru byla 
zaznamenána průzkumnými pracemi v úrovních od 511,5 do 548,3 m n.m. 

        Současné přítoky vod do lomu pocházejí převážně z atmosférických srážek. 
Přitékající podzemní vody do lomu gravitačně stékají z výše položených míst nad 
lomem po puklinách do akumulační jímky zahloubené na bázi 3. etáže, odkud jsou 
společně se srážkovými vodami přečerpávány přes okraj lomu do Bitýšky na 14,2 
říčním km. Podle údajů vedených v Knize likvidace důlních vod, je důlní voda 
z prostoru lomu přečerpávána do Bitýšky v ročních objemech 26.172 m3/rok (rok 
2007), 26.280 m3/rok (rok 2008) a 30.600 m3/rok (rok 2009), tzn. průměrně 0,88 
l.s-1, 2307 m3/měsíc a 27.684 m3/rok. Měsíční objemy vypouštěných důlních vod 
se pohybují v rozsahu od 1100 do 6000 m3 jak je patrné z tabulky č. 4 .  

 

 

rok     2010        2011   

měsíc 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 

Q (m3) 5976 5184 1080 2952 4896 2160 1440 2304 3168 1440 3132 3456 2592 2736 3600 

Tabulka č.4: Měsíční objemy důlních vod vypouštěných z lomu Ořechov v letech 2010 a 2011 

 

        Pozn. ... v lednu a únoru se zpravidla důlní voda z lomu neodčerpává 

                                                                                                                 [ 14 ]    [ 1 ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc.Martin Čech : Návrh na dotěžení výhradního ložiska žuly v DP Ořechov 

18 
 

 

3. SOUČASNÝ STAV DOBÝVÁNÍ , DOPRAVY A ÚPRAVY 
SUROVIN 

 

3.1  Dobývací metody 

        Před zahájením těžebních prací je nutno provést přípravu . Ta spočívá mimo 
jiné v odstranění lesního porostu a následném provedení skrývkových prací. 
Předmětem skrývek jsou nadložní vrstvy lesní hrabanky s kořeny stromů a vrstva 
zahliněných písků a hornin. 

       Ložisko je těženo těžebními etážemi dle schváleného POPD (tabulka.č. 5). 

 

 

ETÁŽ  

 

NADMOŘSKÁ VÝŠKA  

 

VÝŠKA ETÁŽE  

 

I.   těžební etáž   567 m n.m.       do 23 m 

II.  těžební etáž   553 m n.m.           14 m 

III. těžební etáž   538 m n.m.           15 m 

IV. těžební etáž   523 m n.m.           15 m 

 Tabulka č. 5: Těžební etáže 

 

 

        Šířka pracovní plošiny je určena se zřetelem na zajištění stability 
dobývacích,nakládacích a dopravních strojů min. 15 m. U nepracovních plošin je 
min. šířka 5 m. Uvedená minimální šířka pracovních plošin musí být stabilní a bez 
zátrhů,pro zajištění bezpečnosti práce a provozu na etážích.Těžba kamene v lomu 
se provádí povrchovou strojní metodou.   [ 12 ] 

 

 

3.2 Způsob rozpojování hornin 

        Na těžebních řezech je těžená surovina oddělována od masivu hromadnými 
odstřely. 

       Trhací práce velkého rozsahu se provádějí podle generálního technického 
projektu odstřelů a na základě povolení OBÚ v Brně č. j 08-543/99/532/Nej a jeho 
doplňku č. 2 OBÚ v Brně č.j 01-2267/06-531.1. Při provádění trhacích prací 
velkého rozsahu musí být dodrženy hodnoty maximálních dílčích a celkových 
náloží (tabulka č.6). 
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Vzdálenost (m) m ev.n (kg) m jn (kg) mcelk (kg)       
el.roznět DeM 

mcelk (kg) 
Indetshock 

100 30 15 450 800 

125 50 25 750 1200 

150 80 40 1200 1800 

175 110 55 1650 2500 

200 160 80 2400 3600 

225 200 100 3000 4500 

250 250 125 3750 5600 

275 300 150 4500 6750 

300 360 180 5400 8000 

350 480 240 7200 8000 

400 640 320 8000 8000 

 Tabulka č.6: Maximální hodnoty dílčích a celkových náloží 

 

 

vzdálenost - střední vzdálenost odstřelu od nejbližší zástavby 

m celk - nálož celková na odstřel 

m jn   - nálož v jednom časovém stupni 

m ev,n - ekvivalentní nálož 

Pro milisekundový roznět (DeM) platí       m ev,n = 2 m jn 

Pro Indetshock platí                                  m ev,n = ∑ m jn v intervalu i ≤ 8 ms 

                                                                                                                           [ 13 ] 

 

 

        Sekundární  dělení   suroviny  je prováděno převážně hydraulickými  kladivy,   
minimum těchto prací potom  trhacími  pracemi  malého rozsahu . Tyto práce   
jsou prováděny dle  zpracovaného a schváleného technologického  postupu. 
Realizace všech trhacích prací je zajišťována dodavatelsky. 
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3.3  Mechanizace a elektrizace , důlní doprava,   rozvod vody a 
zajištění provozu materiálem 

        Z rozvalu po clonovém odstřelu je surovina nakládána pásovým  rypadlem s 
naftovým motorem  LIEBHERR 954 B LITRONIC a dopravována dampry  BELAZ 
B 27 a TATRA T 815 do ocelové násypky  úpravárenského zařízení. Procesem  
úpravy projde  veškerá  těžená surovina. Její   kvalita  je  závislá na  místě 
vytěžení.  

        Rubanina  je z ocelové  násypky vozíkovým podavačem posouvána prěs 
ocelový rošt do čelisťového drtiče. Materiál propadnuvší roštem pokračuje na 
odhliňovací třídič SVEDALA DF 1000X3000, kde se oddělí materiál menší než 32 
mm.Tento je pak pomocí pásového dopravníku sypán na skládku odvalu. Materiál 
větší než 32 mm pokračuje k dalšímu zpracování. Surovina, která nepropadne 
ocelovým roštem je následně primárně drcena v čelisťovém drtiči DCJ 1000x1000. 
Podrcený materiál  je dopravován dopravním pásem do vyrovnávacího  
zásobníku. Ze zásobníku je materiál odebírán vozíkovým podavačem na 
sekundární  drcení  v kuželovém drtiči  SYMONS 1044.   Následně  je přepraven 
pásem na třídírnu,   kde na vibračních třídičích typu EDT 4000 x 2000 dochází  k 
roztřídění   na  frakce 32  -  63,   16  -  32,   8  - 16,   4 - 8, 0 - 4 mm,   které  jsou 
skladovány v šesti  ocelových zásobnících. 

        Frakce nad 63 mm  je  skluzem svedena na zpětný pás k terciárnímu drcení  
na kuželový drtič (granulátor)   SYMONS 1064.   Současně  je možno na zpětný 
pás přidávat ze zásobníků frakce 32  -  63 a  16  -   32  pro předrcení  na drobné  
frakce.   Po drcení   je materiál  opět vytříděn na třídičích a shromážděn 
v ocelových zásobnících. Odtud je vyvážen vozidlem technologické přepravy 
TATRA T 815 na skládky hotových výrobků nebo je dopravován expedičními 
vozidly přímo k odběratelům. Hotové výrobky ze skládek jsou nakládány kolovými 
nakladači LIEBHERR 556 (viz obrázek č.6) a UNC 200.    [ 6 ] 
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Obr.č.6:  Kolový nakladač LIEBHERR 556 

 

 

        V kamenolomu Ořechov je zaveden osmihodinový jednosměnný provoz,který 
je podle potřeby prodlužován na dvanáctihodinový nebo jsou využívány i sobotní 
směny. Roční produkce kameniva se pohybuje v rozmezí od 150 000 do 200 000 
tun. 

         Závod je zásobován el. energií ze stožárové trafostanice 530 kVA s 
převodem 220/0,4/0,23kV (viz obrázek č.7). Vodičové svody ze sekundárních 
svorek transformátoru jsou ukončeny v pojistkové skříni  v rozvodně NN.Rozvodna 
NN  sestává z panelového rozvaděče a kondenzátorové baterie,   které  jsou 
umístěny ve zděné budově.   Panelový rozvaděč sestává z pěti  polí.   První  pole  
je vstupní,   jsou v něm zabudovány měniče proudu EP 1000/5A.   V tomto poli   
jsou také měniče pro WOR. Elektroměry a spínací  hodiny jsou zabudovány v 
samostatné skříni.   Další  čtyři  pole  jsou vývodová.   Z panelového rozvaděče 
jsou napojeny tyto další  rozvaděče:   čerpací  stanice v provozovně, čerpací  
stanice u akumulační  nádrže,   primární  drtírna,   sekundární drtírna,   třídírna a 
sociální  zařízení. 
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Obr.č.7: Stožárová trafostanice 530 kVA 

 

 

        Provozovna  je napojena na veřejný vodovod obce Ořechov, ze kterého  je 
zásobeno sociální  zařízení. Užitková voda pro úpravárenské účely a na kropení  
komunikací je zajišťována z čerpací  stanice,  která odebírá vodu  z vodní nádrže 
(rybníka),   který je ve vlastnictví   těžební   organizace.   [ 6 ] 

 

 

3.4  Bezpečnost a ochrana zdraví  při  práci  a bezpečnost 
provozu 

        Těžební  postup byl   navržen z hlediska hospodárného vytěžení ložiska a s 
ohledem k platným bezpečnostním předpisům. Výška etáží   je  navržena max.   
15 m,   což zajišťuje  vytvoření bezpečného rozvalu po provedeném clonovém  
odstřelu pro  těžební stroj,   který  je  k dispozici   pro  těžbu. 
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        Dalším   opatřeními   je dodržování   technologických postupů a směrů 
postupu při   vedení   těžebních, prací   tak,   aby směr  postupu těžby byl  kolmý 
na úklon  ložiska a byla odtěžena veškerá rozvolněná surovina v  těžební   etáži. 

        V souladu s platnými   zákony a  vyhláškami   jsou v provozu vypracovány a 
schváleny pokyny pro obsluhu a  údržbu zařízení, technologické  postupy  pro 
provádění   činností,   havarijní   plán, provozní   řád,   organizační  řád,   směrnice 
pro elektrická zařízení a dopravní   řád.   Pracovníci   kamenolomu na všech 
úrovních  jsou z těchto materiálů pravidelně školeni  a následně přezkušováni. Z 
hlediska bezpečnosti   práce   jsou navrženy  také  všechny technologické postupy 
pro těžbu a úpravu suroviny. Pracovníci   jednotlivých profesí   jsou povinni   
seznámit se s příslušnými  bezpečnostními  předpisy a technologickými   postupy, 
dodržovat  je a používat odpovídající  osobní  ochranné pomůcky. 

 

 

3.5  Základní systém větrání lomu, opatření proti  prašnosti 

        Provozovna  je  větrána přirozeně průchozími  větry. Opravárenská  linka,   
která bývá silným zdrojem prašnosti, byla zakrytována.   Nad zdroji  prašnosti   
(drtiče,   přesypy) je   instalováno mlžící   zařízení.   Měřením byla prokázána 
účinnost uvedených opatření.   Výsledky měření  jsou v souladu s platnými  
normami. Komunikace  jako další   zdroj  prašnosti   jsou podle potřeby zvlhčovány 
kropícím vozem.    [ 6 ] 

 

 

3.6  Odvodňování 

        V současnosti  je na  jímání a odvádění důlních vod vybudována na 4.etáži  
čerpací  jímka do které  je akumulována voda z atmosférických srážek. Podle 
potřeby je přečerpávána  jedním čerpadlem typu KDFU 80 o výkonu 400  l/min. do 
odvodňovací příkopy na 3.etáži, která svádí vodu východním směrem až po okraj 
svážné komunikace. Zde se nachází další přečerpávací jímka se stejným typem 
čerpadla, které tlačí vodu do jímky na 2.etáži.Odkud je voda čerpána potrubím 
východním směrem do vodoteče podél   železniční  tratě.Jedno čerpadlo  stejného  
typu jako výše  uvedené  slouží   jako záložní.    [ 6 ] 
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4. NÁVRH TECHNOLOGIE DOTĚŽENÍ LOŽISKA DO   
ÚPLNÉHO VYDOBYTÍ ZÁSOB 

 

4.1  Definice skupin zásob 

        Pro přehodnocení stavu zásob výhradního ložiska Ořechov musely být 
nejprve stanoveny podmínky využitelnosti zásob.Tyto vymezují ve smyslu zákona 
44/1988 Sb. ve znění  pozdějších novelizací (horní zákon) tyto skupiny zásob : 

- Zásoby bilanční, které jsou využitelné v současnosti a vyhovují stávajícím 
technickým a ekonomickým podmínkám využití. 

- Zásoby nebilanční, které jsou v současnosti nevyužitelné, protože nevyhovují 
stávajícím technickým a ekonomickým podmínkám využití, ale jsou podle 
předpokladu využitelné v budoucnosti s ohledem na očekávaný technický a 
ekonomický vývoj. 

 

4.2  Podmínky využitelnosti zásob - přehled a stanovení kritérií 

        Podmínky jsou stanoveny podle příl. č. 1 vyhlášky č. 369/2004 Sb. s důrazem 
na hospodárné využití zásob ve smyslu § 30 platného znění zákona č. 44/1988 
Sb. (horní zákon). 

 

4.2.1  Množství nerostu 

        Množství nerostu není stanoveno.  

 

4.2.2  Jakost nerostu 

        Kritéria jakosti nerostu jsou dána požadavky příslušných norem ČSN EN 
12620 (Kamenivo do betonu), ČSN EN 13242 (Kamenivo pro nestmelené směsi a 
směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní 
komunikace) nebo ČSN EN 13043 (Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové 
vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch), které vymezují 
rozsah využití těženého nerostu. Aplikace různých norem umožňuje hospodárné 
využití těžené suroviny s tím, že nejkvalitnější části ložiska jsou využívány pro 
nejnáročnější výrobky, méně kvalitní části (zvětralý kámen při povrchu ložiska, 
kámen z poruch a pod.), pro výrobky na kvalitativní parametry nenáročné. 

 

 

4.2.3 Geologické ukazatele 

        Maximální objemový skrývkový poměr v bilančním bloku 1 : 2 je dán 
ekonomikou těžby. Zásoby žuly a migmatitu budou vyčísleny v samostatných 
blocích. Předpokládám, že je bude možno těžit a zpracovávat samostatně. 
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4.2.4  Báňsko technické podmínky 

        Spodní hranice zásob je na celém ložisku stanovena na kótu 508 m n.m. 
Úroveň je dána hloubkovou prozkoumaností ložiska. 

 

4.2.5  Ekologické podmínky 

        Střety s právem chráněnými zájmy (ochrana okolních obcí, obyvatel, 
podzemních vod, ochrana přírody a krajiny a pod.) před negativními vlivy těžby, 
úpravy a dopravy suroviny a výrobků jsou řešeny v rámci platného POPD. Pokud 
se vyskytnou nové střety zájmů, budou řešeny v doplňku POPD, kterým je 
podmíněno využití nově prozkoumaných zásob. 

 

4.2.6  Další ukazatele 

        Po okraji dobývacího prostoru probíhá veřejná lesní cesta, která musí být 
zachována pro přístup k dále ležícím pozemkům. Z důvodu ochrany cesty bude 
hrana lomu vzdálena od okraje cesty nejméně 5 m. 

 

4.3 Dosavadní prozkoumanost ložiska  

        Geologický průzkum ložiska, zakončený výpočtem zásob, byl proveden v 
roce 1958 (Kleisel J., 1958). Průzkum byl realizován  průzkumnými vrty, 
šachticemi a rýhami, technologické rozbory byly provedeny z průzkumných děl a 
ze stěnových záseků. V roce 1998 byly zásoby ložiska navýšeny na základě 
operativního výpočtu, zpracovaného v rámci POPD (Müller V., 1998). V roce 1991 
byl proveden geofyzikální průzkum (Macháček J., 1991), zaměřený na vymezení 
částí ložiska vhodných pro těžbu bloků pro kamenickou výrobu. Proto bylo potřeba 
zpracovat přehodnocení zásob ložiska podle nových podmínek využitelnosti s 
použitím výsledků nových prací.    [ 2 ]  [ 5 ] 

 

 

4.3.1 Archivní průzkumné práce 

        V rámci výše uvedené průzkumné akce bylo provedeno : 

                    -  6 jádrových vrtů 

                    -  10 šachtic 

                    -  9 rýh  

                    -  5 záseků 

        Dalších 13 rýh bylo provedeno mimo stávající ložisko, část z nich následně 
sloužila k vymezení nevýhradního ložiska Ořechov u Křižanova 2, které se 
nachází západně od výhradního ložiska.Přehled průzkumných děl je v tabulce č.7, 
jsou zobrazena na mapě ( příloha. č.2 ) .   [ 2 ]  
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díla X Y Z poznámka 

V1 1 140 342,70 630 366,43 587,62 jádrový vrt 

V2 1 140 439,62 630 396,79 575,02 jádrový vrt 

V3 1 140 342,95 630 446,69 589,18 jádrový vrt 

V4 1 140 370,06 630 243,10 573,00 jádrový vrt 

V5 1 140 303,58 630 217,81 576,28 jádrový vrt 

V6 1 140 261,67 630 422,95 585,80 jádrový vrt 

Šc1 1 140 247,59 630 387,61 581,90 šachtice 

Šc2 1 140 138,65 630 386,44 559,20 šachtice 

Šc3 1 140 431,95 630 364,61 575,10 šachtice 

Šc4 1 140 171,87 630 567,64 565,80 šachtice 

Šc5 1 140 371,71 630 553,63 577,20 šachtice 

Šc6 1 140 297,20 630 129,90 560,40 šachtice 

Šc7 1 140 415,69 630 248,20 565,30 šachtice 

Šc8 1 140 328,48 630 550,89 577,50 šachtice 

Šu1 1 140 466,00 630 532,89 576,60 šachtice 

Šu2 1 140 385,35 630 077,66 549,60 šachtice 

R1 1 140 544,81 630 545,78 580,40 rýha 

 1 140 544,20 630 545,86 580,50  

R2 1 140 542 630 477 570 rýha (nezaměřená) 

R3 1 140 483 630 401 569 rýha (nezaměřená) 

R4 1 140 497,74 630 276,42 556,30 rýha 

 1 140 492,16 630 275,17 557,20  

R5 1 140 496 630 111 538 rýha (nezaměřená) 

R18 1 140 628 630 520 586 rýha (nezaměřená) 

R20 1 140 367,97 630 091,75 555,50 rýha 

 1 140 362,51 630 092,03 556,60  

R21 1 140 484,81 630 327,94 558,50 rýha 

 1 140 489,69 630 330,03 557,80  

R22 1 140 493,90 630 254,96 555,00 rýha 

 1 140 498,64 630 253,04 554,50  
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Zá1 1 140 295,78 630 306,67 582,80 zásek 

 1 140 281,93 630 315,29 565,90  

Zá2 1 140 306,27 630 342,29 585,30 zásek 

 1 140 289,03 630 336,45 566,30  

Zá3 1 140 259,68 630 354,62 578,90 zásek 

 1 140 259,47 630 342,61 566,10  

Zá4 1 140 221,38 630 456,43 577,20 zásek 

 1 140 214,25 630 458,26 569,20  

Zá5 1 140 234,03 630 496,40 578,10 zásek 

 1 140 228,03 630 497,47 570,00  

L1 1 140 462 630 440 551,0 vrt ložiskový karotážní 

L2 1 140 331 630 486 537,2 vrt ložiskový karotážní 

L3 1 140 235 630 420 551,4 vrt ložiskový karotážní 

L4 1 140 320 630 173 539,2 vrt ložiskový karotážní 

H1 1 140 415 630 431 537,2 vrt hydrogeologický 

M1 1 140 580 630 507 579,2 vrt mapovací 

M2 1 140 517 630 353 559,0 vrt mapovací 

M3 1 140 446 630 187 555,0 vrt mapovací 

Tabulka č. 7: Přehled průzkumných děl    

 

 

4.3.2  Poslední průzkumné vrty 

        V rámci těžebního průzkumu byly v roce 2010 odvrtány čtyři ložiskové, tři 
mapovací a jeden hydrogeologický průzkumný vrt. Účelem vrtů bylo získat údaje o 
hloubkovém pokračování ložiska, skrývkových poměrech jižně od stávajícího lomu 
a hydrogeologických poměrech na ložisku. Ložiskové vrty byly označeny L1 - L4, 
mapovací M1 - M3 a hydrogeologický H1. Tyto vrty jsou tučně vyznačeny 
v tabulce č. 7. 

 

4.3.3 Odběr technologického vzorku z lomové stěny 

        Na ložisku byla doposud těžena pouze žula. V jižní stěně lomu byl obnažen 
styk žuly s migmatitem. Migmatit je na jiných lokalitách běžně využíván pro výrobu 
štěrkodrtí a zastižená hornina i přesto, že je navětralá, vykazuje nadějné vlastnosti 
(vysoký podíl křemene a živce, malý podíl slíd (biotitu), značná pevnost, 
polygonální rozpad). Z tohoto důvodu byl z jižní stěny odebrán vzorek na 
technologický rozbor s cílem ověřit použitelnost zastiženého migmatitu. Vzorek o 
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hmotnosti cca 60 kg byl odebrán 20.7.2010 z balvanů uvolněných ze stěny 2. 
etáže. Balvany byly zmenšeny palicí na úlomky do 30 cm. Aby byl vzorek pokud 
možno reprezentativní, byl odebrán z pěti různých balvanů. Vzorek byl odvezen k 
rozborům do akreditované „Zkušebny kamene a kameniva s.r.o.“ v Hořicích. 
Výsledky rozborů jsou znázorněny v kapitole  4.8 . 

 

 

4.4 Klasifikace zásob 

        Klasifikace zásob byla provedena podle §14 zák. 44/88 Sb. (horní zákon) ve 
znění pozdějších novelizací v souladu s podmínkami využitelnosti zásob. 

        Na ložisku byl proveden nový těžební průzkum, který navázal na výsledky 
předchozích průzkumných prací. Blok bilančních zásob č.1 (blok 1PB) , který byl 
hlavním předmětem nových průzkumných prací a je ze značné části odkryt v lomu, 
jehož stěny byly podrobně dokumentovány, je hodnocen jako prozkoumaný. Blok 
bilančních zásob č.2 (blok 2VB) částečně odkrytý a dokumentovaný v lomu, který 
byl předmětem průzkumných prací z roku 1958 a nových mapovacích vrtů, s 
odběrem technologického vzorku je hodnocen jako vyhledaný. 

        Bilančnost zásob je hodnocena podle podmínek využitelnosti zásob. Zásoby 
obou vyčíslených bloků jsou využitelné v současnosti a proto je ve smyslu horního 
zákona hodnotím jako bilanční. Nevytěžitelné zásoby v závěrných svazích byly 
zahrnuty do bloku zásob a budou vykazovány jako těžební ztráty. 

 

 

4.5 Charakteristiky bloků zásob včetně výpočtu zásob v blocích 
a ložisku celkem 

 

Blok 1PB 

        Prozkoumané bilanční volné v lomu. Blok zahrnuje všechny zbytkové zásoby 
žuly v lomu. Jeho plošný rozsah je dán na východě a částečně na severu 
rozsahem vydobytí ložiska. Na severu je blok limitován technologickou linkou a 
blízkostí obcí Ronov a Ořechov, na západě lesní cestou a rozhraním žula - 
migmatit. Báze bloku, daná úrovní prozkoumanosti, je na úrovni  508 m n.m.. 

 

Blok 2VB 

        Vyhledané bilanční volné jižně od stávajícího lomu. Blok zahrnuje zásoby 
migmatitu. Jeho plošný rozsah je dán na západě lesní cestou, na severu 
rozhraním žula - migmatit, na východě a jihu je hranice vedena po nových 
pozitivních průzkumných dílech. Báze bloku, daná úrovní prozkoumanosti, je na 
úrovni  508 m n.m.. 
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4.6 Výpočet zásob 

        Výpočet zásob byl proveden metodou prostorového modelování ložiska 
pomocí programů „Báňský a geologický model ložiska“ firmy „KVASoftware“. Tyto 
programy byly v posledních létech použity pro vyhodnocení řady ložisek uhlí, 
kaolínu, štěrkopísků a kamene a osvědčily se např. při řešení ložisek kamene 
Úhošťany, Kamýk - Trabice, Dolánky, Lašovice, Vlastějovice, Bukovice, Loštice, 
Vraňany a Kožlí.Účelem programu geologický model je matematicky modelovat 
geologickou (případně i jakostně-technologickou) stavbu ložiska. Všechny 
průzkumné práce jsou zobrazeny na mapě (příloha č. 2). 

        Vytěžitelné zásoby byly vypočítány v rozsahu bilančních volných zásob jako 
kubatura mezi stávajícím a projektovaným povrchem lomu, od které byly odečteny 
předpokládané těžební (vnitřní) ztráty ve výši 5 %. Parametry lomu odpovídají 
platnému POPD. Výsledky výpočtu zásob jsou v tabulce č.8. 

 

   

 

       

blok 
plocha kubatura průměrná mocnost skr. 

poměr bloku skrývky kamene skrývky kamene skrývky 

 [m
2
] [m

2
] [m

3
] [m

3
] [m] [m]  

1PB 98 938 5 020 3 996 221 10 145 40,4 2,0 0,003 

2VB 16 007 14 508 830 038 54 697 51,9 3,8 0,066 

     skr.poměr   

prozkoumané bilanční 
volné 98 938 5 020 3 996 221 10 145 0,003 

  

vyhledané bilanční volné 16 007 14 508 830 038 54 697 0,066   

           

geologické zásoby 114 945 19 528 4 826 259 64 842 0,013   

           

vytěžitelné bez vnitřních 
ztrát   2 830 137 51 134   

  

vnitřní těžební ztráty  [%]   5       

vytěžitelné 114 945 19 528 2 688 630 51 134 0,019   

Tabulka č.8: Výsledky výpočtu zásob 
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4.7 Porovnání výsledků s předcházejícím výpočtem 

        Předchozí řádný výpočet byl zpracován kombinovanou metodou 
horizontálních (celková kubatura) a  vertikálních (množství skrývky) řezů v roce 
1958. Kondice stanoveny nebyly, jedinými omezujícími kritérii byl nerost (žula) a 
báze ložiska 550 m n.m..   [ 1 ] 

        Porovnání s uvedeným výpočtem je neproveditelné. Vyčíslené zásoby byly z 
větší části odtěženy. V rámci zpracování POPD byl proveden operativní výpočet 
zásob, podle kterého byla upravena bilance zásob. Z tohoto důvodu bylo 
porovnání provedeno s výkazem Geo(MŽP) V3-01 k 31.12.2010 (těžba za 12 
měsíc byla zanedbatelná). Porovnání s předchozím výpočtem zásob je provedeno 
v tabulce č. 9.    

 

  výpočet zásob 2010 Geo(MŽP) V3-01/2009 rozdíl 

prozkoumané bilanční volné  3 996 000 1 248 000 + 2 748 000 

vyhledané bilanční volné 830 000 0 + 830 000 

     

geologické zásoby celkem 4 826 000 1 248 000 + 3 578 000 

vytěžitelné  2 689 000 1 248 000 + 1 441 000 

Tabulka č.9:  Porovnání výsledků výpočtu s předchozím výpočtem (údaje v  m
3
)            

                                                                                                                            

        Z tabulky je zřejmé, že novým výpočtem došlo na ložisku k nárůstu 
geologických i vytěžitelných zásob. Nárůst zásob je způsoben plošným i 
hloubkovým rozšířením ložiska. Velký rozdíl mezi geologickými a vytěžitelnými 
zásobami je způsoben skutečností, že v závěrném svahu jámového lomu zůstane 
velké množství nevytěžitelných zásob. V Geo(MŽP)V3-01 byly doposud patrně 
jako geologické vykazovány zásoby vypočítané uvnitř projektovaného lomu v 
rámci POPD.   [ 15 ]  [ 16 ]  [ 11 ] 

 

4.8   Kvalitativní parametry suroviny – migmatit 

        V jižní části lomu je výskyt dosud těžené suroviny  (žuly) omezen kontaktem 
žulového tělesa s pláštěm metamorfitů  (viz obrázek č. 8). V rámci průzkumných 
prací byla zkoumána možnost, zdali by nebylo možno pro výrobu drceného 
kameniva vedle žuly využívat i metamorfity. V první fázi byly orientačně (na 
základě makroskopického popisu) porovnány vlastnosti žuly a migmatitu. 
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Obr.č.8: Jižní část lomu, rozhraní žula – migmatit v úrovni 3.etáže 

 

 

        Obě horniny mají velmi podobné petrografické složení, liší se texturou, kdy 
migmatit je oproti žule zřetelně usměrněný. Ve druhé fázi byl z balvanů migmatitu 
pod stěnou 2. etáže odebrán technologický vzorek o hmotnosti cca 60 kg. Vzorek 
byl odebrán z lehce navětralé horniny a byl analyzován v „Zkušebně kamene a 
kameniva s.r.o.“ v Hořicích. Vzorek byl v laboratoři upraven drcením na frakci 
10/14 mm a byly na něm provedeny základní zkoušky, nutné k posouzení jeho 
využitelnosti. 
 
        Výsledky rozborů migmatitu jsou v  tabulce č.10. 
 
 

vlastnost jednotka frakce 32/63 

odolnost proti drcení - souč. LA - 70,6 

nasákavost [% hm] 0,9 

objemová hmotnost zrn [t/m3] 2,585 

odolnost proti zmrazování a rozmrazování [% hm] 0,3 
Tabulka č.10: Technologické vlastnosti migmatitu 
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        Z výsledku rozboru je zřejmé, že navětralý migmatit ze 2. etáže lomu má 
technologické vlastnosti vyhovující pro výrobu kvalitativně méně náročných 
výrobků (štěrkodrtě). Tyto výrobky je neúčelné vyrábět z momentálně těžené 
čerstvé žuly a těžba migmatitu žádoucím způsobem rozšíří sortiment výrobků z 
lomu.  
        Zhoršená odolnost migmatitu proti drcení je dána navětralostí materiálu a 
může být částečně ovlivněna přípravou vzorku na laboratorním drtiči. Na nižších 
etážích lze očekávat migmatit čerstvý, který bude patrně využitelný pro standardní 
výrobu drceného kameniva.    [ 16 ] 
 

 

4.9 Návrh na dotěžení zásob 

        Předpokládaná změna hornické činnosti se provádí za účelem hospodárného 
vydobytí ložiska, na základě § 30 odst. 1 zákona č. 44/1988., o ochraně a využití 
nerostného bohatství, v platném znění, § 5 odst. 1 a přílohy č. 10 k vyhlášce 
369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, 
oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních 
ložisek a § 6 odst. 2 zákona 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o 
státní báňské správě, v platném znění. 

        Dotěžení zásob lomu Ořechov souvisí s plošným rozšířením bloků zásob o 
cca 2 ha, zahloubením lomu o 15 m a následným dotěžením takto vzniklých pěti 
etáží až na kótu 508 m n. m.. Jak je zřejmé z předcházejících kapitol, při výrobě 
štěrkodrtí bude upřednostňována těžba z bloku 2VB. Tím dojde k soustředění 
těžby směrem k jižnímu okraji dobývacího prostoru a vzniku ideálních podmínek 
k zahloubení 5.etáže právě zde.  

         

 

4.10 Způsob a místo rozšíření dobývání 

        Nejdříve proběhnou na ploše cca 2,1 ha skrývkové práce. Mocnost skrývky 
předpokládám v rozmezí od 2 do 5 m. Skrývkový materiál bude dočasně nahrnut 
podél celé odtěžované plochy. Později bude odprodán nebo bude následně využit 
při rekultivačních pracích. Skrývkové práce budou prováděny v dostatečném 
předstihu před postupující porubní frontou tak, že hrana skrývky bude vždy 
minimálně 15 m před postupující etáží.  

        Z hlediska bezpečnosti bude žádoucí v co největší míře dotěžovat horní 
etáže. Těžba všech etáží by měla probíhat především ve směru východním a 
západním , to znamená ve směru kolmém na směr úklonu ložiska, takže by se 
předcházelo vytváření převisů a sklouzávání bloků suroviny ze stěny. Sklon  
lomových stěn navrhuji 70 –  75°. Generální sklon závěrných svahů cca 60°. 

        V současnosti v nejníže položené 4. etáži ještě není vytvořen dostatečně 
velký prostor k započetí otvírky 5. etáže (viz obrázek č.9).Po vytvoření potřebného 
prostoru navrhuji započít se zahlubováním 5. etáže v místě ukončení současné 
přístupové komunikace na plato 4. etáže v jižní části DP.  
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        Otvírka 5. etáže bude provedena z kóty 523 m n. m., až po konečnou bázi 
dobývání 508 m n.m., tak jako u všech předešlých zahlubování těžební činnosti 
vnitřním zářezem. Tímto vznikne nová těžební stěna o výšce 15 m. Klesání 
přístupové cesty do 5.etáže navrhuji cca 10% v délce cca 120 m. Šířka 
navrhované cesty bude v rozmezí 10 až 12 m, pro zachování obousměrné 
automobilové dopravy. Mezi hranou svahu a okrajem této komunikace bude 
ponechán ochranný pás cca 4 m v kterém bude proveden ochranný val.  

        Trhací práce budou v počáteční fázi zahlubování prováděny plošnými 
odstřely. Po dosažení kóty 508 m n. m. a vytvoření dostatečného prostoru pro 
rozval a samotnou těžbu,  budou trhací práce dále pokračovat clonovými odstřely. 
Nakládka rubaniny z rozvalu a její navážka na první stupeň drcení bude probíhat 
stejným způsobem jako doposud.   

 

 

 

Obr.č.9: 4. těžební etáž 

 

 

4.11   Návrh odvodnění 5. etáže 

        Po plánovaném zahloubení lomu Ořechov na kótu 508 m n.m. bude dno 
projektované 5. lomové etáže cca 32 m pod hladinou vody řeky  Bitýšky. 
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        Pro zachování těžby ve výše zmiňované etáži bude nutné odčerpávat 
zvýšený přítok důlních vod z nejnižší úrovně lomu.   

        Pro zahloubení   na  kótu 508 m n.m. navrhuji odvodnění z čerpací   jímky 
umístěné u  jižní  stěny 5.těžební  etáže poblíž vyústění  komunikace  na tuto etáž. 
Tato jímka bude vytvořena plošným odstřelem o ploše cca 20 x 20 m a hloubce 
cca 5 m. Velikost jímky navrhuji s ohledem na možné přívalové srážky a možné 
rychlé jarní tání sněhu. Čerpadlo o potřebném výkonu bude zavěšeno na plovoucí 
plošině s volným vertikálním pohybem. 

        Důlní  voda bude odčerpávána a vedena potrubím  jižním směrem do 
stávajícího odvodňovacího kanálu, který byl vybudován v rámci  kalového 
hospodářství  provozovny a v současné  době není  využíván. Vybudovaná 
kanalizace byla schválena v rámci   výstavby provozovny a je zaústěna do stejné 
vodoteče,  do které  jsou v současné době odváděny důlní vody. Stávající  
zařízení  bude ponecháno do doby, kdy dojde k odtěžení prostoru,   ve kterém  je 
umístěna akumulační   jímka nebo dojde k zahloubení 5.etáže. 

 

 

4.12  Komplexní posouzení vlivů záměru na životní prostředí a 
obyvatelstvo 

      Posuzovaný záměr (dotěžení výhradního ložiska žuly v DP Ořechov) 
nebude spojen s produkcí žádných nových druhů vlivů na životní prostředí, jelikož 
znamená pokračování již dlouholeté těžby této nerostné suroviny v dané lokalitě. 
Vzhledem k plánovanému způsobu a objemu těžby nebude realizace záměru 
spojena se zvýšením intenzity vlivů, které jsou produkovány v souvislosti se 
současnou těžbou. 

Zřejmě nejvýraznějším vnějším projevem těžby ložiska již dnes je změna 
reliéfu krajiny v místě těžby. Realizace záměru se na jeho další změně již nebude 
významněji negativně podílet. Naopak, v rámci záměru dojde k dalšímu 
rozetážování současných čtyř těžebních stěn a zároveň i k postupnému 
odtěžování stávajících odvalů v prostoru lomu.  

Záměr má být realizován v  činném lomu, který je využíván již několik 
desetiletí. Jeho cílem  je hospodárné využívání ložiska při dodržení zásad báňské 
technologie, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu a 
s vyloučením nebo minimalizací nepříznivých vlivů na životní prostředí. 

Těžba nerostných surovin je vždy vázána na místo vzniku ložiska, které je 
geneticky vázáno na určité geologické prostředí, bez možnosti přemístění na jiné 
místo, kde by neexistovaly střety zájmů.  

Realizací záměru nedojde k ohrožení nebo zániku rostlinných či živočišních 
druhů, které se v zájmovém území vyskytují. Nacházejí se zde společenstva 
běžná na mnoha dalších podobných biotopech v blízkém i širším okolí zájmové 
lokality. 

Rostlinná a živočišná společenstva budou dotčena pouze v místech rozšíření 
těžebního prostoru, tudíž i zásah do ekosystémů bude omezen pouze na 
prostorově malé plochy. Funkce stávajících ekosystémů zůstane zachována.   
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Jelikož pokračování těžby bude probíhat v již mnoho let fungujícím lomu,  ke 
změně reliéfu krajiny v důsledku existence lomu došlo již v dávné minulosti. 
Pokračování těžby k podstatné změně reliéfu krajiny již nepovede.  

Vzhledem k hydrologickým a hydrogeologickým poměrům ložiska a širšího 
okolí  realizací záměru nedojde k ohrožení režimu podzemních ani povrchových 
vod.    

Dalším provozem lomu nedojde ke zvýšení zdravotního rizika obyvatel. 
Nezanedbatelným sociálně – ekonomickým přínosem je dlouhodobé zajištění 
několika pracovních míst pro místní obyvatele a rovněž finanční přínos 
z povinných úhrad do rozpočtu obce Ořechov, který může být využit pro další 
rozvoj obce a zvýšení životní úrovně jejího obyvatelstva. 

Vlivy záměru na životní prostředí a obyvatelstvo jsem  stručně shrnul 
v tabulce č. 11. 

 

Oblast ovlivnění Způsob ovlivnění 

Obyvatelstvo 
 

zachování pracovních míst, příspěvek do rozpočtu 
obce, 
ovlivnění druhotnými vlivy (hluk, prach, vibrace) pouze 
v prostoru lomu,  
v době odstřelů omezení volného vstupu do 
bezpečnostního okruhu  

Ovzduší a klima vliv emisí (prach, emise z činností spalovacích 
motorů) bude omezen na oblast lomu, tzn. mimo 
obytné území a celkově nebude nijak závažný 

Hluková situace  ke zvýšení stávající hlukové zátěže nedojde, šíření 
hluku z lomu do okolí je zmírněno rozsáhlým 
souvislým lesním porostem 

Povrchové a podzemní 
vody 

nebudou těžbou ovlivněny 

Půda kontaminace půdy nenastane 

Horninové prostředí a 
přírodní zdroje 

záměr je určen k využití místní nerostné suroviny   

Fauna , flóra a 
ekosystémy 

po ukončení těžby bude provedena lesnická 
rekultivace, která umožní částečnou obnovu původní 
flóry a fauny 

Krajina lom zde existuje mnoho let, krajinný vzhled již lomem 
ovlivněný je,  
zhoršení celkového vzhledu krajiny nepředpokládám 

Hmotný majetek a 
kulturní památky 

realizace záměru nebude mít žádný vliv na hmotný 
majetek a kulturní památky 

Zdravotní rizika záměr nepřináší žádná zdravotní rizika pro 
obyvatelstvo, s výjimkou rizika daného charakterem 
některých pracovních činností v lomu 

Tabulka č.11:  Vlivy záměru na životní prostředí a obyvatelstvo 
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5. NÁVRH SANACE A REKULTIVACE PO UKONČENÍ 
LIKVIDACE LOMU 

 

5.1  Technický plán a harmonogram prací 

        Účelem prací je zhodnocení přírodních poměrů lokality kamenolomu a na 
těchto základech stanovení návrhu rekultivace. Nový plán rekultivace 
předpokládá, že po ukončení hornické činnosti bude centrální část kamenolomu  
samovolně zatopena důlními vodami, tj. bude provedena rekultivace hydrická a 
zbývající části budou postupně zavezeny inertním materiálem a  zalesněny nebo 
ponechány přirozené sukcesi. 

        Tento způsob rekultivace je v současné době jednou z nejčastějších a 
nejvhodnějších metod rekultivací. Sanační a rekultivační práce budou provedeny 
s cílem vytvořit základní podmínky pro přirozené zapojení „stavby“ kamenolomu 
do okolního prostředí. Tomuto cíli odpovídá i rozsah plánovaných prací. Cílem 
sanačních a rekultivačních prací je přirozené začlenění kamenolomu do okolní 
krajiny. Po zdárném ukončení sanace a rekultivace vzniknou další možnosti využití 
kamenolomu, např. rekreační účely. 

        Výchozím stavem pro plán rekultivace bude stav na lokalitě po dotěžení 
ložiska. Mým návrhem dojde k rozšíření jak plošného rozsahu těžby tak především 
hloubkového rozsahu. Současné čtyři etáže na kótách 567,553,538,523 m n. m. 
doplní ještě pátá etáž s bází na kótě 508 m n. m..  

        Po dotěžení navrhuji vytvořit v části území vodní nádrž se dnem na kótě 508 
m n. m. a s hladinou na kótě 545 m n. m. Plocha dna bude 68 368 m2  a plocha 
hladiny bude činit  90 140  m2  .   

            Při průměrné hloubce 37 m bude objem zadržené vody činit 2 932 398  m3. 
Břehy do výšky cca 8 m ( 545 – 553 m n. m.) budou tvořeny lomovou stěnou. 
Přístup k vodní hladině bude původní komunikací z lomu, po které je v době těžby 
zajišťován přístup na třetí a čtvrtou etáž. 

        Před zatopením budou z prostoru dna kamenolomu odvezena a odstraněna 
všechna strojní zařízení, pomocné stavební objekty a provozní skládky. Případná 
místa znečištění ropnými látkami budou očištěna a sanována technickými 
prostředky. 

 Biologická část rekultivace nebude prováděna – dno kamenolomu bude 
samovolně zatopeno. Odvádění vod bude realizováno přirozeným odtokem 
prostřednictvím přepadu.  

        Vodní nádrž vznikne přirozenou akumulací vody, jejíž hlavním zdrojem budou 
převážně atmosférické srážky, dalšími zdroji jsou vodní přítoky z míst 
poruchových pásem a puklinová voda. 

        K lesnické rekultivaci jsou určeny plochy s původní kulturou les, část deponie 
skrývek v jižní části, dále plochy nevhodné pro zemědělskou rekultivaci z důvodu 
členitosti terénu a vodních poměrů . 
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        Jde o výsypky, odvaly a deponie skrývky umístěné v bývalém odkališti v jižní 
části DP, lavičky mezi závěrnými svahy o šířce 5 m, prostor s provedenou 
skrývkou za SZ hranicí okraje těžby, prostor bývalého skladu trhavin, prostor 
náspu u východního okraje DP. V tomto případě nelze uvažovat o produkčních 
lesních plochách, ale o jejich ozelenění a začlenění do krajiny. Plochy určené pro 
lesnickou rekultivaci mají  rozsah 34 100 m2 . 

        K přirozené sukcesi jsou navrženy skalnaté plochy závěrných svahů a svah 
příkopu lemující západní stranu prostoru závodu. Závěrné svahy ukončující 
dobývání v lomu jsou v POPD navrženy s výškou etáže 15 m při dodržení 
výsledného generelního sklonu svahu okolo 60°. 

        Ostatní plochu prostoru závodu navrhuji nerekultivovat, ale využít ji po 
ukončení těžby podle potřeby pro další zástavbu (např. pro rekreační, bytové nebo 
výrobní účely). Další část ostatní plochy bude tvořit síť komunikací v DP Ořechov, 
která by měla účelně propojit jednotlivé oblasti a naváže na stávající cestní síť. 
Komunikace pro přístup k vodní nádrži bude vytvořena ve východní části DP 
z komunikace pro přístup na 5.etáž. 

 

        Rozčlenění ostatních ploch: 
 
                    závěrné svahy                                             22 948   m2              
                    plocha pro zástavbu                                    24 846   m2 
                    plocha pro zástavbu                                      2 616   m2 
                    komunikace                                                   9 889   m2    
                    ___________________________________________ 

 
                    celkem                                                          60 299  m2      
 
 
        Rekapitulace ploch v zájmovém území po ukončení těžby: 
 
 
                    vodní plocha                                                 90 140  m2 
                    lesnická rekultivace                                      34 100  m2 
                    závěrné svahy ( sukcese )                           22 948  m2                   
                    komunikace                                                    9 889  m2 
                    ostatní plocha určená pro zástavbu             27 462  m2 
                    ___________________________________________ 
 
                    celkem rekultivované plochy                      184 539  m2 
                    nedotčené území                                         73 523  m2 
                    ___________________________________________ 
 
                    celkem                                                      258 062  m2 
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5.2  Technická část rekultivace 

        Jedná se o komplex opatření technického charakteru, který vytvoří základní 
podmínky pro využití rekultivovaného území k navrženým účelům. V rámci 
technické rekultivace je nutno upravit terénní a reliéfní poměry rekultivovaných 
ploch podle následného využití, např. ploch určených pro lesnickou rekultivaci tak, 
aby byly zajištěny optimální fyzikální, chemické a biologické vlastnosti nově 
vzniklého půdního profilu pro biologickou rekultivaci. 

        U ostatních ploch určených pro další zástavbu dojde k demontování 
nepotřebného technologického zařízení a nepotřebných objektů pro které nebude 
následné využití. Na těchto plochách nebudou prováděny rekultivační práce, 
budou využity pro nehornické účely a pro podnikatelskou činnost. Část plochy 
zastavěné úpravárenskou linkou může být využito např. jako parkoviště.  

        Během technické rekultivace půjde o vyrovnání povrchu terénu do roviny tak, 
aby byly vytvořeny co nejlepší podmínky pro výsadbu stromků. Svahy budou 
upraveny do mírnějšího sklonu, pokud to bude možné a účelné. 

        Lesnická rekultivace předpokládá přítomnost alespoň minimálního půdního 
profilu. Na lávkách mezi závěrnými svahy a na dalších plochách určených 
k zalesnění bude potřeba k překrytí 0,5 m vrstva skrývkového materiálu s vrchní 
0,20 m vrstvou hlinitého materiálu (lesní hrabanka, hlinitá příměs). 

 

5.3  Biologická část rekultivace 

 

5.3.1  Druhová a prostorová skladba dřevin    

        Pro navrhované zalesnění stanoviště je navržena tato druhová skladba 
dřevin ( tabulka č. 12). 

 

druh 
zastoupení 

[%] 

množství 
jedinců na 1 
ha [ks] 

plocha 
[ha] 

potřeba 
sazenic 
[ks] 

vylepšení 
20 % [ks] 

celkem 
sazenic 
[ks] 

borovice 
lesní 

40 9.000 1,3640 12.276 2.455 14.731 

smrk ztepilý 20 4.000 0,6820 2.728    545 3.273 

modřín 
opadavý 

20 3.000 0,6820 2.046    409 2.455 

javor klen 10 6.000 0,3410 2.046    409 2.455 

dub letní 10 8.000 0,3410 2.728    545 3.274 

CELKEM 100  3,4100 21.824 4.363 26.188 

Tabulka č.12: Druhová skladba dřevin 
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        K biologické rekultivaci jako cílové dřeviny s hospodářským (ochranným) 
významem je navržena borovice lesní a smrk ztepilý, jako dřeviny vtroušené 
modřín opadavý a dub letní a pro osázení svahů javor klen. 

 

5.3.2  Zalesňování, spon, hustota kultury a doba sadby 

        Počet sazenic k biologické rekultivaci ke zpětnému zalesnění byl vyčíslen 
podle přílohy č. 6, vyhl. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu 
semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a 
podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za 
pozemky určené k plnění funkcí lesa. 

        Sazenice budou vysazovány ručně a k výsadbě bude použit prostokořenný 
sadební materiál převážně II. výškové třídy. Při výsadbě bude uplatňován řadový 
spon. 

        U borovice lesní bylo stanoveno 9 000 ks na ha (spon 1,10 x 1,10 m), smrk 
ztepilý 4 000 ks na ha (spon 1,25 x 2,00 m), modřín opadavý 3 000 ks (1,65 x 2,0 
m), javor klen 6 000 ks na ha (spon 1,15 x 1,45 m) a dub letní 8 000 ks na ha (1,1 
x 1,15 m). 

        Při samotném vysazování je potřeba dbát, aby sazenice byla zasazena 
správně hluboko a svisle, kořenový systém měl přirozenou polohu a sazenice byla 
v půdě dobře zakotvena. Pro výsadbu je nejvhodnější jarní období, v této době je 
nejvíce vláhy pro ujmutí sazenic. 

        Potřeba u všech pěti druhů dřevin na lokalitě je 21 824 ks sazenic. 

 

 

5.3.3  Péče o kulturu, vylepšení, ochrana kultury 

        V péči o kulturu se předpokládá doplňování (vylepšování) uhynulých sazenic. 
Předpokládáme vylepšení výsadby v druhém roce 15%, což odpovídá u všech 
druhů dřevin celkem 3.272 ks sazenic a ve třetím roce 5% tj. 1.091 ks sazenic. 

        Doplňování bude provedeno pokud možno stejným druhem dřeviny, avšak 
vyspělejšími sazenicemi. Tento úkon se provádí zpravidla první tři roky po 
výsadbě. 

        Všechny porosty budou chráněny ochranným nátěrem (repelent Morsuvin, 
případně repelentem podobným).  
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5.4 Časový postup rekultivace 

        Po dotěžení jednotlivých částí ložiska dojde již v průběhu hornické činnosti 
k postupné technické a návazně biologické rekultivaci jednotlivých dotčených 
ploch. Předpokládané ukončení hornické činnosti (při předpokládané průměrné 
roční těžbě 70 tis. m3) je rok 2050 (údaj je orientační, závislý na ročních těžbách a 
tudíž na poptávkách odběratelů, nelze specifikovat přesně). 

        O povolení čerpání finanční rezervy  na zahlazení následků hornické činnosti 
(sanaci a rekultivaci pozemků)  pro jednotlivé části ložiska bude organizace žádat 
podle § 37a, odst. 2, zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, příslušný obvodní báňský 
úřad, který schvaluje čerpání finanční rezervy po dohodě s MŽP ČR a po vyjádření 
příslušných dotčených obcí.  

 

 

5.5 Vyčíslení předpokládaných nákladů na vypořádání 
očekávaných důlních škod a na sanaci a rekultivaci pozemků 
dotčených vlivem dobývání 

 

 

5.5.1  Náklady na technickou část rekultivace 

        Náklady na sanaci a rekultivaci jednotlivých ploch byly vyčísleny podle 
zkušeností z jiných obdobných lokalit. Takto vyčíslené náklady na zajištění 
plánovaného rozsahu sanace a rekultivace jsou vztaženy k cenové úrovni roku 
2011 a  vzhledem  k časovému horizontu ukončení mají pouze význam orientační 
( tabulka č.13). 
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Plocha 

Výměra 

- 

Kubatura 

Druh prací cena 
Náklady 
celkem 
[Kč] 

odtokové 

zařízení 
- 

náklady na vybudování regulačního a 
odtokového zařízení (přepad) 

- 300.000,- 

Lesnická 

rekultivace 

34.100 
m2 úprava pláně 

8,50 
Kč/m2 

289.850,- 

17.050 
m3 

navezení skrývkového materiálu do 
1000 m s vrchní 0,2 m vrstvou 
hlinitého materiálu a následným 
rozhrnutím 

102 
Kč/m3 

1.739.100,- 

technolog. 

linka 

- odstranění stavby linky - 500.000,- 

- 
zajištění speciálních prací při likvidaci 
skladu olejů a PHM 

- 100.000,- 

CELKEM  2,928.950,- 

Tabulka č.13: Náklady na sanaci – technická část rekultivace 

 

         Veškeré stavby je plánováno prodat se ziskem novým zájemcům. Části 
zařízení linky budou demontovány, použitelné díly nabídnuty do jiných provozoven 
organizace, zbylé kovové části budou odvezeny do příslušných sběren. Při 
likvidaci je plánováno pouze odstranění vyčnívajících částí základů. Demontáž 
strojního zařízení bude provedena v etapě likvidace lomu. Část nákladů bude 
uhrazena z  prodeje surovin, zbývající náklady by podle současného předpokladu 
organizace neměly přesahovat cca 600.000,- Kč. 

        Likvidace převisů a očistění míst s nebezpečím sesuvu bude provedeno 
v rámci likvidace lomu z provozních nákladů.  

 

        Náklady na technickou rekultivaci celkem jsou  2,928.950,- Kč. 

 

 

5.5.2 Náklady na biologickou část rekultivace 

        Při stanovení nákladů na biologickou část rekultivace, bylo vycházeno 
z původního plánu sanace a rekultivace území dotčeného těžbou, který je součástí 
POPD.  

        V dnešní době však ceny prací ani ceny zboží (ceny spojené s výsadbou a 
údržbou sazenic a ceny sazenic) nejsou centrálně určovány, ale jsou tvořeny 
volně jednotlivými dodavateli na základě momentální situace na trhu. Proto není 
možné a ani účelné přesně určit jednotlivé tržní ceny, které budou platit v době 
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realizace prací. Z tohoto důvodu jsou náklady na biologickou (lesnickou) část 
rekultivace stanoveny v prvé řadě na základě původního plánu sanace a 
rekultivace, kdy náklady na biologickou část rekultivace na jeden hektar 
rekultivované plochy činily cca 330 tis. Kč a dále na základě zkušeností z jiných 
obdobných lokalit. 

        Na základě výše zmiňovaného byly náklady na provedení biologické – 
lesnické rekultivace stanoveny ve výši 380 tis. Kč/ha zalesňované plochy. V této 
ceně je zahrnuto: kopání jamek, nákup a výsadba sazenic, ochrana stromů 
nátěrem (postřikem), ožínání sazenic a ošetřování lesních porostů až do stádia 
zajištění. 

        Při výměře plochy lesnické rekultivace 34 100 m2 (3,4100 ha) činí nálady na 
biologickou (lesnickou) část rekultivace 1,295.800,-  Kč. 

 

5.5.3  Celkové náklady na sanaci a rekultivaci 

 

        Náklady na technickou část rekultivace                                       2.928.950  Kč 

        Náklady na biologickou část rekultivace                                      1.295.800  Kč 

       

        

        Náklady na sanaci a rekultivaci celkem                                       4.224.750  Kč 

 

 
Návrh na vytváření  potřebných finančních rezerv na sanace a rekultivace 

vychází  z celkového množství   těžitelných zásob,   tímto plánem vyčíslených na  
2 688 630  m3  a celkové sumy předpokládané na provedení  sanace a rekultivace,   
která činí  4.225 tis.Kč. 

V termínu k 31.12.2011 bude na samostatném účtu fondu rezerv na sanace 
a rekultivace naspořeno přibližně 1,061.700,- Kč, to znamená že bude zbývat k 
vytvoření   ještě  3,164.050,- Kč. 

Odvod připadající na vytěženou objemovou jednotku suroviny potom činí  
cca 1,18  Kč/m3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc.Martin Čech : Návrh na dotěžení výhradního ložiska žuly v DP Ořechov 

43 
 

 

6. ZÁVĚR 

       

        Cílem mé diplomové práce bylo navrhnout způsob dotěžení výhradního 
ložiska žuly v dobývacím prostoru Ořechov včetně návrhu rekultivace lomu. 

        Úvodem studie charakterizuje ložisko nerostu polohově, geologicky, 
hydrologicky, hydrogeologicky a petrograficky. Následuje popis současného stavu 
dobývání, dopravy a úpravy surovin.  

        Snahou těžební organizace „KAMENOLOMY ČR s.r.o.“ je zvýšit životnost 
ložiska vyhrazeného nerostu, které je zdrojem kvalitní suroviny pro výrobu 
drceného kameniva. Proto se předpokládaná změna hornické činnosti provádí za 
účelem hospodárného vydobytí ložiska, na základě § 30 odst. 1 zákona č. 
44/1988., o ochraně a využití nerostného bohatství, v platném znění, § 5 odst. 1 a 
přílohy č. 10 k vyhlášce 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování 
geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek a § 6 odst. 2 zákona 61/1988 Sb., o hornické činnosti, 
výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. Pro 
přehodnocení stavu zásob výhradního ložiska Ořechov musely být nejprve 
stanoveny podmínky a kritéria využitelnosti zásob. 

        Dotěžení zásob lomu Ořechov souvisí s plošným rozšířením bloků zásob o 
cca 2 ha, zahloubením lomu o 15 m a následným dotěžením takto vzniklých pěti 
etáží až na kótu 508 m n. m.. V této části diplomové práce je popsán i způsob a 
místo rozšíření těžby včetně způsobu zahlubování 5.etáže. Plošné rozšíření bloků 
zásob se dotýká především jižní části ložiska( blok 2VB), hloubkové rozšíření pak 
především již odkryté části ( blok PB1). Rozdělení zásob do dvou bloků, 1PB 
(žula) a 2VB (migmatit), je z důvodu  rozdílných petrografických a technologických 
vlastností.  

        Z důvodu stále větší poptávky stavebních firem po štěrkodrtích (cca 30% 
produkce provozovny) byl proveden laboratorní rozbor vzorku migmatitu z jižní 
části lomu.Z výsledku rozboru je zřejmé, že migmatit z jižní části lomu ( blok 2VB ) 
má technologické vlastnosti vyhovující pro výrobu kvalitativně méně náročných 
výrobků (štěrkodrtě). Tyto výrobky je neúčelné vyrábět z momentálně těžené 
čerstvé žuly a těžba migmatitu žádoucím způsobem rozšíří sortiment výrobků z 
lomu.  

        Výpočet zásob v blocích a výpočet vytěžitelných zásob byl proveden v 
programu  báňský model. Na ložisku Ořechov  u  Křižanova  bylo nově vyčísleno  
4 826 tis. m3 geologických zásob stavebního kamene, z čehož je  3 996 tis. m3 
zásob prozkoumaných bilančních volných a 830 tis. m3 zásob vyhledaných 
bilančních volných. Při předpokládaných těžebních ztrátách 5 %  je v dobývacím 
prostoru  2 689 tis. m3  vytěžitelných zásob stavebního kamene. 

Jedním z cílů této studie bylo posouzení všech vlivů na životní prostředí a 
obyvatelstvo. Negativní vlivy spojené s těžební činnosti jsou jen lokálního dosahu 
a lze je celkově považovat za nízké. Při splnění podmínek, které stanoví orgány 
ochrany přírody a další zainteresované orgány státní správy a při dodržení 
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opatření na minimalizaci nepříznivých vlivů považuji dotěžení výhradního ložiska 
žuly v DP Ořechov  za ekologicky přijatelnou. 

V místě dotěženého lomu jsem navrhl rekultivaci hydrickou, společně 
s rekultivací lesní, přirozenou sukcesí a ponechanou volnou plochou pro rekreační 
nebo podnikatelské účely. Cílem sanačních a rekultivačních prací je přirozené 
začlenění kamenolomu do okolní krajiny a vznik dalších možnosti využití volného 
prostoru v krajině. 

Těžba kameniva v lomu Ořechov má svou dlouholetou tradici a v úvodu 
vytyčený cíl ( prodloužení životnosti ložiska ) bude v plném rozsahu splněn.  
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