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Anotace 

Cílem této bakalářské práce jsou návrhy na další postupy těţby a úpravy technologie 

na kamenolomu Zárubka. V této bakalářské práci Vás seznámím s historií kamenolomu 

Zárubka s jeho geografickými, geologickými a hydrogeologickými poměry a se současným 

stavem dobývání, dopravy a technologickou úpravnou. Navrhuji zde postupy jak nejlépe, 

nejšetrněji a nejhospodárněji postupovat při dalším dobývání velice kvalitní suroviny 

s ohledem na okolní zástavbu a budoucnost lomu v dotčeném území. Dále popisuji, jak by 

bylo moţné různými technickými úpravami na technologii změnit způsob zpracování dané 

suroviny především z hlediska ekonomického vzhledem k současné ekonomické situaci na 

trhu směřováno ke sníţení nákladů na zpracování. 

Klíčová slova: kamenolom, dobývání, technologická úpravna, těţební řez,  

 

Annotation: 

The aim of my Bachelos thesis is to show my suggestions for further procedures 

mining and processing technology to quarry Zárubka. During reading my Bachelor thesis, 

I’ll be introducing you to the beautiful history of the ‘‘ Zarubka ‘‘ quarry, with showing its 

geographical, geological and hydrogeological conditions, and the current mining state, its 

transport and its plant treatment. By moving forward with my thesis, I’ll be suggesting the 

best practical ways, with the most economic manner and efficienty to follow, comparing 

with the other ways which has better high quality of the raw material, with the respect to 

the surrouning buildings and the quarry future in the affected area. Later I also describe 

how it would be possible to change the way of processing the raw materials in a good 

economic terms by some various technical modifications to the technology, given the 

current economic situation to the market, which is directed to reduce the prosessing coast. 

Keywords : quarry, conquest, technological plant treatment, cut mining.  
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1 Úvod 

 Historie kamenolomu Zárubka sahá do druhé poloviny 19. Stol.  

 Kamenolom se nachází na třech katastrálních územích – Vrbatův Kostelec, 

Leštinka a Prosetín na pravé straně ţelezniční trati Pardubice – Havlíčkův Brod. 

Lom byl zaloţen okolo roku 1866, kdy začala primitivní ruční výroba přetloukaného 

štěrku a stavebního kamene na pozemku pana Záruby, odkud pochází název provozovny 

Zárubka. Dle pamětních zápisů je popisováno o klopotné práci „tlučení červeného štěrku 

na Zárubce.“ K rozšíření výroby došlo v roce 1870, kdy se započalo se stavbou ţelezniční 

trati Pardubice – Havlíčkův Brod, kam byl tento ručně přetloukaný štěrk dodáván. V roce 

1873 byla tato trať dokončena a v té době dochází k největšímu rozkvětu ruční výroby, kdy 

lom převzal vídeňský podnikatel, který zde zavádí výrobu dlaţebního kamene, určeného na 

dláţdění Vídně. V této době Vídeň poţadovala výhradně skutečsko – prosetínskou ţulu. 

Asi v roce 1890 převzala lom další firma, kdy do lomu nastoupili rakouští a italští 

odborníci, kteří v lomě zavedli průmyslové dobývání kamene pomocí trhavin a to černého 

prachu. Zároveň s tím zavedli ruční dlabačky a ruční nářadí na opracování a rozlamování 

kamene. V roce 1897 byl postaven drtič, jako jeden z prvních v celém okolí, na zpracování 

odpadu při ruční výrobě. Tento lom byl u různých majitelů aţ do roku 1939, kdy byl 

odkoupen a přešel do správy ČSD. Převzetím lomu do správy ČSD nastala nová éra ve 

vývoji. Byla postavena nová vlečka, začalo se s budováním rampy, byly instalovány drtiče 

na zpracování odpadu z kamenické výroby. V této době ještě převládá kamenická výroba a 

vedlejším produktem byl štěrk. Tato tendence trvala aţ do roku 1949, kdy se projevila 

zvýšená potřeba štěrku a na tomto základě dochází k výstavbě nové drtírny a k výstavbě 

nových betonových zásobníků. Od 1.10.1952 převzala lom Ţelezniční průmyslová stavební 

výroba a tím začíná další rozvoj výroby na provoze Zárubka. V roce 1955 se zavádí těţba 

pásovým rypadlem. I kdyţ bylo nasazeno do výroby jiţ zmíněné pásové rypadlo, je do 

roku 1963 převáţná část pracovníků provozu zaměstnána na ruční výrobě a to na výrobě 

dlaţby, soklového a rigolového kamene. V roce 1964 byla tato výroba zrušena a provoz se 

zaměřil čistě na výrobu štěrkovin. V této době rovněţ dochází k přestavbě nové drtírny, 

kdy je zrušena kolejová doprava a do technologické dopravy jsou osazeny nákladní auta. 
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V pozdějších letech dochází k výměně primárního drtiče z V7 2N na V8 2N a v roce 1970 

je zrušena výroba tzv. makadamu osazením sekundárního drtiče SY 1044, čímţ se 

podstatně zvýšila výroba ţelezničního štěrku, který je nosným programem provozovny 

Zárubka do dnes.[6] 

Rovněţ v těchto letech se zavedla výroba silničních panelů na pracovišti „Hrad“, kdy 

se dováţel labský písek a přidávala se drť frakce 8/16 vlastní výroby. Tato výroba 

pokračovala do roku 1973, kdy byla ukončena. Na tomto místě v roce 1976 začala 

výstavba skladu a montáţní haly na opravu těţebních mechanismů, bagrů, nákladních aut 

atd., pro celý podnik ŢPSV. Takto provoz probíhal aţ do roku 1991, kdy všichni 

zaměstnanci dostali výpověď k 30.6. Od 1.8. byl dán provoz do pronájmu a tento pronájem 

skončil 31.3.1994, kdy provoz znovu přešel zpět pod ŢPSV Uherský Ostroh. Od 1.1.1995 

vznikl nový podnik ŢPSV Štěrkovny a pískovny Uherský Ostroh a.s. Od 1.9.1998 spadl 

pod Spojené štěrkovny a pískovny a.s., Brno, které se postupně přejmenovávali na 

Českomoravské štěrkovny a pískovny a.s. a dále na Českomoravský štěrk a.s., pod kterým 

provoz probíhal do 31.8.2012. na přelomu roků 2009 a 2010 došlo k rekonstrukci 

technologické úpravny, o které se podrobněji píše v této práci v kapitole současný stav 

technologie dobývání a úpravy kameniva. Od 1.9.2012 dosud je vlastníkem kamenolomu 

Zárubka společnost SKANSKA a.s. se sídlem v Praze.[6] 

 

Obr. č. 1:Letecký snímek ze srpna 2008 (zdroj Českomoravský štěrk a.s., Mokrá) 
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2 Geografie, geologie a hydrogeologie ložiska 

2.1 Geografie ložiska 

Kamenolom Zárubka se nachází ve Východních čechách, v Pardubickém kraji, 

v jeho jiţní části. Leţí přibliţně 20 km jihovýchodně od města Chrudimi, cca 15 km 

severně od města Hlinska a cca 5 km západně od města Skutče. Hlavní orientací ve smyslu 

dodávek hotových výrobků je oblast pardubicka, chrudimska, hlinecka a poličska. Bohuţel 

v této lokalitě je poměrně značná konkurence (Granita –lom Litická Skuteč, lom Budislav, 

lom Humperky Skuteč, lom Ţumberk, M-Silnice – lom Ţumberk, lom Stašov, lom 

Předhradí,  Matula – lom Srní) a tak prosadit se na trhu je poměrně značně náročné. A to se 

v okolí města Pardubic nachází ještě značné mnoţství pískoven. V současné době se chystá 

jiţ dlouho plánovaná stavba obchvatu města Chrudimi – coţ je jedna z největších 

stavebních akcí v okolí kamenolomu Zárubka, do budoucna připadá v úvahu stavba 

rychlostní komunikace R35 coţ je v úseku Jaroslav, Vysoké Mýto, Litomyšl ještě pro lom 

ekonomicky dostupné. Jinak je kamenolom Zárubka, co se týče dostupnosti velkých 

liniových staveb poměrně ve velkých vzdálenostech (oprava D1, dokončení D11). Velkým 

plus kamenolomu Zárubka je funkční ţelezniční vlečka, kterou má z výše uvedených 

konkurentů jako jediný v dané lokalitě. 

 

Obr. č. 2:Mapa polohy lomu Zárubka (zdroj: www.mapy.cz) 
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2.2 Geologie ložiska 

 Z hlediska regionálně-geologického členění náleţí výhradní loţisko Zárubka 

k Českému masívu, k bliţší geologické jednotce zvané ţeleznohorský pluton a to k jeho 

severovýchodní části.[3] 

 Loţiskovou výplň tvoří granodiority s převahou K-ţivců nad plagioklasy a biotitem 

nad amfiboly. V čerstvém stavu je granodiorit světlešedé barvy, v mírně zvětralém stavu 

narůţovělý, v pokročilém stavu navětrání světleţlutohnědý. Makroskopicky lze rozlišit 

základní horninové komponenty. Místy hornina obsahuje šmouhy aţ uzavřeniny hornin 

bazičtějších, tmavě šedé aţ modrošedé barvy. Místy jsou granodiority proniknuty 

aplitickými ţilami. Surovina loţiska Zárubka je vhodná pro všechny stavební účely, pro 

všechny druhy betonů, pro výrobu kvalitního drceného kameniva i pro výrobu dlaţebních 

kostek.[3] 

 Navětralé části – skrývky – představují kvarterní svahové hlíny, sutě a zvětralé 

granodiority. Vrstva skrývek má mocnost 2-3 m. Dosah hloubkového navětrání je různý. 

Obecně platí, ţe čím hlouběji uloţené partie loţiska, tím kvalitnější a lepší je jakostní 

charakteristika suroviny.[3] 

2.3 Hydrogeologie ložiska 

 Hydrogeologické poměry dané lokality jsou dané tím, ţe loţisko Zárubka se 

nachází mezi povodími Mrákotínského potoka (západně aţ jihozápadně od lomu) a toku 

Ţejbro (východně cca 250 m od lomu) v nadmořské výšce cca 400 m n.m. Klimaticky je 

oblast charakterizována jako mírně teplá (MT9) s dlouhým teplým a mírně suchým létem a 

suchou mírnou zimou s krátkou sněhovou pokrývkou. Průměrná roční teplota vzduchu je 

7,6 
o
C, roční sráţkový úhrn dosahuje 674 mm. Granodiority tvoří nespojitý kolektor, ve 

kterém je zvodnění vázáno na puklinové systémy. Infiltrovaná sráţková voda gravitačně 

odtéká k erozivní základně, kde se odvodňuje plošnými nebo soustředěnými prameny nebo 

do říčních usazenin.[9] 
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 Současná báze lomu na výškové úrovni 378 m n.m. se nachází cca 27 m pod úrovní 

erozivní báze Mrákotínského potoka a téměř na stejné úrovni, jakou má potok Ţejbro. 

Vzhledem k malé puklinové propustnosti jakou mají granodiority se podzemní voda 

infiltrující z blízkých vodotečí v lomu neobjevuje vůbec, nebo jen mnoţství, které se stačí 

plynule odpařovat. Maximální přítok vody do lomu je závislosti na ročním období cca 4,1 

m.s
-1

. Největším problémem při těţbě suroviny z hlediska hydrogeologie jsou přítoky vody 

spadlé při intenzivních atmosférických sráţkách, přívalových deštích a při jarním tání 

sněhové pokrývky v lomu a jeho blízkém okolí. Tyto vody jsou akumulovány v jímce – 

retenční nádrţi, vybudované v severozápadní části 3. Těţebního řezu. Akumulovaná voda 

je při naplnění jímky odčerpána mimo lom. Hladina akumulované vody je udrţována cca 1 

m pod úrovní báze 3. Těţebního řezu. Předpokládá se, ţe úroveň vodní hladiny bude 

určující při nástupu vodní hladiny po ukončení těţebních prací.[9] 
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3 Současný stav dobývání, dopravy a úpravy 

suroviny na kamenolomu Zárubka 

Dobývací prostor Vrbatův Kostelec byl stanoven rozhodnutím Sdruţení stavebně 

montáţních podniků ţelezniční dopravy v Brně pod č.j. 3430-3/62 ze dne 16.4.1962. 

Výměra dobývacího prostoru byla 124 300 m
2
.[3] 

Dobývací prostor Vrbatův Kostelec byl rozšířen rozhodnutím Ministerstva dopravy 

Praha pod č.j. 25742/67-S7/7 ze dne 4.9.1967 na výměru 191 350 m
2
.[3] 

Dobývací prostor Vrbatův Kostelec byl zmenšen rozhodnutím Obvodního báňského 

úřadu v Trutnově č.j. 2861/03/Dv/Lá ze dne 13.8.2003 na výměru 180 957 m
2
. Tímto 

rozhodnutím se nahrazuje rozhodnutí Ministerstva dopravy Praha pod č.j. 25742/67-S7/7 

ze dne 4.9.1967.[3] 

3.1 Současný stav dobývání 

  V současné době je dobývání výhradního loţiska Zárubka prováděno jámovým 

lomem na čtyřech těţebních řezech. Pracovní plošiny jednotlivých těţebních řezů se 

pohybují v následujícím rozmezí výškových úrovní:[3] 

  1. těţební řez  - 403 aţ 404 m n.m. 

  2. těţební řez  - 393 aţ 394 m n.m. 

  3. těţební řez   - 378 aţ 379 m n.m. 

  4. těţební řez  - 363 aţ 364 m n.m. 
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 V průběhu těţby pracovní plošiny těţebních řezů v místě odběru suroviny z rozvalu 

musí mít dostatečnou šířku z důvodu zajištění bezpečnosti osob a bezpečný provoz 

těţebních strojů. Lavice (bermy) závěrného svahu lomu mezi spodními hranami 

předchozích a horními hranami následujících těţebních řezů mají dle POPD šířku min. 5 

m.[3] 

 Ke vjezdu do lomu jsou uţívány stávající lomové cesty, které mohou být podle 

postupu těţby prodluţovány nebo jinak upravovány. 

 Dále se v lomu nachází ţelezniční vlečka, která slouţí k expedici hotových 

výrobků, především kameniva pro kolejové loţe. 

V dnešní době je nastaven reţim kamenolomu na roční produkci cca 200 000 tun 

drceného kameniva. Z tohoto důvodu je na provozovně zajištěn v období od dubna do 

listopadu dle potřeby dvousměnný provoz. V prosinci jednosměnný provoz s expedicí 

v návaznosti na klimatických podmínkách. V měsících od ledna do konce března zpravidla 

probíhají opravy na semimobilní technologické úpravně a různé údrţbové práce na celé 

provozovně k zajištění bezpečnosti provozu rovněţ v návaznosti na klimatických 

podmínkách. 

3.2 Dobývací metody 

 Surovina je dobývána povrchovou metodou v jámovém lomě. Těţba se v současné 

době provádí na prvním těţebním řezu a převáţná část roční produkce pochází z vydobyté 

horniny čtvrtého těţebního řezu.[3] 

 Primární rozpojování horniny ze skalního masivu je prováděno trhacími pracemi 

velkého rozsahu – clonovými odstřely, dle platného generelního projektu trhacích prací, 

který zpracoval ing. Zdeněk Bednařík a dle platného povolení trhacích prací, které vydal 

příslušný OBÚ pod č.j. 672/09/09/0I/Ko/Lá ze dne 4.3.2009. 

 Jednotlivé clonové odstřely jsou realizovány podle předem, oprávněnou osobou, 

vypracované projektové dokumentace jednotlivých odstřelů. Rovněţ vrtací práce pro 
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clonové odstřely jsou realizovány dle příslušné projektové dokumentace. Vlastní trhací 

práce řídí oprávněný TVO. 

Sekundární rozpojování případných nadměrných kusů horniny je realizováno pomocí 

hydraulického kladiva nebo bourací koule. Ve výjimečných případech je pouţito 

příloţných náloţí, nebo náloţí ve vývrtech. 

K rozpojování horniny při úpravě a dočišťování těţebních řezů je pouţito trhacích 

prací malého rozsahu, pro které je vypracována příslušná provozní dokumentace. Mezní 

hodnoty jednotlivých náloţí a celkové náloţe, způsob roznětu a jeho časování je řešeno 

s ohledem na co největší sníţení negativních účinků seizmických a tlakových vln na 

objekty a okolí. 

3.3 Doprava v kamenolomu 

Veškerá doprava v kamenolomu se řídí podle platného dopravního řádu, který 

zpracoval a schválil závodní lomu ing. Tomáš Zavřel dne 3.9.2012. 

Dopravní řád automobilové dopravy je provozním předpisem pro automobilovou a 

technologickou dopravu a je zpracován dle ustanovení § 159 vyhl.ČBÚ č. 26/1989 Sb., a 

ustanovení § 92 vyhl. ČBÚ č. 51/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů, navazuje na NV 

č. 168/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zákon 361/2000 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů, vyhl.č. 30/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a tyto upravuje pro místní 

podmínky.[7] 

Je platný pro všechny zaměstnance, vlastní i cizí pohybující se po areálu provozu s 

jejím vědomím. Týká se všech vozidel ve smyslu zák.č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů, vyhl. č. 30/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a chůze po komunikacích. 

Veškerá vozidla, která se pohybují po dopravních cestách ve štěrkovně musí 

splňovat poţadavky dané zákonem č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o 

technických podmínkách provozu na pozemních komunikacích. Speciální stroje a vozidla 

pak musí splňovat poţadavky dané výrobcem nebo provozní dokumentací.[7] 
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Obr. č. 3:Pásové rypadlo s hloubkovou lopatou typ Komatsu PC 380 (zdroj: autor) 

 

Obr. č. 4:Nákladní vozidlo - damper typ Volvo A 35 D (zdroj: autor) 

Dopravu uvnitř provozu je oprávněn řídit vedoucí provozovny (střediska), směnový 

technik, nebo zaměstnanec jím určený. Vedoucí provozovny nebo směnový technik, nebo 

jimi určený zaměstnanec jsou plně odpovědni za doplnění změn dopravního řádu. 
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Obr. č. 5:Čelní kolový nakladač typ Volvo L 180 E (zdroj: autor) 

Doprava v kamenolomu začíná jiţ u primárního stupně výroby kameniva, kde 

mobilní linku obsluhuje pásové hydraulické rypadlo s hloubkovou lopatou typ Komatsu 

PC 380 C, dále čelní kolový nakladač Volvo řady L 180 G. Vlastní dopravu suroviny od 

mobilní linky na semimobilní úpravnu zajišťuje kolový damper Volvo A 35 D. Obsluhu 

semimobilní linky zajišťuje čelní kolový nakladač Volvo řady L 180 E a expedici 

hotových výrobků na vozidla zákazníků opět čelní kolový nakladač Volvo řady L 180 F. 

Vzhledem k aktuální situaci v okolí semimobilní linky není moţné všechny skládky 

hotových výrobků zajistit v těsné blízkosti linky – v dosahu kolových nakladačů a proto je 

nutné tyto výrobky vyváţet na místa určená pro skladování hotových výrobků např. na 

druhém těţebním řezu. K tomuto účelu jsou na kamenolomu dva nákladní vozy typu Tatra 

T 815. K zajištění údrţbových prací v okolí semimobilní úpravny – např. čištění prostorů 

od napadaného materiálu pod dopravními pásy, slouţí čelní kolový nakladač typu UNC 

060. Pro sekundární rozpojování nadměrných kusů je na provozovně hydraulické rypadlo 

s impaktorem typu Komatsu řady PC 380 C a pro zajištění skrápění cest v letním období 

cisternový vůz Praga V3S. 
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Obr. č. 6: Nákladní vozidlo Tatra T 815 (zdroj: autor) 

 

Obr. č. 7: Cisternový vůz Praga V3S (zdroj: autor) 

3.4 Úpravárenská linka a vyráběný sortiment 

Na konci roku 2009 a počátku roku 2010 došlo k rekonstrukci technologické 

úpravny na kamenolomu Zárubka. Stávající úpravna jiţ přestávala vyhovovat stále větším 

nárokům vzhledem k plnění stávajících bezpečnostních předpisů, stávala se zdrojem 

nečekaných, nepříjemných a závaţných problémů a také pro svůj chod potřebovala víc 

zaměstnanců na obsluhu neţ by bylo na počátku ekonomické recese vhodné. Dále její 

umístění v lomu nebylo rovněţ jiţ vyhovující, jelikoţ byla v poměrně velké vzdálenosti od 

probíhající těţby na prvním těţebním řezu a tak se i vzhledem k bezpečnosti zaměstnanců 
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a k úspoře ekonomických nákladů ať uţ v počtu zaměstnanců nebo v nákladech na PHM 

organizace rozhodla pro rekonstrukci. 

Stávající technologická linka byla zdemontována, zařízení, která se dala pouţít pro 

budoucí linku se zachovala a přemístila na budoucí pozici technologické úpravny na třetím 

těţebním řezu. Nová linka byla navrţena jako semimobilní z důvodu snadnějšího 

přemístění v budoucnu vzhledem k postupu těţby, byla vybudována v souladu s veškerými 

platnými předpisy zejména pak vyhl. Č. 26/1989 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhl. Č. 

51/1989 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

 

Obr. č. 8: Semimobilní upravárenská linka (zdroj: Českomoravský štěrk a.s., Mokrá) 
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Úprava vydobyté suroviny v současné době probíhá ve třech stupních. Primární 

stupeň zpracování zabezpečuje mobilní upravárenská linka přímo na rozvalu, která vyrábí 

„polotovar“, frakci 0/125 pro semimobilní linku umístěnou na třetím těţebním řezu 

v severní části lomu, na které jsou zbývající dva stupně drcení. Na této semimobilní lince 

je umístěn tupoúhlý kuţelový drtič SY1044, který zabezpečuje sekundární stupeň a po 

kterém je na dvousítném třídiči Euroclass 1500/4000 mm vyráběna frakce 32/63, nadsítné 

se vrací zpět do kuţelového drtiče a podsítné pokračuje k dalšímu zpracování na dvousítný 

třídič EDT 1800/4000 mm, kde je odtříděna frakce 0/4 MN a 4/8 MN a zbytek suroviny 

(frakce 8/32) pokračuje na terciérní stupeň drcení, který zde zabezpečuje ostroúhlý 

kuţelový drtič KDH 900, po kterém jsou na dvousítných a třísítných třídičích EDT 

vyráběny zbývající frakce – 0/2, 2/4, nebo 0/4, dále 4/8, 8/11, 8/16, 11/22, frakce 16/32, 

coţ je v případě této technologické linky nadsítné, se vrací zpět do kuţelového drtiče KDH 

900. Vhodnou volbou sít, jsou pracovníci schopni vytvořit takřka jakoukoliv frakci, jakou 

zákazník poţaduje, provozovna má patřičné zkoušky a certifikáty k těmto frakcím, ale také 

na výrobu mechanicky zpevněného kameniva (MZK). 

 

Obr. č. 9: Technologické schéma současné semimobilní úpravny (zdroj: Českomoravský štěrk a.s., Mokrá) 
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Bohuţel ani tento způsob výroby drceného kameniva, který je v současné době na 

provozovně Zárubka funkční dnes při stále rostoucích cenách PHM není úplně ideální a tak 

v této práci navrhuji, jak by bylo moţné tento problém do budoucna vyřešit. 
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4 Návrh na další postupy těžby a úpravu 

technologie na kamenolomu Zárubka 

V příloze č. 2, která je součástí návrhů na postupy těţby je sice varianta 1 a 2 

v opačném postupu, ale vzhledem k současné situaci na provozovně a postupu prací při 

dobývání, navrhuji tyto dvě varianty mezi sebou otočit. 

4.1 Návrh na vydobytí zásob pod stacionární linkou 

Jako variantu těţby číslo 1 navrhuji rozšíření jednotlivých těţebních řezů v místě 

staré úpravárenské linky, která jiţ není v uţívání, ve východní části provozovny směrem 

k obci Leštinka. Vzhledem k tomu, ţe má organizace výjimku ochranného pásma od 

Českých drah na 30 metrů (viz. Příloha č. 3) bylo by moţné vytěţit poměrně velké 

mnoţství zásob blokované budovami jiţ zmiňované nepouţívané úpravárenské linky. Toto 

rozšíření by obnášelo následující postup prací. Zbourání stávajících budov, tedy: budova 

primární drtírny, betonové nebo ţelezobetonové základy od sekundárního drtiče. Otázkou 

zůstává, zda by bylo nutné bourat i ţelezobetonové zásobníky hotových výrobků, které uţ 

by nebyly rozšířením dotčeny a nachází se v ochranném pásmu českých drah. Já osobně si 

myslím, ţe by bylo dobré tento objekt také zbourat, jelikoţ by to do budoucna bylo stejně 

nevyhnutelné vzhledem např. k bezpečnosti a podmínky, které by zde byly ovlivněny jiţ 

povolenou těţbou, by mohly být pro bourání do budoucna komplikované. 

Další činností by bylo odvození skrývkového materiálu, který se v této části 

provozovny nachází a který rovněţ tyto zásoby blokuje. Odvést by se mohly např. jiţ na 

povolený ochranný val (viz. Příloha č. 4) v jihozápadní části lomu, směrem k obci Prosetín, 

kde uţ se ţádný postup těţby do budoucna neplánuje. 

Tento postup navrhuji také z toho důvodu, ţe předcházející organizace ukládala na 

bázi třetího těţebního řezu hotový výrobek frakce 0/4, který za léta těţební činnosti nabyl 

poměrně značných hmotnostních, ale i prostorových rozměrů (cca 200 000 tun) a v dnešní 

době komplikuje postup prací při postupné otvírce čtvrtého těţebního řezu – tudíţ i zásoby 

pod touto skládkou jsou v současné době blokovány. Otvírkou – rozšířením všech třech 
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těţebních řezů by organizaci umoţnilo lepší vydobytí suroviny i na čtvrtém a event. i 

pátém těţebním řezu. 

Zásoby vázané nevyuţívanou úpravárenskou linkou – 1 927 873 m
3
 

 

Obr. č. 10: Stávající budovy stacionární technologické linky, dnes již nevyužívané (zdroj: autor) 

4.2 Návrh na otvírku pátého těžebního řezu 

Jako variantu č. 2 navrhuji provedení ještě jednoho tedy pátého těţebního řezu. 

Vzhledem ke kvalitě dobývané suroviny (čím hlouběji, tím kvalitnější) a k rozměrům dané 

provozovny by bylo moţné ještě jeden těţební řez bez problémů otevřít. 

Otázkou zůstává, zda by nedošlo k ovlivnění reţimu podzemních vod. Na základě 

hydrogeologického posudku z roku 2006 (příloha č.5), který byl zpracován pro otevření 

těţebního řezu č. 4, kde se uvádí, ţe ani plánovaným otevřením čtvrtého těţebního řezu 
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nedojde k ovlivnění reţimu podzemních vod, lze předpokládat, ţe ani při otvírce pátého 

těţebního řezu by nedošlo k ovlivnění reţimu podzemních vod. „Členitý reliéf povrchu, 

malá mocnost zvětralinových pokryvů a charakter fundamentu geologické stavby nedávají 

možnost předpokládat pro zájmovou lokalitu hlubší oběh podzemních vod, tj. ani dotace 

hlubších zvodní. Plánovaným zahloubením z 378 m n.m. na 363 m n.m nelze předpokládat 

zastižení souvislé akumulace podzemní vody“(zdroj: Krčmář Z., Mudrák Z., 

Hydrogeologické posouzení vlivu pokračování těžby v kamenolomu Zárubka v rámci 

dobývacího prostoru na režim povrchových a podzemních vod a stávající studny 

individuálního zásobování. 11/2006).  Nicméně bych organizaci doporučil a dá se 

předpokládat, ţe by si to vyţádal i příslušný OBÚ, vytvořit nový hydrogeologický 

posudek, jelikoţ by se organizace otevřením pátého těţebního řezu dostala pod bázi obou 

místních vodotečí – Mrákotínský potok a potok Ţejbro. 

Dalším problémem, který by mohl vzniknout při otvírce pátého těţebního řezu by 

mohly být seismické účinky trhacích prací. Organizace musí vytvořit nový generel trhacích 

prací, kde se touto problematikou musí detailně zabývat vzhledem k blízkému okolí. 

Vzhledem k tomu, ţe v současné době provozovna řeší problémy se stíţnostmi na 

provádění trhacích prací je nutné se touto problematikou zabývat opravdu dopodrobna a 

předejít tak moţným problémům do budoucna. 

Zásoby bilanční prozkoumané volné v pátém těţebním řezu – 1 702 186 m
3
  

4.3 Návrh na vydobytí zásob spojených s ukončením 

těžební činnosti 

Třetí variantou na návrh postupu těţby je závislý na předchozích dvou a je v podstatě 

spojen s ukončením těţební činnosti v kamenolomu Zárubka. Jedná se o vydobytí 

veškerých zásob pod dnes potřebnými a uţívanými plochami, dále pod dnes uţívanou 

ţelezniční vlečkou, která je významným zdrojem obchodních partnerů pro kamenolom 

Zárubka s ohledem na konkurenci v dané lokalitě – ţádný jiný lom v okruhu 40 km nemá 

ţelezniční dopravu. Takţe pokud to bude moţné a pokud bude zájem o velice kvalitní 

kamenivo z lomu Zárubka je nutné zachovat i ţelezniční vlečku na tomto kamenolomu. 
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S tímto postupem by byla spojena řada dalších prací, jako demolice stávajících objektů 

nebo přemístění některých objektů na jiné místo (např. sklady olejů a maziv) nebo i 

s přemístěním stávající technologické úpravny, která by při dobývání pomocí trhacích 

prací byla ohroţena a pod kterou se rovněţ nachází nemalé mnoţství suroviny, takţe tato 

varianta přichází v úvahu opravdu jako poslední. 

Zásoby bilanční prozkoumané vázané ţelezniční vlečkou – 2 573 177 m
3
 

 

Obr. č. 11: Železniční vlečka (zdroj: autor) 

4.4 Návrh na úpravu technologie 

Úprava technologie je navrhována s ohledem na dnes stále rostoucí ceny PHM a 

s tím spojeným provozem mechanizace na kamenolomu Zárubka.  

V roce 2009 při rekonstrukci technologické úpravny byly ceny PHM ještě relativně 

přijatelné a tak organizaci nebránilo nic v tom, aby jako primární stupeň drcení uvaţovala 

mobilní úpravnu. Dnes bohuţel jiţ taková situace není a tak se stávající organizace zabývá 

otázkou, zda osadit nebo neosadit na provozovnu stabilní primární čelisťový drtič. Ano je 

to veliká vstupní investice, protoţe se nejedná pouze o osazení samotného drtiče, ale jsou 
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s tím spojeny i další doprovodné práce, jako nosná konstrukce pro drtič, odhliňovací 

hrubotřídič a minimálně tři dopravní pásy, dále elektroinstalace, zázemí pro obsluhu a také 

zřejmě opláštění primárního drtiče z důvodu sníţení hlučnosti, ale zde by dle mého názoru 

byla nařízena hluková studie a podle ní by bylo nařízeno, zda je nutné sníţit hlučnost či 

nikoliv. Pokud tedy zváţíme všechna pro a proti, myslím, ţe je tato investice na místě 

zvláště pokud vezmeme v potaz, ţe je zde loţisko výhradního nerostu při roční těţbě 

180.000 tun, která je v současné době nastavena vzhledem k prodeji, přibliţně na třicet let, 

tak si myslím, ţe tato investice má opodstatnění. V první řadě je nutné říct, ţe provoz 

primárního drtiče by zajišťovali zaměstnanci provozovny včetně nakládky rubaniny, dále a 

to si myslím je dost podstatná věc, ţe provoz primárního drtiče bude spojen po stránce 

pracovní doby se stávající úpravnou a tak nebude nutné skládkovat ţádný polotovar na 

meziskládku s ohledem na provoz mobilní úpravny a tím zvyšovat spotřebu PHM. Dnes to 

probíhá tak, ţe mobilní úpravna nadrtí na skládku mnoţství polotovaru, které se na ni vejde 

a odjíţdí za další prací na jinou lokalitu, poté provozovně vznikají vícenáklady s další 

nakládkou a převozem suroviny.  

Další úprava technologické linky, kterou navrhuji je prodlouţení stávajících 

dopravních pásů. V současné době jsou pásové dopravníky na technologické úpravně 

zřízeny tak, ţe hotový výrobek, který padá z dopravníku, padá přímo u technologické 

úpravny pod dopravník do omezeného mnoţství a poté musí obsluha čelního nakladače 

hotový výrobek naloţit a odvést na zemní skládku vzdálenou od technologické úpravny od 

50 do 200 metrů a tím také narůstají náklady na spotřebu PHM u jednotlivých strojů, které 

zabezpečují chod technologické linky, ale také, které zajišťují expedici hotových výrobků. 

Také se tím zhoršuje kvalita hotových výrobků protoţe je s nimi poměrně hodněkrát 

manipulováno, neţ se dostanou ke konečnému zákazníkovi. V případě prodlouţení 

dopravních pásů aţ na místo zemních skládek by nám odpadla tato zbytečná manipulace 

s výrobkem a hlavně by se sníţila spotřeba PHM u jednotlivých strojů. 
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5 Technicko ekonomické zhodnocení navrženého 

řešení 

Řešení, které jsem navrhnul se musí z hlediska technického i ekonomického 

rozčlenit do několika fází: 

1. Přípravná fáze 

2. Prováděcí fáze 

3. Rekultivační fáze 

Přípravná fáze obsahuje práce, které je nutné provést pro to, aby bylo moţné dané 

řešení problému provést a vyřešit. V tomto případě se jedná o práce investiční. 

Prováděcí fáze je fáze, která obsahuje samotné provedení daného problému a můţe 

trvat i několik let – vlastní těţba a úprava suroviny. 

Rekultivační fáze je ta, která přichází po prováděcí fázi a v podstatě ji zde ani 

nemusím uvádět, protoţe organizace má za povinnost dle zákona č. 44/1988 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů, č. 62/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vytvářet finanční 

rezervy na rekultivační práce po dokončení těţební činnosti, takţe tyto práce se budou 

provádět. 
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5.1 Vyčíslení nákladů pro variantu na vydobytí zásob pod 

stacionární linkou 

- Bourání stávajících objektů –     -500.000,- Kč 

- Odvoz skrývkového materiálu –     -500.000,- Kč 

- Náklady spojené s vydobytím a úpravou suroviny -  -15.000.000,-Kč 

přepočteno na 100.000 tun kameniva s výrobou na semimobilní lince na tři stupně 

drcení při současných cenách energií. 

- Návratnost po prodeji ke konečnému zákazníkovi -  +22.000.000,-Kč 

přepočteno na 100.000 tun kameniva při průměrné prodejní ceníkové ceně 220,-

Kč/tuna 

- Čistý zisk -        +6.000.000,- Kč 

 

5.2 Vyčíslení nákladů pro otvírky pátého těžebního řezu 

- Náklady spojené s vydobytím a úpravou suroviny -  -15.000.000,-Kč 

přepočteno na 100.000 tun kameniva s výrobou na semimobilní lince na tři stupně 

drcení při současných cenách energií. 

- Návratnost po prodeji ke konečnému zákazníkovi -  +22.000.000,-Kč 

přepočteno na 100.000 tun kameniva při průměrné prodejní ceně 220,-Kč/tuna 

- Čistý zisk       +6.000.000,- Kč 
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5.3 Vyčíslení nákladů pro vydobytí zásob spojených 

s ukončením těžební činnosti 

- Bourání stávajících objektů a likvidace ţel. vlečky –  -2.000.000,- Kč 

- Odvoz skrývkového materiálu –     -500.000,- Kč 

- Náklady spojené s vydobytím a úpravou suroviny -  -15.000.000,-Kč 

přepočteno na 100.000 tun kameniva s výrobou na semimobilní lince na tři stupně 

drcení při současných cenách energií. 

- Návratnost po prodeji ke konečnému zákazníkovi -  +22.000.000,-Kč 

přepočteno na 100.000 tun kameniva při průměrné prodejní ceníkové ceně 220,-

Kč/tuna 

- Čistý zisk       +4.500.000,- Kč 

5.4 Vyčíslení nákladů pro úpravu technologie 

- Osazení primárního čelisťového drtiče -    -15.000.000,-Kč cena 

uvaţována včetně nosné konstrukce, elektroinstalace a zázemí pro obsluhu 

- Úspora – 10 Kč/tuna – odhad    +1.000.000,-Kč 

přepočteno na 100.000 tun kameniva 

- Prodlouţení dopravních pásů – vstupní investice -   -5.000.000,- Kč 

- Úspora – 5 Kč/tuna – odhad     +500.000,-Kč 

uvaţováno při 100.000 tunách kameniva 
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6 Stručné ekologické zhodnocení 

Plánovaným pokračováním těţby v dobývacím prostoru Vrbatův Kostelec bude 

dotčeno území pro tento účel vyhrazené a jiţ předchozí těţbou výrazně ovlivněné. Změněn 

bude zejména reliéf krajiny, coţ však po ukončení biologické části rekultivace a 

následného zarůstání pozemků náletem nebude z míst dálkových pohledů patrné.[8] 

Významné prvky ekologické stability (biokoridory, biocentra, významné krajinné 

prvky) zvláště chráněná území a registrované významné krajinné prvky se v území 

předkládaného záměru nevyskytují, a pokud s ním úzce sousedí (lesní porosty, vodoteče), 

nebudou dotčeny.[8] 

Ovzduší je v současné době průběţně ovlivňováno emisemi z dopravy na 

komunikačních systémech, po nichţ je vedena doprava kameniva z předmětného lomu 

Zárubka i dalších lomů v území. Kvalita ovzduší v zájmovém území je vyhovující, nejsou 

zde překračovány imisní limity.[8] 

Zatíţení hlukem v dotčeném území pochází zejména z průjezdu vozidel po místních 

komunikacích, avšak místně se projevuje obtěţujícím způsobem i provoz úpravny a další 

hornické činnosti v lomu. Tyto vlivy se současný vlastník lomu snaţí eliminovat 

technickými prostředky i organizací odvozu kameniva po ţeleznici.[8] 

Pohledově je krajina z antropogenních činností ovlivněna těţbou v několika lomech, 

avšak tyto lomy jsou pohledově skryty a nejsou patrny obvykle z ţádných dálkových 

pohledů.[8] 

Celková kvalita ţivotního prostředí je v území částečně narušena. Z hlediska 

zhodnocení kvality je však moţno ţivotní prostředí v území povaţovat za dobré a vlivy 

antropogenních činností, zejména těţby v okolních lomech, za lokální, s výjimkou 

dopravy, která se můţe projevit regionálně, zejména s ohledem na kumulaci dopravy 

z dalších lokalit těţby.[8] 
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Při provozu navrhovaného záměru budou při dodrţování stanovených 

technologických postupů a dodrţení podmínek daných dotčenými orgány splněny 

legislativní poţadavky. Pro eliminaci a sníţení případných negativních vlivů bude 

oznamovatel průběţně provádět nápravná opatření, zejména bude kladen důraz na 

průběţné zajišťování a zvyšování ochrany obyvatelstva před hlukem a před vznikem 

nadměrné prašnosti. Při splnění všech podmínek vyplývajících z příslušné dokumentace 

potřebné k provozu lomu a k povolení hornické a těţební činnosti je moţno záměr 

akceptovat.[8]  
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7 Závěr 

Cílem této práce bylo navrhnout další postupy těţby z hlediska prodlouţení 

ţivotnosti lomu a z hlediska hospodárného vydobytí výhradního loţiska tak, jak nařizuje 

vyhláška ČBÚ č. 104/1988 Sb., o hospodárném vyuţívání výhradních loţisek, o 

povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým 

způsobem, ve znění pozdějších předpisů. A dále navrhnout úpravy technologie v souladu s 

vyhláškou ČBÚ č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 

provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, 

ve znění pozdějších předpisů. Z hlediska úspory především PHM u jednotlivých strojů a 

z hlediska manipulace s hotovým výrobkem. 

Myslím, ţe zadané cíle jsem splnil a navrhnul jsem moţná řešení s ohledem na 

současnou ekonomickou situaci. V případě realizace je nutné zabývat se jednotlivými 

návrhy úprav a postupů těţby detailně s respektem na blízké okolí lomu, ekologickou, 

ekonomickou a technickou stránku věci, ale i na základě moţností vlastníka lomu. 

Závěrem bych rád poděkoval společnosti Českomoravský štěrk a.s. a SKANSKA a.s. 

za poskytnuté podklady k vypracování této práce. 

V neposlední řadě bych rád poděkoval doc. Ing. Milanovi Mikolášovi PhD. za 

vstřícnost, odborné vedení, poskytnutí věcných a cenných informací při vytváření 

bakalářské práce. 
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