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ANOTACE 

Tato předloţená práce posuzuje moţnosti provozu vnitřní výsypky lomu Smrčník 

– Pomezí s ohledem na kapacitu současně provozované výsypky vnější. Cílem je vyjádřit 

chronologicky ţivotnost stávající výsypky a tomu přizpůsobit dotěţení loţiska v místě 

budoucí vnitřní výsypky tak, aby nebylo nutno zakládat dočasnou výsypku uvnitř DP a tím 

zbytečně navyšovat těţební náklady.  Dále navrhnout technologický postup ukládání 

materiálů na výsypku s ohledem na jejich zrnitostní skladbu, strojní vybavení těţební 

organizace, hydrogeologické poměry a také její budoucí vyuţití. Posledním cílem je 

ideový projekt sanace a rekultivace dotčeného území. V závěru práce je shrnuto technicko 

- ekonomické a ekologické zhodnocení navrhovaného řešení. 

Klíčová slova: lom Smrčník – Pomezí, vnitřní výsypka, DP, sanace a rekultivace. 

 

SUMMARY 

This offered work considers posibility an operation of inner waste dump at the 

Smrčník – Pomezí quarry site with regard to capacity currently operated dump outside. The 

goal is to express chronologically a lifetime of existing dump and to adapt an exploitation 

of a deposit in this space so that is it not necessery to create a temporary dump inside the 

mining area and unnecessarily raise the cost of mining. Further to propose the 

technological procedure of depositing all the materials with regard to their structure of 

granularity, mining machinery of miner, hydrological conditions and the its future land 

use. Ultimate goal is a hypotetic project of the restoration and reclamation of the territory. 

The conclusion is summarized the technical – economic and ecological evaluation of   

proposed solution. 

Key words: quarry Smrčník – Pomezí, inner waste dump, mining area, restoration and 

reclamation.  
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Seznam pouţitých zkratek a symbolů 

CHLÚ Chráněné loţiskové území 

DP Dobývací prostor 

POPD Plán otvírky a přípravy dobývání 

SV Severovýchod 

JZ Jihozápad 

Fe Chemická značka ţeleza 

Cu Chemická značka mědi 

JSTK Jednotný systém kartografický 

DMT 8.0 Digitální model terénu, verze 8.0  

m
3 

Objem – jednotka 

m
2
, ha Plocha – jednotky 

3D Trojrozměrný 
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1. ÚVOD 
 

Pojem těţba nerostů v sobě zahrnuje několik operací, které je nutno velmi citlivě 

řídit a organizovat. Je pochopitelné, ţe bez včasně provedené skrývky loţiska budeme 

velmi brzy řešit otázku nedostatku prostoru k vlastní těţbě a na druhé straně masívní 

skrývku můţeme plánovat pouze v případě dostatečné kapacity výsypky. 

Smyslem mé práce je posoudit pochybnosti o správném vedení a návaznosti 

těţebních operací. Konkrétně dokázat, ţe kapacita současně provozované vnější výsypky je 

dostatečná, ţe s určitou rezervou pojme plánovaný objem skrývek i další předpokládaný 

objem hmot uloţených zde v souvislosti s dobýváním a úpravou nerostu před zahájením 

provozu výsypky vnitřní. V případě, ţe výsypka bude posouzena jako kapacitně 

nedostatečná, bude mým úkolem navrhnout takový postup prací, aby při zachování 

produkce lomu nebyl nutný další zábor pozemků pro dočasné haldování. Je zřejmé, ţe 

tímto krokem by těţební náklady organizace značně vzrostly a plánování dalšího, i kdyţ 

pouze dočasného prostoru pro výsypku by se mohlo sejít s odmítavou reakcí veřejnosti. 

Otázka posouzení moţností provozu vnitřní výsypky tedy bude řešena komplexně 

počínaje vymezením prostoru budoucího tělesa výsypky a jeho charakteristikou, dále 

povahou ukládaných materiálů i strojního vybavení těţební organizace. Bude zpracován 

technologický postup ukládání materiálů na vnitřní výsypku, který bude respektovat 

budoucí vyuţití prostoru.  

Závěrem zpracuji ideový návrh na sanace a rekultivace tělesa výsypky a 

závěrných svahů, kde se budu snaţit navrhnout obnovu a funkční začlenění pozemků 

dotčených dobýváním zpět do krajiny a přírody. Tímto krokem bych rád poukázal na fakt, 

ţe tato činnost, ač stojí na samém konci řetězce těţebních operací, by měla být řešena jiţ 

v průběhu těţby a dokazuje, ţe osoba řídící návaznost těchto činností musí být myšlenkově 

v předstihu. 
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2. CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU 
 

 

2.1. Popis lokality Smrčník – Pomezí 

Zájmové území se nachází cca. 5 km od centra Jeseníku na severním svahu nad 

obcí Lipová – lázně. Jedná se o loţisko krystalických vápenců původně vhodných pro 

těţbu bloků na ušlechtilou kamenickou výrobu. Výtěţnost však tímto způsobem 

dosahovala max. 10 %. V současné době je loţisko těţeno společností Omya CZ s.r.o. 

Vápenná a je vyuţíváno pro výrobu ušlechtilých vápencových drtí a mikromletých 

vápenců pro papírenský průmysl, jako minerální plnivo pro výrobu barev, fasádních barev, 

plastických hmot a pro další chemické účely s výtěţností okolo 75 %. 

 

Obr. č. 1: Zpracovatelský závod na Pomezí                           Zdroj: letecké snímkování Omya CZ s.r.o. 

 
   

2.2  Geologická charakteristika lokality 

 

Po geologické stránce náleţí loţisko Pomezí k fylitovému komplexu v obalové 

sérii keprnické klenby. Vápence v této geologické jednotce tvoří dlouze protaţené 
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nesouvisející čočky. V severní části tvoří vápence dva souvislé pruhy v délce několika km, 

směrně protaţené SV – JZ. Předmětná část loţiska se nachází v JV pruhu, který je na SV 

straně ukončen u jeskyně Na Pomezí okrajovým sudetským zlomem a obdobně na JZ 

straně v Horní Lipové. V podloţí vápence se nachází kompaktní servitský kvarcit, 

v nadloţí lupenovitě rozpadavý kvarcit. 

  

2.2. Stratigrafická situace loţiska 

Celkový tvar prozkoumané a předmětné části loţiska je téměř obdélníkový o 

rozměrech 150 aţ 300 x 1500 m. Šíře vápencového pruhu na povrchu (nepravá mocnost) 

se pohybuje v rozmezí 120 – 150 m, pravá mocnost v rozmezí 80 – 100 m. Směr 

vápencového pruhu je ve směru SV – JZ, úklon k SZ kolísá v rozmezí 35 – 41°.  

 

 Přibliţně ve středu předmětné části loţiska v místech morfologické deprese je 

mocnější pásmo příčné tektonické poruchy, která rozděluje loţisko na SV a JZ část.  

 

 

 

    Obr. č. 2: JZ část lomu                                    Zdroj: letecké snímkování Omya CZ s.r.o. 
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2.3. Petrografické zhodnocení  

 

Po petrografické stránce je loţisko tvořeno středně aţ hrubozrnně krystalickým 

vápencem většinou bílé barvy. V blízkosti puklin a při povrchu jsou slabě naţloutlé polohy 

od sloučenin Fe. Dále jsou tu polohy namodralých aţ šedých vápenců zbarvené 

přítomností grafitické substance. Obsah grafitu, bělost a zaţloutnutí jsou základními 

parametry sledovanými z důvodu kvality výroby. 

 

 

2.4. Hydrogeologický průzkum 

 

V roce 1997 provedla firma UNIGEO a.s. hydrogeologický průzkum loţiska. 

Hlavním cílem prací bylo zjištění úrovně hladiny podzemní vody ve vztahu k uvaţované 

těţební bázi 630 m n.m., posouzení vlastností nesaturované zóny mezi hladinou podzemní 

vody a uvaţovanou těţební bází v souvislosti s ochranou podzemní vody a zřízení 

monitorovacích objektů pro sledování kvality podzemních vod v průběhu těţby. 

 

Pro účely této práce je podstatné, ţe hladiny spodní vody i při plánovaném 

zahloubení na úroveň 630 m n.m. nebude zastiţena, neboť je ustálena na úrovni 590 m 

n.m. a neočekávají se přítoky do zahloubených etáţí. Loţisko těţeného vápence je dobře aţ 

velmi dobře propustné. Při dosavadní těţbě nedošlo k zaplavení jiţ zahloubených etáţí i při 

největších atmosférických sráţkách nebo jarních táních. Nepředpokládají se proto ţádná 

opatření pro odčerpávání důlních vod.  

 

 

2.5. Současný stav lomu 

 

SV část loţiska je otevřena těţebními řezy 700, 710, 722, 740 a 752 m n.m. 

Řezy 781 a 792 m n.m. jsou jiţ vytěţeny a řezy 752, 740 m n.m. jsou krátce před 

dotěţením směrem k podloţí a SV. Ostatní těţební řezy 690, 680 aţ 630 m n.m. budou 

postupně otevřeny od centrální poruchy. Zpřístupněny budou z obsluţné vnitrolomové 

komunikace vedené na nadloţí, souběţně s příjezdovou komunikací. Po vytvoření 
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dostatečného prostoru a předstihu nejniţšího řezu bude i v této části započato s vnitřní 

výsypkou a to od centrální poruchy směrem k SV za postupujícími etáţemi. Tato část 

lomu není předmětem mé práce, neboť prvotním cílem je dosaţení nejniţší povolené 

báze těţby a zahájení provozu vnitřní výsypky v JZ části lomu. 

 

JZ část loţiska je otevřena těţebními řezy 720 – 640 m n.m. kde řezy 720 – 

700 jsou jiţ vytěţeny, řezy 690 – 670 jsou krátce před dotěţením a rozvoj lomu 

v niţších těţebních řezech je v podstatě zastaven především kvůli nedostatečnému 

předstihu skrývky nadloţí. Do této oblasti musí být soustředěna těţba v nejbliţších 

letech, aby mohl být co nejdříve zahájen provoz vnitřní výsypky. Po provedení 

nadloţní skrývky bude těţba na jednotlivých řezech pokračovat směrem JZ – SV a po 

dosaţení nejniţší báze a vytvoření dostatečného předstihu bude zaloţena z JZ strany 

vnitřní výsypka. 

 

 

  Obr. č. 3: Prostor plánované vnitřní výsypky                                Zdroj: letecké snímkování Omya CZ s.r.o. 

Vysvětlivky: červená barva -  znázorňuje směr centrální poruchy, která rozděluje loţisko na JZ a SV část. 
                       modrá barva   -  vymezuje prostor, kde je nutno provést nadloţní skrývku 

                       hnědá barva    -  vymezuje prostor, kde bude zaloţena vnitřní výsypka  
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3. POSOUZENÍ MOŽNOSTI PROVOZU VNITŘNÍ VÝSYPKY 

 

3.1. Přístrojové a programové vybavení 

 

Základní mapa lomu je 2x ročně doměřována a aktualizována dodavatelskou 

organizací. Jako podklad pro moji práci bude výstup dat z posledního měření ze dne 1. 

března 2011. Toto měření bylo provedeno Totální stanicí LEICA TCR 1203. Pro úplnost 

přikládám kalibrační list měřidla. 

 

Data budou transformována do Systému DMT 8.00, coţ je programová nadstavba 

systému MicroStation  2004  Edition, MicroStation  XM  Edition, PowerMap 2004  

Edition nebo PowerMap  XM  Edition. Poskytuje základní prostředky pro digitální 

modelování terénu. Systém DMT můţe být pouţit přímo nebo jako rozšiřující modul 

systému ProGEO. Všechny mé výpočetní modely budou zpracovány tímto programem. 

 

Vzhledem k tomu, ţe systém MicroStation standardně vyuţívá kartézský 

souřadný systém (další moţností je polární nebo sférický), je pro systém S-JTSK 

vyuţívána kresba ve třetím kvadrantu, tzn.:  

 jsou zaměřeny osy x a y 

 pouţívá se obrácená orientace os x a y 

 

3.2. Výpočet kapacity stávající výsypky 

 

Výpočet kapacity je proveden v programu DMT 8.00, kde byl vymodelován 

konečný tvar této výsypky. Rozdílem mezi tímto stavem a současným stavem byl vypočten 

objem materiálu, který bude moţno na vnější výsypku ještě uloţit. 
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Grafický výstup - Model vnější výsypky (Současný stav k 1. březnu 2011 a konečný stav) 

 

  

 

Pro obraznost uvádím datový výstup programu, který dokumentuje pouţitou výpočetní 

metodu. Tato metoda je pouţita ve všech následujících výpočtech: 

 

Výpočet objemu mezi povrchy 'lom2011' a 'kurek2015': 

 

Obsah zadané ohrady:   86845.491 m
2
 

 

Obsah plochy trojúhelníků povrchu 'lom2011', které jsou povaţované za průnik:   

85948.178 m
2
 

Obsah plochy terénu povrchu 'lom2011' nad průnikem:   85948.178 m
2
 

Objem povrchu 'lom2011' nad průnikem a společným minimem 622.180:          

5468726.075 m
3
 

Povrch 'lom2011' leţí nad povrchem 'kurek2015' na ploše:   53169.563 m
2
 

Objem povrchu 'lom2011' nad povrchem 'kurek2015':   600203.488 m
3
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Obsah plochy trojúhelníků povrchu 'kurek2015', které jsou povaţované za průnik:   

86753.099 m
2
 

Obsah plochy terénu povrchu 'kurek2015' nad průnikem:   86753.099 m
2
 

Objem povrchu 'kurek2015' nad průnikem a společným minimem 622.180:      

4952668.835 m
3
 

Povrch 'kurek2015' leţí nad povrchem 'lom2011' na ploše:   8757.946 m
2
 

Objem povrchu 'kurek2015' nad povrchem 'lom2011':   29884.547 m
3
 

 

 

Celkový rozdíl objemů povrchů metodou 1:   539675.240 m
3
 

(Funkce počítá celkový objem jako rozdíl objemů nad společným výškovým minimem 

povrchů.) 

 

Celkový rozdíl objemů povrchů metodou 2:   546587.941 m
3
 

(Funkce počítá celkový objem jako rozdíl objemu, o který první povrch převyšuje druhý, a 

objemu, o který druhý povrch převyšuje první). 

 

Z obou metod jsem vypočítal aritmetický průměr, který činí 543 131 m
3
 a nadále 

s ním budu pracovat jako s kapacitou současné výsypky. 

 

3.3. Výpočet mnoţství zásob k dotěţení v JZ části lomu 

Také výpočet mnoţství zásob k vytěţení byl proveden podobným způsobem. 

Vytvořil jsem model lomu v okamţiku, kdy bude moţno zahájit provoz vnitřní výsypky a 

rozdílem se současným stavem bylo vypočteno mnoţství zásob k vytěţení v této části 

lomu. 

Mnoţství zásob je 861 152 m
3
. 
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3.4. Výpočet objemu nadloţní skrývky v JZ části lomu 

I poslední výpočet byl proveden pomocí digitálního modelu terénu a byl zjištěn 

objem nadloţní skrývky, kterou je nutno uloţit na výsypku, tak aby bylo moţno vytěţit 

zásoby vypočítané v předchozím kroku. 

Objem nadloţní skrývky je 265 406 m
3
. 

3.5. Analýza materiálů ukládaných na výsypku 

Na výsypku jsou ukládány materiály nevhodné k dalšímu zpracování a jedná se 

především o výplně krasových dutin (jíl, písek, sutě), dále příčné poruchy s vázaným 

hydrotermálním zrudněním Fe a Cu. Dále je zde ukládán vápenec nesplňující poţadavky 

na vstup do výrobního procesu s ohledem na parametry bělosti, zaţloutnutí a obsahu 

grafitu nebo Fe. Dalším ukládaným materiálem je odhlinění po primárním drcení, kde 

materiál pod sítem 0 – 15 mm je pásem vynášen na skládku, odkud je postupně expedován 

na odval. 

 

 Při dalším zušlechťování na závodě Pomezí jsou z produkce separovány další 

nevhodné materiály, které jsou rovněţ odváţeny zpět na výsypku lomu. Jedná se o optické 

třídění po praní materiálu, kde je pracovníky organizace ručně tříděn materiál vizuálně 

nesplňující poţadavek na kvalitu ve frakci 0 – 150 mm. Rovněţ hydrocyklónem 

separovaný písek ve frakci 1,4 – 2 mm a dehydrovaný kal z rámového kalolisu jsou 

ukládány na výsypku. 

 

 Následující tabulka přehledně demonstruje mnoţství materiálu ukládaného na 

výsypku a dělí jej podle druhu a mnoţství uloţeného na výsypku. 
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Tabulka č. 1: Skladba materiálů ukládaných na výsypku 

 

Rok 

Mnoţství uloţené na výsypku podle kódu v (kt). 

Celkem 

V O T P K 

2007 74,04 35,32 2,77 20,41 26,32 158,86 

2008 89,22 43,49 0,77 26,19 26,98 186,65 

2009 73,48 41,09 4,77 18,28 24,69 162,31 

2010 62,70 36,46 3,23 7,98 24,32 134,69 

Průměr 74,86 39,09 2,89 18,22 25,58 160,63 

Procenta 47% 24% 2% 11% 16% 100% 

Poznámka: Pro přehlednost byly přiřazeny k jednotlivým druhům materiálu kódy, které budou pouţity i 

v navazujícím textu. 

 

 

V = výkliz z lomu (výplně krasových dutin, geol.poruchy a jejich okolí)       »    0-500 mm 

O = odhlinění po primárním drcení                                                                   »    0-16   mm 

T = optické třídění po praní                                                                               »    2-150 mm 

P = písek z hydrocyklonu                                                                                  »    1,4-2  mm 

K = kal dehydrovaný rámovým kalolisem                                                        »    0-1,4  mm 
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Tabulka č. 2: Prodej vedlejších produktů 

 

Rok 

Prodej v (kt). 

Celkem 

V O T P K 

2007 0 16,16 3,11 1,75 0 21,02 

2008 0 18,46 3,18 0 0 21,64 

2009 0 18,93 1,56 3,13 0 23,62 

2010 15,39 7,14 4,48 7,48 0 34,49 

Průměr 3,85 15,17 3,08 3,09 0 25,19 

Procenta 16% 60% 12% 12% 0% 100% 

 

Z uvedených tabulek vyplývá, ţe na výsypku bude ročně uloţeno průměrně 160 

kt materiálu. Z toho téměř 50 % bude tvořeno materiálem typu (V) frakce 0 – 500 mm, 

dále asi 24 % bude tvořit materiál typu (O) frakce 0 – 15 mm a zbytkový podíl budou tvořit 

materiály drobných frakcí typů (P) a (K). 

Navíc bylo ročně prodáno průměrně 25 kt vedlejších produktů, které budou 

odečteny z mnoţství materiálů ukládaných na výsypku. 

Předpokládá se, ţe materiál typu (T) bude ukládán separovaně a nadále bude 

vyuţíván jako výplň drenáţních příkopů a rýh na budované vnitřní výsypce, kde bude 

vyuţito jeho čistoty bez prachových podílů. 

 Uvedené hodnoty budou v této práci povaţovány za platné pro stanovení 

technologického postupu stavby výsypky i pro chronologický odhad její kapacity. 
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3.6. Výstupní analýza 

 

Tabulka č. 3: Výstupní analýza 

 

Kód Sledovaná veličina ( m
3
 ) koeficient ( t ) 

A Kapacita výsypky současné  543 131 1,6 869 009 

B Mnoţství zásob k dotěţení   861 152 2,69 2 316 499 

C Vytěţitelné zásoby = B x 0,7 602 806 2,69 1 621 548 

D Znečištění = B - C 258 346 2,69 694 951 

E Objem nadloţní skrývky   265 406 1,6 424 650 

F Prodej vedlejších produktů 15 625 1,6 25 000 

G Průměrný roční poţadavek 

výroby 

118 959 2,69 320 000 

H Potřebná kapacita výsypky  669 164 1,6 1 070 662 

Vysvětlivky :  objemová hmotnost = 2,69 t.m
-3

 

                        sypná hmotnost = 1,6 t.m
-3 

 

Dosavadními výpočty byly zjištěny tyto údaje: 
 

 Vytěţitelné zásoby C = 1 621 548 t   »   C / G = 5,06   »   zaloţení vnitřní výsypky 

musí být provedeno v horizontu max. 5-ti let ! 

 Kapacita současné výsypky A = 869 009 t   »   H – 5.F = 945 662 t               

 869 009 – 945 662 = -76 653 t = - 47 908 m
3
   »   v pátém roce jiţ musí být na 

vnitřní výsypce vytvořen prostor pro min. 48 000 m
3
 hmot ! 
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4. NÁVRH METODIKY 

4.1. Chronologický postup prací 

Tento navrhovaný postup prací bude respektovat průměrné roční mnoţství 

suroviny, které je potřeba dodat výrobnímu závodu k dalšímu zpracování. Bude rozdělen 

do několika kroků s cílem plánovat postup těţebních prací tak, aby bylo moţno zahájit 

provoz vnitřní výsypky nejpozději do pěti let. Na konci budou jednotlivé kroky zpracovány 

do přehledné tabulky. 

Pokud budou v dalším textu etáţe, nebo jejich úrovně uváděny číslem, je toto 

číslo vţdy udáním nadmořské výšky v systému Bpv (Balt po vyrovnání). 

 

1.rok -  jak je zřejmé z mapky, musí být nejvyšší etáţ rozšířena a následně další niţší 

těţební řezy tak, aby byla vytvořena krátká a účelná komunikace na výsypku a zároveň k 

primárnímu drtiči.  

 

 

Situační mapka č. 1 – Počáteční stav k 1. březnu 2011 
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            Dále je nutno postup těţby orientovat směrem JZ – SV a vytvořit dostatečně široké 

a bezpečné pracovní plošiny na řezech 680 – 650.  Při rozšiřování řezu 670 m n.m. bude 

nutno vytvořit sjezd z 680 na 670 a tím zajistit dopravu suroviny nejkratší cestou 

k primárnímu drtiči. V prvním roce musí být odtěţen velký objem materiálu z nadloţí a 

vnější výsypka bude značně zatíţena. To znamená, ţe ukládání materiálu na výsypku musí 

být citlivě řízeno tak, aby bylo zajištěno jejich vhodné mísení v zájmu stability výsypky.  

 

 

Situační mapka č. 2 – Konec roku 2011 

 

 

Těmito kroky bude vytěţeno : 

 392 650 t suroviny 

 293 050 t materiálu z nadloţí 
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2. rok – další rozšiřování těţebních řezů 650 - 700 a postup jejich těţby SV směrem. 

Dočasně zbudovaný sjezd z 680 – 670 zanikne a původní sjezd z 660 -650 bude přesunut 

na novou pozici. V průběhu tohoto roku dojde k otevření a rozšíření řezu 640 v JZ části 

lomu. I v tomto roce bude objem nadloţní skrývky velký a musí se pečlivě dodrţovat 

technologický postup, zejména při dosypávání závěrného svahu výsypky. 

 

 

Situační mapka č. 3 – Konec roku 2012 

 

 

Těmito kroky bude vytěţeno : 

 516 000 t suroviny 

 100 700 t materiálu z nadloţí 
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3. rok – v tomto roce budou nadále rozšiřovány všechny otevřené těţební řezy  670 – 640. 

Na severní straně lomu bude formován závěrný svah na etáţích 660 – 680. Transport 

materiálu k primárnímu drtiči bude realizován po etáţi 660. V tomto roce bude objem 

materiálu z nadloţí minimální. 

 

 

Situační mapka č. 4 – Konec roku 2013 

 

Těmito kroky bude vytěţeno : 

 379 000 t suroviny 

 13 800 t materiálu z nadloţí 
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4.rok – těţba pokračuje především na řezech 660 – 640. V průběhu dojde ke zrušení 

dočasného sjezdu z 660 – 650 a v JZ části lomu bude započato s otvírkou nejniţšího 

těţebního řezu 630. Rovněţ v tomto roce bude výsypka zatěţována materiálem z nadloţí 

minimálně. 

 

 
Situační mapka č. 5 – Konec roku 2014 

 

Těmito kroky bude vytěţeno: 

 488 000 t suroviny 

 600 t materiálu z nadloţí 
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5.rok – rozšíření těţby na těţebních řezech 660 – 630, po dosaţení dostatečného předstihu 

těţby bude moţno na vnitřní výsypce v její JZ části uloţit cca 49 000 t materiálu. 

Dotvoření další části závěrného svahu umoţní vybudování dvou sjezdů potřebných 

k dotěţení loţiska v této oblasti a to z 700 - 690 a z 690 – 680. 

 

 
Situační mapka č. 6 – Konec roku 2015 

 

 

Těmito kroky bude vytěţeno : 

 541 000 t suroviny 

 16 500 t materiálu z nadloţí 

 49 000 m³ je moţno uloţit na vnitřní výsypku 
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Tabulka č. 4: Roční průběh těžby 

 

Rok 

Vytěţená surovina(t) Nadloţí 

(t) 

Výsypka(m
3
) 

hrubá čistá 70% vnitřní vnější 

1 rok 392 650 274 855 293 050 0 256 788 

2 rok 516 000 361 200 100 700 0 159 688 

3 rok 379 000 265 300 13 800 0 79 688 

4 rok 488 000 341 600 600 0 91 875 

5 rok 541 000 378 700 16 500 49 000 81 125 

Celkem 2 316 650 1 621 655 424 650 49 000 669 164 

 

Z uvedených výsledků lze usoudit, ţe při dodrţení navrhovaného harmonogramu 

budou cíle práce naplněny.  

Jelikoţ nevznikla velká rezerva, která by pokryla události, které jsem nemohl 

předpokládat např. vyšší poţadavky na kvalitu výroby, které budou muset být uspokojeny 

materiálem ze SV části lomu, doporučuji ukládat frakci > 200 mm bez hlíny ukládat na 

vhodném místě. Později při zakládání vnitřní výsypky bude pouţita na stavbu základního 

stupně výsypky a bude tvořit vrstvu, která zabrání ucpávání aktivních puklin na dně 

výsypky pro odtok sráţkových vod. 

 

4.2. Technologický postup ukládání materiálů na vnitřní výsypku 

Podle § 43 vyhl.č.26/1989 Sb. musí být pro provoz výsypky zpracován 

technologický postup, který určí bezpečnostní opatření pro ukládání a odběr hmot, způsob 

zneškodňování prachu, zajištění strojů a zařízení, odvodnění prostoru výsypky atd. 
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    Tato provozní dokumentace byla zpracována v příloze č.2 jako řízený 

dokument a po schválení a uvolnění bude součástí integrovaného systému managementu. 

 

 

4.3. Ideový návrh na sanaci a rekultivaci prostoru vnitřní výsypky 

 

Jiţ v důlně-technické etapě rekultivace výsypky je nutná volba charakteru 

budoucího reliéfu krajiny v souladu s plánovaným charakterem jeho vyuţití.  

 

Těleso výsypky bude zakládáno a tvarováno tak, aby vytěţený prostor byl 

v souladu s technologickým postupem vyplněn po úroveň 680 m n.m. a aby sklony svahů 

nepřesáhly hodnotu 1 : 4, coţ vyhovuje následnému lesnickému způsobu rekultivace. 

Důleţitým prvkem je dostupnost tohoto prostoru technikou pro zaloţení lesnických 

porostů, pěstebních a dalších činností. Přístupová komunikace bude vytvořena po okraji 

DP, kde vyklesá na úroveň 680 m. n. m a dále bude slouţit mechanizmům plnícím výsypku 

a později jako obsluţná komunikace. Bude dimenzována podle váhy nejtěţšího 

mechanismu těţařské organizace, coţ je dumper CAT 769 s celkovou hmotností 69 t a 

bude dostatečná i pro mechanismy, které budou zabezpečovat v budoucnu odvoz dřevní 

hmoty. 

 

Úprava vodního reţimu je řešena v technologickém postupu a cílem bylo zajistít 

jak bezproblémový odtok vody v období zvýšených sráţek, tak i zajištění vláhy pro 

rostliny.  

 

 Pro biologickou etapu rekultivace bude navrţeno zalesnění rekultivovaných 

ploch břízou jako přípravnou dřevinou, dále bukem lesním a jedlí bělokorou jako 

dřevinami cílovými. Návrh druhové skladby se opírá o druhovou skladbu přirozených 

společenstev na místech s podobnými přírodními podmínkami a o druhovou skladbu 

porostu v nejbliţším okolí.  

 

Bříza bude vyseta semenem nebo sazenicemi v počtu 3.000 ks/ha. Tato poskytne 

kryt kulturním dřevinám a později bude ve věku 20-ti let smýcena a okrouţkována.  
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Hospodářské soubory jsou základními jednotkami rámcového plánování 

hospodářských opatření. V tomto případě se jedná se o hospodářský soubor 456 

s dominantním zastoupením buku lesního, soubor lesních typů 5 C – suché slunné polohy s 

vápencem. Počet sazenic min. 9.000 ks/ha. Z důvodu zimního stání zvěře (srnčí i vysoké) 

se počítá s omezenou sadbou jedle bělokoré, neboť z uvedených důvodů je nutná její 

ochrana oplocením. Pro jedle budou v tomto prostoru nepravidelně rozmístěny oplocenky 

o rozměru 20 x 20 m. Ochrana sazenic nátěrem se jeví v těchto místech jako nedostatečná. 

 

Závěrný svah a podloţní svah tvořený křemenci bude ponechán přírodní sukcesi. 

A teprve v případě, ţe bude vyhodnocena jako nedostatečná, bude navrţen další postup. 

 

Jelikoţ v těsné blízkosti DP vede turisticky značená trasa, navrhuji podél ní 

umístění informačních tabulí. Tyto poskytnou základní informace o těţařské společnosti, 

těţené surovině a jejím dalším vyuţití, historii a současnosti těţby. Dále o plánovaných a 

uskutečněných rekultivačních pracích podloţených fotodokumentací. Po ukončení 

rekultivace v JZ části lomu se zde v této souvislosti nabízí moţnost vybudování 

odpočinkového místa pro turisty. Tyto aktivity si kladou za cíl přiblíţit těţbu surovin 

neodborné veřejnosti a obrátit mnohdy negativní pohled na tuto činnost v její prospěch. 

 

 

4.4. Zajištění deponie půdy vhodné k rekultivaci 

 

Těţební organizace jsou povinny ve smyslu horního zákona, zákona o půdě, 

zákona o lesích a ţivotním prostředí provádět selektivní odkliz orničních vrstev a dalších 

zúrodnitelných vrstev půdního profilu za účelem vyuţití v následném rekultivačním 

procesu v technicko – biologické etapě. Sejmuté orniční vrstvy resp. Zúrodnitelné zeminy 

jsou ukládány na zvláštních deponiích resp. mohou být přemisťovány i na plochy stanovišť 

připravených jiţ pro jejich návoz a rozprostření. 

 

U těţební organizace je v současnosti evidována deponie zúrodnitelné zeminy o 

objemu 30 000 m
3
. Dále z plochy plánované skrývky bude sejmuta vrstva zúrodnitelné 

zeminy o mocnosti 1 m. Plošná výměra plánované skrývky je 17 144 m
2
. Celková plocha 
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rekultivovaného území je 125 131 m
2
. Na této ploše bude rozprostřena vrstva zeminy o 

mocnosti 0,3 m. 

 

 A = Potřebný objem zeminy k rekultivaci = 125 131 x 0,3 = 37 539,3 m
3
  

 B = Zemina zajištěná skrývkou = 17 144 x 1,0 = 17 144 m
3
  

 C = Zemina evidovaná na deponii = 30 000 m
3
  

 

C + B >= A      »      30 000 + 17 144 >= 37 540     »     47 144 > 37 540 

 

Z uvedeného porovnání vyplývá, ţe po plánované provedení skrývky, zejména 

vrstvy zúrodnitelných zemin bude zajištěna dostatečná deponie zemin pro rekultivaci 

stanovišť v poţadovaném rozsahu. Doporučuji na této deponii provést dočasné zatravnění, 

aby se zabránilo jejímu postupnému zaplevelení. 

 

 

5. TECHNICKO–EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ ZHODNOCENÍ     

NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ. 

 

5.1. Technicko – ekonomické zhodnocení 

 

Toto hodnocení se opírá o skutečnost, ţe nevhodným vedením důlních děl dochází 

ke zbytečnému zvyšování těţebních nákladů, vyšší ekologické zátěţi okolí a především 

moţným problémům na poli bezpečnosti práce.  

 

Technicky navrhované řešení splňuje především tyto základní cíle: 

 

 Řeší postupy těţby s ohledem na bezpečnost práce tzn. ţe jsou dodrţovány bezpečné 

šíře pracovních plošin a komunikací v souladu s platným POPD. 

 Navrhovaným řešením budou úplně vydobyty zásoby loţiska v této části lomu. 
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 Budou zajištěny hydrologické poměry bez nutnosti čerpání důlních vod a v návaznosti 

na to i stabilita výsypky. 

 Pro pozdější sanaci a rekultivaci území bude zajištěna dostatečná deponie 

zúrodnitelných zemin. 

 Toto řešení vytváří velmi dobrý základ pro pokračování těţby SV směrem. 

 

Ekonomické zhodnocení vychází ze současných cen společnosti, která 

smluvně provádí vybrané druhy přepravy pro těţařskou organizaci a z nákladů, které 

by vznikly při nedodrţení navrhovaného postupu: 

 

 Provoz dočasné výsypky zatíţí organizaci ročně částkou cca 4.000.000,-Kč, která 

představuje cenu za nakládku a transport materiálu na dočasnou výsypku. 

 Dalším nákladem je pronájem pozemku pro dočasnou výsypku. Za pozemek o výměře 

1 ha je roční nájemné cca 80 000,-Kč. 

 JZ část lomu je pronajatým pozemkem a do navrácení pozemku lesnímu půdnímu 

fondu a tím vlastníkovi je smluvně placen nájem 8,-Kč za m
2
. Tzn. ročně částku 

1.001.048,-Kč 

 

Z přehledu je zřejmé, ţe úspora mnou navrhovaného řešení je min. 5.000.000,-Kč 

ročně a nezohledňuje ještě další náklady jako poplatky za vyřízení nájemní smlouvy na 

pozemky, administrativní poplatky a mzdu zaměstnance, který se touto záleţitostí bude 

zabývat.  

 

Navrhované řešení je obhájitelné po technické i ekonomické stránce a 

dodrţováním jeho postupů těţební organizace ušetří nemalé finanční náklady. Jeho 

benefity lze spatřit i v otázce bezpečnosti práce a provozu nebo ve vnímání těţební 

společnosti v očích veřejnosti. 
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5.2. Ekologické zhodnocení 

 

Smyslem navrhovaného řešení bylo nalezení vhodného kompromisu mezi 

poţadavky těţební organizace, záměrem budoucího vyuţití území postiţeného hornickou 

činností a místními podmínkami. Sanační práce na stěno-jámových kamenolomech 

s výškou etáţí 10 metrů a více, jsou sloţitým a váţným problémem. Lomy mají obvykle 

dlouhou ţivotnost a vlivem těţby jsou jejich prostor a okolí dlouhodobě poznamenány. 

 

Včasné a logicky řízené zaloţení vnitřní výsypky je nejen z ekologického, ale i 

ekonomického hlediska vhodným řešením. Zde uvádím seznam přínosů navrhovaného 

řešení:  

 

 Dodrţením navrhovaných těţebních postupů nevznikne potřeba záboru dalších 

pozemků pro dočasnou výsypku a tím se sníţí ekologická zátěţ této oblasti.  

 Zbytková lomová jáma bude po úroveň 680 m n.m. zaplněna. Vznikne prostor vhodný 

pro navrţený lesnický typ rekultivace a zároveň se tím vytvoří účelný biokoridor, 

umoţňující migraci organismů mezi biocentry. 

 Postupnou sanací a rekultivací území za postupující těţbou bude zmenšena plocha 

postiţená hornickou činností. 

 Bude zvětšena mocnost vrstvy nad ustálenou hladinou spodní vody a tím bude zvýšena 

její ochrana. 

 Navrţené postupy a instalace informačních tabulí na turistické stezce vedoucí kolem 

DP nebo případně zbudování odpočinkového místa ovlivní pozitivně názor veřejnosti 

na těţbu nerostů nejen v této konkrétní oblasti. 
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6. ZÁVĚR 

V předloţené práci jsem se snaţil přehledně vysvětlit důvody navrţeného postupu 

a osobě, která u této organizace bude řídit těţební operace se dostane do rukou materiál, 

který pomůţe vyřešit stávající, jistě neutěšený stav. Dodrţováním navrţených postupů se 

zabrání dalšímu zhoršování situace a toto pracoviště se stane bezpečným s logicky 

řízenými těţebními postupy. 

Je pochopitelné, ţe jsem v této práci nemohl zohlednit všechny situace, které 

mohou v průběhu exploatace tohoto loţiska nastat. Řešeny byly pouze ty předvídatelné a 

další, které v průběhu těţby nastanou, musí být včas vyhodnoceny a navrţen další postup. 

Tento by však výrazně neměl překročit rozsah této práce a její výsledky by měli být 

respektovány. 
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