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Abstrakt 

V disertační práci je řešena problematika výskytu alkalických prvků v ložisku 

cementářských surovin v návaznosti na proces zušlechtění pro výrobu slínku 

s dopadem na normativní hodnoty produktové řady cementů. Nosným pilířem této 

práce je skutečnost, že koncentrace alkalických prvků v ložisku se jeví přímo 

úměrná k některým ostatním oxidům zastoupených u vápenců a břidlic. 

Vygenerování korelačních souvislosti bude nezbytným předpokladem této 

disertační práce. Práce bude podložena letitými laboratorními rozbory, které 

propojí paralelu těžby a následných zkušeností napříč petrograficky velmi 

rozmanitou skladbou ložiska. Historicky ne vždy byl kladen důraz, na rozbor alkálií 

v ložisku. V důsledku toho vznikla z pohledu alkálií, za více než 40 letou historii 

těžby na ložisku neprozkoumaná místa.  Nalezením správných korelačních vztahů 

s ostatními oxidy můžeme docílit vysoce pravděpodobných odvození obsahu 

alkálií v těchto neurčených míst v ložisku. Takto ucelený průběh izolinií napříč 

ložiskem bude nezbytným průvodcem pro technologickou přípravu suroviny u 

středně a dlouhodobých plánů těžby.  

Práce se rovněž bude zabývat současnými trendy v oblasti nízkoalkalických 

cementů v přenesených požadavcích na těžbu dané skladby suroviny. Garance 

stability a vyváženosti dodávky vhodné suroviny je nezbytným předpokladem pro 

normativní deklarování příslušného sortimentu cementu. U produktů 

nízkoalkalických bude stěžejním limitem obsah alkálií, k čemuž nám komplexní 

znalost ložiska bude základním předpokladem.  

 

Klíčová slova: 

Ložisko vápenců, alkálie, alkalická reakce, korelace, statistika, výpal slínku, 

regrese, optimalizace těžby. 
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Abstract 

The dissertation is the problem of the occurrence of alkali elements in the deposit 

of raw materials for cement following the process of refining for the production of 

clinker with an impact on normative values of cement product line. The main pillar 

of this work is the fact that the concentration of alkali elements in the deposit 

appears to be directly proportional to some other oxides represented by 

limestones and shales. Generating the correlation context the, prerequisite for this 

dissertation. The work will be supported by longtime laboratory analysis that 

connect parallel extraction and subsequent experience across a very diverse 

range of petrographic deposit. Historically not always been the focus on the 

analysis of alkali in the deposit. Consequently arose from the viewpoint of alkali for 

more than 40 year history of mining at the deposit unexplored places. Finding 

good correlations with other oxides we can achieve highly probable derivation of 

the alkali content in these places unspecified in the deposit. Thus, a 

comprehensive course of isolines across deposit will be the necessary guide for 

technological preparation of raw materials in the medium and long-term mining 

plans. 

The work will also cover current trends in low-alkaline cements in the devolved 

requirements for the extraction of composition of raw materials. Guarantee of 

stability and balance of supply suitable raw material is a necessary prerequisite for 

declaring the relevant normative product range of cement. For low-alkaline 

products will be central limit the alkali content, to which our complex knowledge of 

deposit will be a main prerequisite. 

 

Keywords: 

Limestones deposit, alkali, alkaline reaction, correlation, statistics, clinker burning, 

regression, optimization of mining. 
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Motivace: 

Výzkum problematiky obsahu alkálií na ložisku vápenických a cementářských 

surovin je dlouhodobým stěžejním úkolem. Dosavadní prozkoumanost ložiska 

Mokrá v tomto ohledu neposkytovala dostatečné informace, zejména v oblasti 

průběhu alkálií v jednotlivých surovinových typech. Bylo tedy výzvou odvodit a 

komplexně vygenerovat tyto hodnoty v korelaci s ostatními dostupnými hodnotami, 

a tímto podpořit relevantnost dat u střednědobých a dlouhodobých plánů těžby. 

V současnosti se výsledky této práce postupně implementují do praxe a stávají se 

nedílnou součástí těžebních prognóz.  

Za velmi cennou pomoc a odborné rady při tvorbě této práce bych rád poděkoval 

především svému školiteli Doc. Ing. Milanu Mikolášovi, a také mnohým dalším, 

jejichž rady mně následně umožnili vytvořit tuto práci.  
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Seznam použitých zkratek 

DP – dobývací prostor 

Plán OPD – plán přípravy, otvírky a dobývání 

z. ž. – ztráta žíháním 

AE – alkalický ekvivalent 

cca – cirka 

tzv. - tak zvaný 

tj. – to je 

EIA - (z anglického Environmental Impact Assessment, česky: Vyhodnocení vlivů 

na životní prostředí) 

DMT - digitální model terénu 

ekv. – ekvivalent 

AKR - Alkali Kieselsäure Reaktion, česky: Alkalicko křemičitá reakce 
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1. Úvod 

Z hlediska současného rozvoje stavebního průmyslu je poptávka po vysoce 

kvalitativních stavebních materiálech, splňujících striktní ukazatele státních norem 

stále větší. Je zřejmé, že odbyt stavebních materiálů zejména vápna a cementu je 

podmíněn nejen hladinou cen, ale rovněž deklarací kvality výrobků. Tomuto 

trendu, je nutné přizpůsobovat generální těžební postupy a vhodně je selektovat 

v návaznosti na přirozené podmínky ložisek. Ložiska jsou identická svoji 

vlastní jedinečnou petrografickou a geologickou stavbou, ne jinak je tomu u ložiska 

Mokrá. V souvislosti s těmito aspekty, je nezbytné flexibilně reagovat na poptávku 

trhu a zároveň udržovat hospodárné a odborné vydobytí ložiska v souladu s 

plánem OPD. 

Jedním z významných činitelů z pohledu kvality cementářských produktů je 

alkalický ekvivalent. Přítomnost alkálií (draslíku a sodíku) v cementářských 

surovinách má zásadní význam z hlediska kvality cementu. Relativně vysoké 

koncentrace obou prvků mohou za určitých podmínek vyvolávat alkalicko-

křemičitou reakci, vedoucí k objemové expanzi betonu, která může být provázena 

vznikem trhlin. 

Na mnoha úsecích vozovek z cementobetonových krytů se vyskytují trhliny, 

které jsou dávány do souvislosti s touto alkalicko-křemičitou reakcí (Breitenbücher 

2006). Při této reakci se tvoří alkalicko-křemičitý gel a dochází k objemové expanzi 

a ke vzniku zmíněných trhlin. Jednou z příčin této reakce je již zmíněný obsah 

alkálií v cementu. Tento obsah je velmi variabilní a závisí na složení výchozích 

surovin, přísad a na technologickém procesu výroby. Reakce kameniva s alkáliemi 

byla identifikována jako jedna z hlavních příčin porušování betonu již v 1. polovině 

20. století v USA. 

V betonové směsi cement představuje jen relativně malý hmotnostní podíl. 

Jednou z možností, jak zabránit alkalicko-křemičité reakci je omezení obsahu 

alkálií v cementu. Pokud je v betonu obsaženo kamenivo citlivé na alkálie, je nutno 

použít cement s jejich nízkým obsahem. 
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Cílem prováděného výzkumu bylo zhodnocení obsahu alkálií v horninách 

macošského a líšeňského souvrství, těžených ve všech třech částech velkolomu 

Mokrá. 

Historicky byl na ložisku Mokrá stanoven dobývací prostor v roce 1959, 

samotná těžba je kontinuálně prováděna od roku 1968. V moderní historii těží již 

od roku 1998 na ložisku Mokrá společnost Českomoravský cement, a.s., 

Společnost se zabývá jak těžbou a zpracováním přírodních vápenců pro výrobu 

cementu a vápna, tak zušlechťováním cementářských surovin pro výrobu slinku. 

Pokračování hornické činnosti je od roku 2004 realizováno v souladu s platným 

plánem OPD, jehož životnost bude odpovídat od roku 2013 vytěžením cca 95 000 

tis. tun cementářských a vápenických surovin. Maximální předpokládaná roční 

těžba vápenců a sialitů je schválená až do výše 2,5 mil. tun ročně, výhradně pro 

zajištění navazujícího provozu cementárny a vápenky. 

 

Obrázek č. 1 Letecký snímek lomu Mokrá se záběrem na provoz drtírny a skládek 

kameniva [ČMC] 
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2. Cíl doktorské práce 

Cílem mé doktorské práce je zpracování optimálního těžebního postupu 

s ohledem na stanovené normativní limity obsahů alkálii v těžené surovině a 

výpalu slínku. Práce zahrnuje dosavadní komplexní posouzení obsahů alkálií ve 

vápencích a kalciturbiditech, těžených na velkolomu Mokrá, rovněž predikuje jejich 

předpokládaný výskyt. V této práci jsou také stanoveny základní korelační vztahy 

mezi obsahem alkálií a některou ze základních cementářských makrokomponent 

jako je SiO2, Al2O3, Fe2O3 a CaO. 

Součástí práce bylo shrnutí výsledků analýz obsahů alkálií v odebraných 

vzorcích vrtné drtě nebo rozpojeného kameniva. Byla zpracována databáze 

chemických analýz, která pak může sloužit pro výpočet průměrných hodnot 

v jednotlivých etážích průzkumných děl. Stěžejním úkolem však bylo nalezení 

korelačních vztahů mezi obsahem alkálií jednotlivých surovinových typů a 

obsahem některé z tzv. makrokomponent.  

Nalezení vhodných korelačních vztahů umožňuje detailnější tvorbu modelu 

průběhu alkálií v ložisku Mokrá, neboť tato oblast nebyla dosud dostatečně 

zpracována. V neposlední řadě byl vykreslen průběh izolinií obsahu alkálií, do 

aktuálních mapových podkladů lomu Mokrá, konkrétně se jedná o západní lom 

etáž 410 m n.m. Výstupem je databáze mikrobloků v rastru 20 x 20 m s příslušnou 

souřadnicí z tedy obsahem AE alkalického ekvivalentu. Práce zohledňuje 

stanovené postupy v platném plánu otvírky, přípravy a dobývání, přičemž navíc 

konkretizuje postupy v místech výskytu zvýšených koncentrací alkálií. 

Dílčí cíle práce: 

‐analýza dosavadních výsledků průzkumu 

‐zpracování databáze chemických analýz 

‐vygenerování zvýšených koncentrací alkálií 

‐vyhodnocení korelačních vztahů 

‐zhodnocení kvality cementářských surovin na ložisku 

‐určení rizik zvýšených obsahů ve slínku 

‐optimalizace těžby s ohledem na limitní požadavky 
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3. Popis metodiky práce 

Nejprve byla vytvořena databáze všech použitelných chemických analýz 

provedených v různých etapách geologického a hydrogeologického průzkumu na 

lokalitě Mokrá. Tato databáze byla doplněna o souřadnice x, y a z, z měřických 

zpráv eventuálně ze záhlaví geologických profilů jednotlivých průzkumných děl. 

Z tohoto bohatého analytického materiálu byla provedena statistická 

charakteristika jednotlivých surovinových typů. Pro tyto účely a pro účely 

statistické korelace byla databáze filtrována dle jednotlivých surovinových typů. 

Pomocí korelační statistické analýzy byl zjišťován vztah mezi AE a některou 

makrokomponentou. Počet tzv. kompletních analýz je totiž značně redukovaný. 

Kompletní analýzy byly zadávány především u surovinových anomálií, ale i v 

případě jasných geologicko-technologických typů spíše sporadicky. Tato 

skutečnost je poplatná době realizace průzkumných akcí, kdy byl kladen hlavní 

důraz na stanovení čtyř základních cementářských oxidů jako je SiO2, Al2O3, 

Fe2O3 a CaO. V diskuzi výsledků se pak omezím jen na korelační vztahy s 

koeficientem korelace větším než 0,9. 

Pomocí korelačních vztahů byly v databázi chemických analýz dopočteny 

chybějící hodnoty alkalického ekvivalentu (AE). 

Výpočet zásob cementářské suroviny byl proveden v rámci jednotlivých 

geologických průzkumů pro teoretické báze jednotlivých etáží (410, 395, 380, 365, 

350, 335 a 320 m n.m). Tento fakt je však v rozporu se skutečným rozfáráním 

lomu Mokrá, a to především v jeho střední části, kde skutečné báze etáží se liší od 

teoretických i o více než 10m. 

Nezbytností byl proto výpočet prostorových rovnic rovin, které teoreticky 

předpovídají další pohyb těžby na jednotlivých etážích v samostatných lomech 

ložiska Mokrá. Výšková a prostorová data byla čerpána ze ZDM 2013. 

Po vytvoření doplněné databáze o vypočtené hodnoty alkálií mohly být 

teprve spočítány vážené průměry v etážích jednotlivých průzkumných děl. Mám na 

mysli skutečnou rovinu jednotlivých etáží určenou odvozenými rovnicemi na 

základě ZDM 2013. 
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Vážené průměry v etážích jednotlivých průzkumných děl byly vloženy do 

mapových podkladů a pomocí AutoCadu vyneseny izolinie průběhu obsahu AE. 

Mapa pak byla doplněna geologií, jedná se vlastně o geologickou etážovou mapu 

příslušného lomu. Tato mapa byla konstruována na základě geologických řezů 

provedených daným ložiskem. 
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4. Geologie širšího okolí a vlastního ložiska 

4.1. Krátká charakteristika geologické jednotky 

Velmi podrobná charakteristika geologické stavby území je zpracována v 

souhrné závěrečné zprávě Mokrá - cementárna,1983, a proto uvádíme pouze 

základní charakteristiku geologické jednotky. 

Z užšího hlediska náleží ložisko k nejjižnější části komplexu devonských 

hornin Moravského krasu, které se směrem k JV noří pod karbonátové a terigenní 

horniny spodního karbonu. 

Geologická stavba ložiska je dána třemi stavebně tektonickými prvky: 

- předtransgresivním tvarem pánve a jejími změnami v blízkosti pobřeží 

během sedimentace 

- vrásovou stavbou 

- zlomovou tektonikou 

Z tohoto pohledu můžeme ložisko rozdělit na dva odlišné geologické celky: 

západní a východní. Hranice mezi těmito celky vymezuje poklesová poruchová 

zóna směru SV-JZ s poklesem okolo 70 ti metrů k SZ, probíhající skoro souhlasně 

se severozápadní stěnou prostředního lomu. 

Západní část je budována hlavně vápenci vilémovickými, méně pak vápenci 

lažáneckými nebo nadložními vápenci říčskými. Vápence vilémovické přímo 

transgredují na nerovný a zvlněný povrch bazálních devonských klastik. Pouze v 

největších depresích jsou vyvinuty podložní vápence lažánecké. Ve shodě s 

reliéfem pánve představuje západní část mělce klenuté synklinórium, které se 

postupně noří směrem k JV, kde strmě přechází v tektonicky predisponovanou 

elevaci směru SSV - JJZ. Tuto elevaci však již řadíme k východní části ložiska. Ve 

východním směru tedy přibývá i mocnosti vilémovických vápenců, které dosahují 

mocnosti okolo 150 - 180 metrů. Nadloží vápenců vilémovických je zachováno v 

úplném vrstevním sledu (až po břidlice rozstáňské) v nejnižší části synklinória. 
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Osa synklinória se noří v generelu k SSV a je nepravidelně zprohýbána. 

Tato základní vrásová stavba je zkomplikována tektonikou přesmykového, 

horizontálního a poklesového charakteru (blíže viz kap. č. 4.2.2.). 

Východní část je na dnešním povrchu vymezena zhruba SSV-JJZ 

probíhající elevací a přechází tak v pozičně nižší část východní. Tato část 

ložiskového území je na rozdíl od části západní budována výrazně klenutým 

antiklinóriem a složitým brachyantiklinálním uzávěrem, kde se karbonátové 

horniny noří pod kulmské souvrství. V této ložiskové části po uvažovanou těžební 

bázi převažují vápence svrchní říčské a kulmské břidlice březinské a rozstáňské. 

Geologická stavba této části ložiska je velmi zkomplikována plochými násuny 

(přesmyky), které jí dávají alochtonní charakter. 

4.2. Geologie vlastního ložiska 

4.2.1. Geologická stavba 

Vlastní stavba zájmové oblasti ložiska je vyjádřena v geologické mapě. 

Přesné stratigrafické zařazení hornin bylo provedeno na základě 

paleontologického určení hlavně konodontové a foraminiferové fauny. 

Na geologické stavbě zkoumaného území se tedy podílí: 

Podložní devonská klastika - vystupující na západě a jihozápadě území. 

Sedimentovaly na podloží, tvořené horninami brněnského masívu v období 

spodního a středního devonu, možná až báze svrchního devonu (spodní frasn). 

Jde o terrestrická klastika facie Old red a bazální slepence i pískovce vzniklé 

během transgrese moře, přeplavením nejvyšších poloh terrestrických sedimentů. 

Právě tyto přeplavené sedimenty byly zastiženy v západní části ložiska. Devonská 

klastika jsou tvořena převážně středně zrnitými a hrubozrnnými pískovci s 

proměnlivým podílem jílu a valounů křemene, méně rul a drob. Pískovce pozvolně 

přechází do slepenců nebo jílovitých pískovců až písčitých jílovců. Jsou velmi 

pestře zbarvené (šedé, žlutošedé, žlutohnědé až fialové nebo fialově hnědé) na 

základě obsahu prachovito-jílovité základní hmoty. 
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Vápence lažánecké - střední až báze svrchního devonu (givet - báze 

svrchní frasn). Ukládaly se přímo na bazální devonská klastika v mělkovodním 

chráněném prostředí v nejnížších částech sedimentačního prostředí (sedimentární 

backreef. Jsou to převážně tmavošedé biomikritové vápence s polohami mikrito-

biodetritických vápenců se stromatoporovou faunou. Vedle hojně zastoupené 

rozptýlené jílovité složky obsahuji i velké množství organické substance. Hojný je 

autigenní pyrit. Rekrystalizace mikritu je slabá. Převaha vřetenovitých forem 

stromatopor spolu s primitivními foraminiferami, hojnou organickou a jílovitou 

hmotou rozptýlenou v mikritu, svědčí pro vznik vápenců v málo větraném 

mělkovodním prostředí. 

Vápence vilémovické - svrchní devon (frasn až spodní famen - svrchní část 

zóny Palmatolepis crepida). Ukládaly se v nadloží vápenců lažáneckých nebo 

podložnich devonských klastik. Jsou sedimentem mělkovodním, dobře větraného 

prostředí, útesová fauna vytváří pravé biohermy. Vápence jsou převážně světle 

šedé někdy slabě nahnědlé, masivní nebo hrubě lavicovité. 

V nejsvrchnějších částech se vyskytují vápence tence vrstevnaté až 

laminované (jílem), místy s postupně se vyvíjejícími hlíznatými texturami. Ve 

svrchních částech je také charakteristická přítomnost vložek zelenošedých jílovců 

až břidlic, mocnosti 5 - 15 cm (severozápadní stěna etáže 380 lomu "Troják"). Z 

petrografického hlediska jsou vápence málo variabilní. 

Převažují biomikritové vápence. Méně jsou zastoupeny organodetritické 

(packed) vápence s úlomky stromatoporoidové, krinoidové (články) a ojediněle i 

korálové fauny. Úlomky fauny bývají lemovány světlešedými řasovými povlaky 

(krustifikační lemy). V základní mikritové hmotě jsou hojně zastoupeny 

foraminifery. Malý podíl jílovité hmoty je rozptýlen v mikritu. Pro vápence je 

obecně charakteristická absence písčitých a prachovitých klastů křemene. Časté 

sutury a jejich shluky jsou vyplněné tmavěji šedým, zelenošedým nebo hydrooxidy 

Fe žlutě až rezavě hnědě zbarveným jílovcem. Lokálně jsou nepravidelně vyvinuty 

intraformační vápencové brekcie (nejvíce ve svrchních partiích). V důsledku různě 

intenzívní diagenetické rekrystalizace základní mikritové hmoty jsou časté i 

vápence se sekundárními strukturami biodismikritové, biosparitové, 
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pseudointrasparitové a pod. Slabé projevy dolomitizace byly pozorovány jen ve 

dvou vzorcích z vrtů DV 18 (76,5 m) a DV 38 (45,5 m). Ve spodním famenu 

nastává pozvolný litologický přechod vápenců vilémovických do nadložních 

vápenců hlíznatých nebo spodních říčských. Tento přechod je způsoben vlivem 

značně diferencovaných pohybů dna pánve podél synsedimentárních zlomů. Moře 

postupně ustupuje a dává tak vznik mikritovým vápencům s příměsí jílovitých 

zvětralin splachovaných do pánve z pobřeží. 

Vápence lažánecké a vilémovické patří k macošskému souvrství (Zukalová 

- Chlupáč 1982). Tyto vápence byly vymezeny Dvořákem et al 1961. Na základě 

faciálně i stratigraficky zpracovaných profilů Hladil (1979) poukázal na vertikální 

posloupnost typů vápenců - jejich cykličnost. Cykly byly označeny od podloží do 

nadloží jako cyklus čelechovický, Býčí skály, ochozský a mokerský. Dle Hladila 

(1983) hranice mezi cykly neprobíhaly zcela vodorovně, ale jsou méně "šikmé", 

než hranice mezi vápenci čelechovickými, josefovskými, lažáneckými a 

vilémovickými (macošské souvrství). Jednotlivé cykly mají trend od tmavých 

laminovaných vápenců přes amfiporové vápence po světlé útesové vápence. V 

rámci kontinuity a lepší srovnatelnosti výsledků vrtných prací ve všech etapách 

průzkumů se držíme původního Dvořákova dělení macošského souvrství. Ve 

smyslu Hladila (1983) náleží většina macošského souvrství na lokalitě nejvyššímu 

cyklu mokerskému (Kalvoda 1992). Jen nejzápadnější vrty ověřily vápence řazené 

Kalvodou k cyklu ochozskému. 

Vápence hlíznaté - jsou ekvivalentem vápenců křtinských. Na základě 

konodontové fauny řadíme jejich vývoj od spodního famenu do svrchního famenu 

(zóny crepida, marginifera). Jsou vyvinuty jako šedé mikritové drobně hlíznaté 

vápence. Hlízy jsou převážně protáhlé max. 5 cm dlouhé, často usměrněné. 

Mezerní hmotu tvoří šedý, šedozeleně nebo i rezavohnědě zbarvený vápnito-

jílovitý jílovec. Ten může tvořit také laminy a tenké vložky mezi jednotlivými 

lavicemi. Pravá mocnost je velmi proměnlivá (primárně rozdílná mocnost 

sedimentu), často se laterálně zastupují s vápenci spodními říčskými. Vápence 

hlíznaté se ukládaly za postupné regrese moře v extrémně mělkém otevřeném 

moři s klidnou sedimentací. 
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Vápence spodní říčské - dříve označované jako přechodní horizont mezi 

vápenci vilémovickými a říčskými. Vyvíjely se přímo v nadloží vápenců 

vilémovických, jinde v nadloží vápenců spodních hlíznatých, s kterými velmi často 

dochází k laterálnímu i horizontálnímu zastupování. Z výše uvedených důvodů 

jsou hranice v geologické mapě a řezech generalizovány. Vápence jsou převážně 

biomikritové méně biodetritické, tmavě šedé, vzácně černošedé (vyšší obsah 

organické hmoty). Přítomnost prachových až písčitých klastů křemene, ojediněle 

živců a slíd je poměrně nízká (do 2 %). Místy se objevuje autigenní křemen a 

častá je fosfatizace konodontové fauny. Stáří vápenců je svrchní frasn - spodní 

tournai. Vyvíjely se současně s vápenci hlíznatými ve větších vzdálenostech od 

pobřeží, kde docházelo i k větší subsidenci. Jedná se o vápence tence lavicovité. 

Vápence svrchní říčské - svrchní devon až spodní karbon ( svrchni famen - 

spodní visé) nám dokládaji neklid v sedimentační pánvi. Jsou typickým 

sedimentem neklidného mělkovodního prostředí s velkým vlivem mořských 

proudů. Nestabilní prostředí nám dokládá jak velká petrografická pestrost 

souvrství, tak dochovaná fauna charakteru pelagického i neritického prostředí. 

Úlomkovité zachováni fauny svědčí o transportu a přemístěni z původního biotopu. 

Z fauny jsou kromě krinoidového detritu hojní konodonti, ostrakodi, foraminifery, 

vzácně i trilobiti a brachiopodi (Zukalová - Chlupáč 1982). 

Vápence jsou tmavě šedé až černošedé, převážně biodetritické a často 

obsahují vysoký podíl písčitého a prachovítého materiálu (3 - 38 %). Střední 

velikost křemene se pohybuje až do 0,5 mm. Část autigenních krystalovaných 

křemenů vzniká pravděpodobně na úkor jehlic hub. Zrnitost vápenců závisí na 

obsahu a zrnitosti písčité složky, obsahu a rekrystalizaci schránek foraminifer a 

mezerní mikritové hmoty. Obecně můžeme konstatovat, že vápence jsou 

převážně jemnozrnné až středně zrnité. Hrubozrnné jsou silně písčité vápence 

viséského stáří. U některých vápenců se projevuje slabá dolomitizace. Místy mají 

vápence biomikritové paralelní texturu, zvýrazněnou usměrněnými organickými 

zbytky, někdy i laminami černé organické hmoty nebo laminami vápnitého jílovce. 

Mikritová mezerní hmota je většinou rekrystalovaná v dismikrit nebo sparit. V 

důsledku rekrystalizace vznikají ve vápencích pseudointraklasty, pseudoagregáty 

a pseudopelety. Vápence často obsahují nepravidelné polohy bohaté na čočky 
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černých rohovců, které jsou v geologické mapě i řezech vyznačeny. Vápence jsou 

dále charakteristické nepravidelnými a různě mocnými polohami jílovitých břidlic 

různě intenzívně vápnitých, tmavě šedých, černošedých až černých (vysoký podíl 

bituminózní složky). 

V břidlicích jsou místy klasty vápenců v různém procentickém zastoupení 

až po synsedimentární brekcie. Intraformační vápencové brekcie jsou tvořeny 

vápenci biodetritickými, mikritickými, rohovci a ve svrchních partiích také oválnými 

fosfarity. Brekcie jsou převážně nestejnozrnné s klasty velikostí 0,3 - 10 cm. Matrix 

je velice pestrá a proměnlivá. Je tvořena převážně jílovito-vápnitou břidlici tmavě 

šedou, černošedou, tmavě hnědou nebo méně tmavě šedým i světle šedým 

detritickým vápencem, místy silně písčitým. Větší polohy brekcií jsou vyznačeny v 

geologické mapě a geologických řezech. Vápencové brekcie mohou laterálně i 

horizontálně přecházet do vápenců svrchních hlíznatých, které řadíme do 

souvrství vápenců svrchních říčských. Tyto vápence jsou tvořeny hlízami vápenců 

mikritických, tmavě šedých v tmavě šedé nebo načervenalé jílovito-vápnité břidlici. 

Hlízy jsou oválné i slabě protáhlé velikostí 0,5 - 4 cm, místy slabě usměrněné. 

Vápence svrchní hlíznaté i vápencové brekcie nám dokládají sedimentační neklid 

s opětnou dílčí regresí moře k východu se značně zpomalenou subsidencí. 

Obecně můžeme konstatovat, že spodní polohy vápenců svrchních 

říčských (Fa2) jsou tvořeny převážně biodetritickými, jemnozrnnými, vzácně 

středně zrnitými tmavě šedými vápenci s malým procentem břidličných poloh. 

Vápence tournaiského stáří jsou velmi pestré, tmavě šedé až černošedé, 

mikritické i biodetritické s rohovci nebo bez nich a různě mocnými polohami 

jílovito-vápnitých břidlic, brekcií nebo vápenců hlíznatých. Nejsvrchnější polohy 

(svrchní tournai - spodní visé) jsou charakterizovány zvýšeným přínosem 

terigenního materiálu. Jedná se o biodetritické, tmavě šedé písčité vápence 

středně zrnité i hrubozrnné, které místy přechází až do vápencových pískovců. 

Břidlice březinské - (spodní až střední visé) jsou dokladem pozvolné 

transgrese moře, kde končí karbonátová sedimentace a nastupuje sedimentace 

pelitická. Ukládaly se především v depresích, kde je jejich mocnost největší. Často 

k vrcholům elevací vykliňují, kde pak můžeme sledovat nepřerušenou sedimentaci 
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břidlic rozstáňských přímo na vápence svrchní říčské. Na své bázi mají břidlice 

charakter typického přechodního sedimentu. Střídají se polohy zelenošedých, 

masově červených, vápnitých, prachovito-jílovitých břidlic s polohami 

tmavošedých až černošedých vápenců, písčitých vápenců až vápnitých pískovců. 

Vápnité prachovito-jílovité břidlice jsou někdy žlutohnědé laminované. Prachovitá 

a písčitá frakce je tvořena křemenem, šupinkami sericitu a méně 

karbonatizovanými živci. Petrograficky převažuji vápence biomikritové, 

biodismikritové a biointraklastové s písčitou příměsí. Jen ojediněle je mikrit 

rekrystalován ve sparit. Tento přechodní horizont má tedy po chemické stránce 

velmi proměnlivé složení, a proto byl označen jako samostatný technologický typ T 

19/11. Na rozdíl od východní ložiskové části (ověřené v rámci úkolu Mokrá VI) se 

přechodní typ svým chemickým složením v zájmovém prostoru blíží spíše 

surovině sialitické než surovině karbonátové. 

Břidlice jsou jílovité, různě intenzívně vápnité, mohou přecházet až do 

jílovitých vápenců. Jsou velmi pestrých barev od tmavě šedé často nazelenalé 

přes okrovou, fialově červenou, masově červenou a černou, jež je způsobena 

organickou substancí. Jsou slabě až silně navětralé s typickým střípkovitým 

rozpadem. Běžně se vyskytují hnízda jemně krystalického pyritu. Někdy obsahují 

tenké polohy organodetritických i mikritických vápenců nebo klasty tmavě šedých 

vápenců a klastický křemen prachovité velikostí. Vzácně jsou vyvinuty laminy 

vápnitých prachovců. Směrem k bázi poloh a klastů vápenců přibývá. 

Břidlice rozstáňské (střední a svrchní visé) se ukládaly přímo na vápence 

svrchní říčské nebo břidlice březinské. Jsou to tmavošedé, olivově zeleně 

zvětrávájící prachovito-jílovité břidlice, kterým do nadloží přibývá lamin a tenkých 

vložek prachovců a jemně a středně zrnitých šedých drob v mocnostech 10 cm, 

vzácně do 20 cm. Je konstatováno, že pokud se nejedná o typické představitele 

břidlic rozstáňských a březinských je jejich geologické a technologické rozlišení 

velmi problematické. Z tohoto důvodu jsou geologické hranice generalizovány a při 

výpočtu byly sloučeny v jeden technologický typ T 19 + 15. 
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Výše popsané břidlice vyplňují v zájmovém prostoru nejnižší část 

synklinória ve východni části západního ložiskového území. Touto sedimentací 

také končí výskyt paleozoika. 

V depresích jsou zachovány terciérní sedimenty náležející neogénu (báze 

badenu, snad spodní část moravu). Svým rozsahem pravděpodobně pokrývaly 

velký rozsah ložiskového území, neboť jejich denudační zbytky můžeme 

pozorovat v celém prostoru ložiska, kde tvoří výplně drobných uzavřených depresí 

a přeplavený materiál neogénu představuje výplně některých krasových závrtů. 

Nejvýznačnějším denudačním reliktem neogenních sedimentů je deprese SSV-

JJZ směru stáčející se ve svém severním ukončení k SZ. Tato deprese leží 

východně od účelové silnice k západnímu lomu "Troják". Její severní ukončení Ieží 

v bloku zásob č. 125. Deprese vyplněná neogenními sedimenty dosahuje hloubky 

přes 20 m a její stěny jsou poměrně příkré a dno nepravidelně zprohýbáno. Plošné 

a hloubkové rozšíření bylo upřesněno pomocí 22 ložiskových a 6 ti mapovacích 

vrtů, dále pak i geofyzikálním měřením. Další deprese vyplněné neogenními 

sedimenty byly zjištěny na základě geologického mapování. Větší deprese je 

odkryta v západní stěně etáže 410 "západního lomu", kde tercierní sedimenty, 

dosahují mocnosti 7,5 až 8,0 m (Šc 106, V 229). V nejnižších částech této deprese 

jsou bazální polohy tvořené hrubými petromiktními štěrky tvořenými valouny 

křemene, drob, vápence, méně pak rul. Výše jsou vyvinuty písky, místy slabě 

zpevnělé, středně zrnité, převážně okrově hnědé, s různým podílem jílu a polohy 

šedozelených jílů místy vápnité, s bělavými vápnitými konkrecemi a množstvím 

fosilních zbytků. 

Kvarterní sedimenty jsou v zájmové oblasti tvořené hlínami humózními, 

které jsou představovány málo mocným (v průměru 10 cm) lesním humusem, dále 

svahovými hlínami obsahujícími různě navětralé úlomky hornin, převážně 

vápenců. Směrem do podloží jsou v některých oblastech vyvinuty sutě, které mají 

různý podíl jílovito-písčitých svahových hlín. V oblastech s vyvinutým povrchovým 

navětráním hornin je odlišení zahliněných hornin velmi problematické. Skrývkové 

poměry v zájmové oblasti jsou znázorněny pomocí izolinií v mapě mocností 

pokryvných útvarů. 
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Dalším významným fenoménem na ložisku je zkrasovění, postihující hlavně 

čisté vápence vilémovické a lažánecké. Ojedinělé zkrasovění ve vápencích 

říčských je nepatrné a zanedbatelné. 

Povrchové krasové jevy - otevřené pukliny, škrapy a závrty jsou vyplněny 

svahovými hlínami nebo sutěmi, neogenními sedimenty, terra rossou. 

Podpovrchové zkrasovění je nejvíce vázáno na velmi silně rozpukané a drcené 

polohy, poruchová pásma a jejich křížení, časté jsou také mezivrstevní krasové 

jevy. Větší procento zkrasovění vykazuje kontakt mezi vápenci vilémovickými a 

podložními devonskými sedimenty. Krasové jevy jsou převážně vyplněny pestrými 

jílovito-hlinitými hmotami s různým procentem navětralých úlomků vápenců, méně 

valounků křemene, jen ojediněle jsou volné. Krasové jevy mají převládající tvar 

nepravidelných metrových kaveren, často protažených ve směru vrstevnatosti. 

Větší krasové fenomény hlavně ve formě puklinových jeskyní dlouhých do desítek 

metrů se dají očekávat velmi vzácně. Obecně však musíme konstatovat, že při 

postupu lomových stěn směrem k severu nebo západu a ve svrchních etážích 

bude procento zkrasovění větší [1, 2, 3, 6, 7]. 

4.2.2. Tektonické poměry a jejich vliv na úložní poměry 

V části zájmového prostoru ložiska vytváří horninová stavba synklinórium s 

osou směru SSV-JJZ, upadající k SSV. Tato "pánev" na východě, zhruba v 

prostoru severozápadní stěny "centrálního lomu", strmě přechází v elevaci s osou 

i úklonem shodným se synklinóriem. 

Z hlediska vrásové stavby je ložisko v generelu vrásněno monoklinálně - na 

západě vystupují nejstarší horniny, které `se směrem k východu noří pod souvrství 

mladší. Vrásy vilémovských a lažáneckých vápenců mají většinou kongruentní 

charakter daný jejich větší kompetencí, na rozdíl od vápenců hlíznatých, říčských 

a břidlic. Tyto horniny jsou vlivem většího počtu břidličných vložek a menší 

mocnosti vrstevnatosti, více plastické, a tím intenzívně disharmonicky 

provrásněny. Vrásové struktury mají shodný, směr se základní stavbou ložiska tz. 

SSV - JJZ s úklonem vrásových os jak k SSV tak k JJZ (zprohýbání). 
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V závislostech na vrásové struktury se projevuje vrstevnatost. Převládá 

vrstevnatost směru SSV - JJZ s drobnými odchylkami k západu nebo východu 

(SSZ, SV) a s úklonem 5 - 35° (průměr 20°) k VJV. Jednotlivé odchylky od 

generelního směru jsou dány provrásněním nebo deformacemi zlomového 

charakteru, které způsobily odchylky v různém vzájemném postavení dílčích 

kerných celků. 

Projevem zlomové tektoniky nejmenšího řádu jsou puklinové systémy. V 

zájmovém prostoru je pouze jediný velký umělý odkryv tvořený lomovými stěnami 

západního lomu s převahou vápenců vilémovických. Ty jsou postiženy převážně 

puklinami směru SV - JZ až S - J s úklonem 70 - 90° k SZ až Z. Tyto pukliny jsou 

často krasově naleptané, otevřené a vyplněné jílovito-vápnitou hmotou, méně 

kalcitovou žilnatinou. Méně časté jsou pak pukliny SZ - JV směru s úklonem 10 - 

20° k JZ méně SV. U tohoto systému puklin není jílovito-vápnitá výplň tak častá. 

Kromě těchto dvou základních puklinových systémů jsou vápence postiženy také 

nepravidelnými puklinami s proměnlivým úklonem. Největší porušenost vykazují 

západní stěny V těchto silně porušených úsecích mají dva základní puklinové 

systémy frekvenci od 40 do 10 cm a způsobují kostkovitý rozpad. Podél kolmých 

zajílovaných puklin směru SV - JZ až S - J dochází často k samovolnému padání 

stěny zvláště po vydatných deštích nebo jarních táních. Toto padání je způsobeno 

rozpínavosti jílových minerálů po nasáknutí vodou. 

Zlomová tektonika s.s. výrazně komplikuje už velmi složitou vrásovou 

tektoniku. Vertikální tektonické pohyby ovlivňovaly charakter sedimentace, vznik 

facií i mocnosti sedimentů. 

Sedimentaci nejvíce ovlivňovaly zlomy směru SZ - JV s úklony 60 - 85° k 

SV. Během famenu, - visé zřejmě nejvíce klesala vždy kra severovýchodnější 

oproti kře jihozápadnější, které se postupně stávaly souší. Na těchto zlomových 

liniích předpokládáme v období terciéru jejich zmlazení s nepatrnými poklesy ve 

východní části a převažujícími horizontálními pohyby v prostoru s převládajícími 

vápenci vilémovickými. Tyto horizontální posuny byly určeny na základě mapování 

stěn západního lomu. Jsou zprohýbané s převládajícím úklonem 80 - 85° k JZ. 

Tato poruchová pásma se projevují silně drcenými zónami širokými 1 - 3 m, silně 
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zajílovanými a často vyplněnými nepravidelnou žilnatinou hrubozrnného kalcitu 

bílého, nažloutlého nebo načervenalého, místy dosahujícího mocnosti až 1 m. 

Stěny jsou zkrasovělé, často povlečené hydrooxidy Fe nebo kalcitem. Velmi hojné 

je rýhování, které určuje směr pohybu. 

Horotvorné tlaky, orientované generelně od západu k východu způsobily 

kromě provrásnění také kerné a přesmykové linie SV – JZ směru, uklánějící se 

pod úhlem 40 - 70° k SZ. Z geologické interpretace předpokládáme délku 

přesmyků 20 – 50m, přičemž obecně můžeme tvrdit, že jejich délka se směrem 

k východu zvětšuje. 

Západní části je na rozdíl od východní části charakteristická úplnou absencí 

plochých násunů o úklonu 10 - 30° k východu, které byly vymapovány v rámci 

úkolu Mokrá VI. 

Skoro souhlasně se severozápadní stěnou "středního lomu" probíhá velmi 

výrazné poklesové poruchové pásmo směru SV - JZ s úklonem 70° k SZ a 

poklesem 60 - 70 m. Tímto poklesovým pásmem rozdělujeme ložisko na dvě části 

- západní a východní, lišícími se vrásovou a tektonickou stavbou. 

Přesná rekonstrukce pohybů je dnes vzhledem k velmi komplikovaným 

vrásově-tektonickým poměrům velmi nesnadná. Předpokládáme, že na zlomových 

plochách, které v průběhu vývoje území představovaly plochy oslabené kontinuity, 

docházelo i k několika opakovaným pohybům. Nejvýraznější zmlazení pohybů 

předpokládáme u zlomových systémů SZ - JV. 

Zlomové systémy hlavně v čistých vápencích vilémovických vykazují 

porušeni a zkrasovění dosahující různé mocnosti v průměru však 1 - 2 m. Pro 

výpočet zásob bylo podél těchto zlomů zkrasovění generalizováno a vyneseno do 

geologických řezů. Pro lepší přehlednost nejsou v geologické mapě vyneseny [1].  

4.3. Stanovení a zdůvodněni typu ložiska 

Vzhledem k velmi komplikované geologicko-tektonické stavbě ložiska, by 

mělo být ložisko řazeno do typu 3. Jelikož však ložisková výplň je kromě skrývek a 
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neogenních sedimentů zcela využitelná pro výrobu cementářskou a vápenickou, 

zařazuje se ložisko jako celek do typu ložisek 2. 

4.4. Hydrogeologická charakteristika území 

Na lokalitě byly realizovány dva hydrogeologické průzkumy: Mokrá VIII - 

1995, č. ú. 02 89 5013 54 430 3703 1 a Mokrá X - 2002, č. ú. 97 0001 54 430 

3703 1, na které se v podrobnostech plně odvolávám. Na ložisku stále probíhá, na 

vybraných hydrogeologických vrtech, režimní měření. 

Hlavní hydrogeologická struktura prostoru Mokrá – jih je budována 

převážně vápenci macošského souvrství. Rozvodnice rozděluje prostor ložiska na 

ložiskově méně významnou okrajovou severní část a jižní část. V části Mokrá - jih 

je uvažováno s těžební bází 335 m n.m. a výhledově až na bázi 320 m n. m. 

Byla potvrzena stabilita a průběh rozvodnice a kvaziuzavřený charakter 

hydrogeologické struktury prostoru Mokrá – jih. Jediným zdrojem podzemní vody 

jsou s největší pravděpodobností pouze infiltrované atmosférické srážky. 

Z bilance průtoků v celé zkoumané oblasti z dat po dobu průzkumu 1991 – 

1994 byl stanoven pro oblast Mokrá jih specifický přítok do ložiska 2,46 l.s-1.km2, v 

průběhu průzkumu v letech 1997 – 1999 byl specifický přítok 2,76 l.s-1.km2 a z 

dlouhodobých dat (1931 - 1980) jeho střední hodnota činí 3,48 l.s-1.km2. 

Z bilance průtoků v celé zkoumané oblasti z dat po dobu průzkumu 1991 – 

1994 bylo stanoveno množství podzemní vody odtékající z oblasti Mokrá jih 11,5 

l.s-1, v průběhu průzkumu v letech 1997 – 1999 byl odtok 12,9 l.s-1 a z 

dlouhodobých dat (1931 - 1980) jeho střední hodnota činí 16,3 l.s-1. 

Z výsledků provedeného komplexu průzkumných prací bylo potvrzeno, že 

přítoky vody do těžby budou ovlivněny zásadní měrou existencí privilegovaných 

krasovo- puklinových podzemních komunikací s vysokými hodnotami koeficientu 

filtrace. Bylo ověřeno, že denní srážky mohou s jednodenním zpožděním způsobit 

přítoky v úrovni odpovídající maximální hodnotě průtoku hydrogeologickou 

strukturou 50 l/s. Z dlouhodobých hydrologických dat je zřejmé, že přítok může 

dosáhnout i extrémní hodnoty 70 l/s. 
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Byla ověřena platnost procentuálního rozdělení měsíčních odtoků, a je 

zřejmé, že k výše uvedené extrémní situaci může dojít zejména v období měsíců 

březen až červen. 

Těžbou na úroveň nejnižší etáže 335 m n. m. budou zčásti dotčeny vyšší 

hydrogeologické struktury, a to zejména naložená samostatná brachysynklinální 

struktura a část těles nad přesmykovými liniemi na západním okraji ložiska. K 

těmto kolektorům se vztahují pouze výsledky režimního měření ojedinělých vrtů. 

Zvodnění lze očekávat nevýznamného rozsahu. V tomto prostředí se na části 

lokality již těžba bezproblémově pohybuje. 

Na většině plochy ložiska, zejména v jeho centrální a jižní části, bude 

úroveň dna lomu těsně nad úrovní maximálních hladin hlavní hydrogeologické 

struktury. Hladina se v prostoru uvažovaného zahloubení těžby nyní nachází ve 

výškách 325 - 330 m n. m. v centrální části ložiska a ve výškách 335 - 340 m n. m. 

na severním a severozápadním okraji svahu hydroizohyps až k rozvodnici. 

V těchto okrajových částech je množství vody v horninovém prostředí relativně 

malé a jeho množství je dané rozsahem plochy a efektivními srážkami. V centrální 

a jižní části bude těžba probíhat nad prostředím s drenážemi krasovopuklinového 

systému. Podstatně se zredukuje zóna vertikální cirkulace a odstraní se vlivy jejích 

retenčních vlastností. Vodní zdroj Mokrá z kvantitativního pohledu ohrožen 

nebude [7, 12]. 
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5. Prozkoumanost ložiska 

Staré dílčí průzkumy shrnula v roce 1983 souhrnná závěrečná zpráva 

ložiskového geologického průzkumu Mokrá-cementárna 1983, č.ú. 02 78 5003 54 

322 3703 1, která byla podkladem pro schválení zásob suroviny v KKZ (1984). Po 

této zprávě následovaly čtyři dílčí podrobné, doplňující těžební průzkumy : Mokrá 

VI 1991, č.ú. 02 85 5041 54 322 3703 1, Mokrá VII 1992, č.ú. 02 88 5005 54 322 

3703 1, Mokrá XI 2005, č.ú. 97 0002 5 4 322 3703 1 a Mokrá XII 2006, č.ú. 

01 003 5 4 322 3703 1, Mokrá XIII 2008, č.ú. 08 0001 5 4 320 3703 1, Mokrá XIV 

2010, č.ú. 10 0001 5 4 320 3703 1, Mokrá XV 2011, č.ú. 11 0004 5 4 320 3703 1. 

Těžební průzkumy Mokrá VI a Mokrá VII převedly bilanční bloky zásob 

v daném zájmovém území z kategorie C1 do kategorie B. Na základě 

realizovaných technických prací (vrtů a geofyzikálního měření) průzkumy zpřesnily 

geologickou stavbu a vysokou variabilitu chemizmů surovinových typů jako surovin 

pro cementářskou výrobu. Úkolem těžebního průzkumu Mokrá XI bylo geologicko-

technologické ověření neogenních sedimentů, které vyplňují depresi, ležící 

východně od obslužné silnice k západnímu lomu „Troják“. Cílem úkolu bylo 

kvantitativní a kvalitativní posouzení neogenní suroviny z hlediska její použitelnosti 

pro výpal slínku při výrobě cementu. Úkolem geologicko-průzkumných prací 

závěrečné zprávy Mokrá XII bylo geologicko-technologické zpřesnění báze (na 

úroveň 350 m n.m.) vápenců v západní části ložiska Mokrá. V roce 1993 byl 

realizován podrobný účelový průzkum vápenické suroviny Mokrá IX. Cílem tohoto 

úkolu bylo na základě tří vrtů podrobně ověřit vhodnost vilémovických vápenců ke 

speciální vápenické výrobě. Úkol Mokrá XIII v západní části ložiska snížil bázi 

výpočtu schválených zásob o 15m (z úrovně 350m n.m. na úroveň 335m n.m.). 

Podrobný doplňující průzkum Mokrá XIV vymezil v SV části DP Mokrá ochranný 

pilíř Nadregionálního biokoridoru NRBK K 132. Průzkum Mokrá XV převedl část 

suroviny v bloku 122 ze zásob prozkoumaných bilančních vázaných do zásob 

volných. 
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Na lokalitě byly dále vyhodnoceny dva hydrogeologické průzkumy: Mokrá 

VIII 1995, č.ú. 02 89 5013 54 430 3703 1 a Mokrá X 2002, č.ú. 97 0001 54 430 

3703 1. V podrobnostech odkazujeme na jednotlivé zprávy, které jsou uloženy 

v archivu odběratele [1 – 6, 8, 10 -16]. 

Na všech typech cementářských surovin je dvakrát ročně provedeno 

laboratorní stanovení radioaktivity a zjišťován obsah škodlivin. Každý odběr je 

dvakrát ročně zhodnocen zprávou „Měření radioaktivity a škodlivin cementářských 

surovin - Mokrá“ [13]. 
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6. Stávající těžba na ložisku 

Základní dobývací metodou je dobývání ve stupních – etážovitý způsob. 

Pro rozpojování se výhradní realizují trhací práce velkého rozsahu – clonové 

odstřely, částečně plošné. 

Provádění hornické činnosti, trhacích prací velkého rozsahu a trhacích prací 

malého rozsahu bylo dosud povoleno rozhodnutím Obvodního báňského úřadu v 

Brně ze dne 26. 11. 2003, platným do vytěžení zásob tj. 106.000 kt 

Rozpojená rubanina je nakládána kolovým nakládačem na odvozní 

prostředky dampry a těmito dopravována na drtírnu. 
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Obrázek č. 3 Technologické schéma výroby surovinové moučky [autor] 

Nadměrné kusy rubaniny budou ukládány na lomovou plošinu, mimo rozval. 

Zde mohou být rozpojeny trhacími pracemi malého rozsahu (vrtné nálože), 

výhradně však těžkým hydraulickým kladivem. 

Postup a způsob dobývání sleduje maximální využití zásob suroviny při 

respektování geologických a báňsko-technických podmínek dobývání podle 

výsledků geologického průzkumu a přepočtu zásob suroviny. 



Ing. Roman Donocik: Optimalizace těžby s ohledem na ověřené a predikované koncentrace alkálií                    
v cementářské surovině ložiska Mokrá v návaznosti na normativní limity vyráběných cementů. 

2014  35 
 

Současná těžba suroviny probíhá ve třech zatím oddělených lomech, 

komunikačně propojených a napojených na primární drtírnu. Z celkové plochy DP 

Mokrá je dosavadní těžbou suroviny zasaženo cca 37% plochy dobývacího 

prostoru tj. cca 86 ha. 

Lom západ – je rozfárán v 5 etážích o úrovních E 410Z, E 395Z, E 380Z, 

E 365Z a E 350. Etáže mezi sebou a primární drtírnou jsou propojeny komunikací 

vedenou po jeho východní hranici. Generelní směr postupu těžby je 

severozápadní. Před hranou E 410Z po severozápadní a severní hranici jsou 

zčásti provedeny skrývkové práce. Jižní hranice lomu západ představuje stop stav 

těžební stěny vzhledem k ochraně objektů lomu Mokrá a části obce Mokrá. 

Obdobně pro zajištění ochrany dubohabřiny na východním svahu rokliny mezi 

lomem západ a střed je dán stop stav pro rozvoj lomu západ východním směrem. 

Lom střed – zajišťuje těžbu vápenců ostatních a vysokoprocentních. Je 

rozfárán v pěti etážích označovaných E 420S, E 395S, E 380S, E 365S a E 350S. 

Lom střed má celkem ostře ohraničenou severozápadní hranici. Generelní postup 

těžby suroviny je severním až severovýchodním směrem. Přístup na etáže je z 

obvodové komunikace po jižním okraji lomu, která dále pokračuje do východního 

svahu lomu. Vápence vysokoprocentní se nacházejí pod úrovní 395 m n.m. Na 

první etáži se částečně vyskytují i břidlice, těžené jako sialitická korekce. Na 

etážích E 420S, E 395S, E 380S je patrný nárůst obsahu alkálií. 

Lom východ – zajišťuje pouze těžbu sialitické korekce. Je rozfárán ve dvou 

etážích označovaných E 410B a E 395B. Generelně postupuje těžba suroviny 

severním směrem. Postup východním směrem je vázán dohodou hranic těžby s 

obcí Hostěnice. Na části východního svahu lomu je provedena technická 

rekultivace. Ve střední části lomu u východní stěny se nachází vodní plocha 

dotovaná akumulovanými srážkovými vodami. Při zahlubování báze lomu východ 

se předpokládá přemístění umělé nádrže na zahloubenou úroveň. 

Severozápadním postupem dochází k postupnému přibližování stěn etáží 

východního a středního lomu. 

Další postup těžby suroviny bude pokračovat zpočátku podle stávajícího 

rozfárání lomu v oddělených lomech západ, střed a východ. Každý z těchto lomů 
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má v současné době samostatný komunikační systém, který je napojen na 

příjezdovou komunikaci k primární drtírně. Těžba v jednotlivých lomech bude 

řízena podle požadavků na skladbu surovinové směsi [17]. 

 

Obrázek č. 4 Přehled těžebních postupů v následujících 15 rocích [autor] 
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Dále uvádím stav celkových zásob výhradního ložiska Mokrá k 31. 12. 2012 

    vápence vysokoprocentní VV vápence ostatní VO cem. kor. sial. surovina CK 

Zásoby 
v tis. tun schválené nově zásoby schválené nově zásoby schválené nově zásoby 

  zásoby vypočtené celkem zásoby vypočtené celkem zásoby vypočtené celkem 

     zásoby   zásoby   zásoby  

bilanční volné 240 045 0 240 045 135 484 -3 306 132 178 34 179 - 1 434 32 745 

prozkoumané vázané 56 041 0 56 041 2 148 0 2 148 0 0 0 

bilanční volné                     

vyhledané vázané                   

bilanční celkem 296 086 0 296 086 137 632 -3 306 134 326 34 179 -1 434 32 745 

nebilanční volné 3 687 0 3 687 5 170 3 306 8 476 1 271 1 434 2 705 

prozkoumané vázané                   

nebilanční volné                   

vyhledané vázané                   

nebilanční celkem 3 687 0 3 687 5 170 3 306 8 476 1 271 1 434 2 705 

zásoby v DP   299 773 0 299 773 142 802 0 142 802 35 450 0 35 450 

vytěžitelné zásoby 157 279    157 279 70 659   70 659 20 780   20 780 

Tabulka č. 1 Stav celkových zásob výhradního ložiska Mokrá [Kudělásek, Zábrodský, autor] 

Z natěžených a upravených surovin je skládána třísložková cementářská 

směs sestávající se z tzv. korálového vápence, jedná se o vysokoprocentní 

vápenec vilémovský a lažánecký. Dále tmavý vápenec, což je směs všech 

ostatních vápenců na ložisku Mokrá tzn., že se jedná o vápenec svrchní, spodní 

říčský a vápenec hlíznatý. Jako třetí složka se používá břidlice, což jsou břidlice 

březinské a rozstáňské nebo přechodový sediment. Korekce cementářské směsi 

se provádí železitou korekcí s minimálním obsahem Fe2O3 - 60%. 

Praxí ověřené parametry jsou dány chemickým složením surovinové 

moučky v modulech (LEE-PARKER) 

stupeň sycení (1) 

   
       

                              
                                                     

modul silikátový (2) 
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modul aluminátový (3) 

   
     
     

                                                                                                                      

granulometrické složení vyjádřené zbytky na sítech 

Z - 0,2 mm  od 2 do 3 % 

Z - 0,09 mm  od 15 do 17 % 

Z připravené surovinové moučky je pálen v rotační peci portlandský slínek, 

který je definován dle ČSN P ENV 197-1 - hydraulická látka, která se musí 

sestavovat nejméně ze dvou hmotnostních třetin ze silikátů vápenatých  

(CaO)3.SiO2) a (CaO)2.SiO2), ve zbytku pak obsahuje oxid hlinitý (Al
2
O

3
), 

železitý (Fe
2
O

3
) a další oxidy. Poměr (CaO) : (SiO

2
) podle hmotnosti nesmí být 

menší než 2,0. Obsah oxidu hořečnatého (MgO) nesmí být větší než 5 % 

hmotnostních. 

Portlandský slínek se vyrábí pálením, nejméně do slinutí, přesně připravené 

směsi surovin obsahující CaO, SiO
2
, Al

2
O

3
, a malého množství jiných součástí 

(např. Fe
2
O

3
). Surovinová směs musí být jemně mletá, dobře smíchaná a 

homogenizovaná. 

Přesto však dochází k technologickým obtížím v důsledku přítomnosti 

škodlivin, jako jsou alkálie, sírany a chloridy. 

Technologické potíže, tj. tvorba kroužků v rotační peci a zalepování 

přechodové komory svislého kouřovodu a jednotlivých výměníkových stupňů, jsou 

souborem otázek řešených komplexně soustavnou technologickou prací, ale 

přesto mohou být příčinou značných provozních potíží, které mohou značně 

omezit výkonové parametry rotační pece. 

U vlastní rotační pece se jedná o celou škálu kroužků vznikajících v 

nebezpečném - přechodovém, slinovacím a chladícím pásmu, způsobují 

nerovnoměrný postup materiálu pecí. Provoz pece se stává labilní, dochází 

střídavě k přehřívání a podchlazování slinovacího pásma, příděl paliva je snižován 

a jeho spalování je doprovázeno značným výkyvem obsahu CO. Zásadní řešení je 

v zabránění tvorby kroužků prací s hořákem, chemickou a granulometrickou 
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skladbou surovinové moučky tak, aby byla udržena samočisticí schopnost pece. V 

případě, že není možné tuto situaci zvládnout, pec se odstaví a vychladí. Když 

dojde k destrukci kroužku při chlazení, které je spojeno s vytáčením materiálu z 

pece, je nutné pak kroužek mechanicky zlikvidovat. 

Technologické poruchy na výměníku jsou nectností výměníkových systémů, 

jsou to tvorby nálepků a nánosů v prostorách výměníkového systému. Příčinou je 

koloběh škodlivin, tj. alkálií, síranů a chloridů v systému, které způsobují v daných 

teplotních intervalech jejich tvorby. Tyto nálepky jsou tvořeny surovinovou 

moučkou spojovanou CaSO
4
, KCl, K

2
SO

4
, K

2
SO

4
.CaSO

4
, 2C

2
S.CaSO

3 - spuritem, 

2C
2
S.CaSO

4 - sulfátspuritem a dalšími. Forma nálepků je různá, od měkkých až 

po velmi tvrdé, resp. lehce až velmi těžce odstranitelné. Odstraňování nálepků je 

velmi důležité, protože jinak dochází k zúžení vzduchotechnických profilů, a tím k 

zvýšení vzduchotechnického odporu, a k omezení výkonu kouřového ventilátoru, 

což v konečné fázi znamená pokles výkonu pece. Z toho důvodu jsou pak nálepky 

vznikající v různých částech výměníku pravidelně odstraňovány a to: 

- vzduchovými děly 

- ručním čistěním tyčemi a tlakovým vzduchem 

Toto čistění se provádí za provozu i za klidu 

- Cardox systém čištění (CO2) 

Tvorba nálepků a usazenin ve výměníkovém systému je způsobována 

koloběhem škodlivin. Tato skutečnost je jednou z příčin zhoršování kvalitativních i 

kvantitativních parametrů příslušné pálící linky [23]. 
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7. Statistická charakteristika surovinových typů v ložisku Mokrá 

Za tímto účelem byla využita databáze laboratorních prací realizovaných ve 

všech etapách průzkumných prací na lokalitě Mokrá. V průběhu geologických 

průzkumů, tak jak byla uskutečňována jednotlivá průzkumná díla, byly po jejich 

geologickém a technologickém posouzení zadávány vzorky ke zdrobnění a 

analýze. Byly vzorkovány všechny ložiskové, mapovací, hydrogeologické vrty, 

šachtice, šurfy, záseky a dokonce i dvě štoly. V dnešní době jsou laboratorní 

výsledky shrnuty do databáze, kde je k nim přidána adresa tzn. název díla, 

souřadnice x, y a z (nadmořská výška), metráž a dále geologické zařazení 

z hlediska surovinového typu. Toto zařazení je provedeno v souladu s barvou 

technikolorek použitých v profilech vrtů, geologických řezech a geologické mapě. 

Vzorkování a rozsah stanovení jednotlivých chemických komponent byl 

podřízen především hledisku výroby vápna a portlandského cementu. V zásadě 

lze konstatovat, že prakticky u všech vzorků byly zadávány tzv. zkrácené 

chemické rozbory, kdy bylo stanoveno: z. ž., SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO a MgO. U 

62 % vzorků pak byly zadávány kompletní chemické analýzy, kdy kromě výše 

jmenovaných obsahů bylo dále stanoveno:TiO2, P2O5, MnO, K2O, Na2O, SO3 a Cl. 

Pouze v jedné etapě průzkumu „Mokrá – západ, dorozvědkový průzkum č. a. 

79 5001“ byly stanoveny pouze čtyři základní cementářské oxidy jako je obsah 

SiO2, Al2O3, Fe2O3 a CaO. Zdůvodněním bylo zrychlení průzkumu a snížení 

nákladů, neboť tyto rozbory byly provedeny na rentgenu v laboratořích tehdejších 

Cementáren a vápenek, n. p.“ Otázka kvality průzkumné akce zůstává diskutabilní 

a z dnešního pohledu je velká škoda, že se laboratorní rozbory neprovedly 

v dostatečném rozsahu. 

Z technologického hlediska můžeme suroviny v ložisku Mokrá rozdělit na 

horniny karbonátové a sialitické (korekční). 

Karbonátové surovinové typy 

vápenec lažánecký T13 

vápenec vilémovický T10 

vápenec hlíznatý T8 
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vápenec spodní říčský T9 

vápenec svrchní říčský T11 

krasové výplně T4 

Sialitické surovinové typy 

břidlice rozstáňská T15 

břidlice březinská T19 

přechodový sediment T19/11 

Doprovodné horninové typy 

neogenní sedimenty T3 

Nejrozšířenějším surovinovým typem jsou vápence vilémovské a svrchní 

říčské. Jedná se o soubory velice robustní, kde n>1000. V ostatních případech je 

počet hodnot ve stovkách či desítkách. 

Při statistickém zpracování byla snaha stanovit typ modelového rozdělení, 

tedy proložit histogramem četností vhodnou teoretickou křivku neboli provést 

vyrovnání statistických dat. Z praktického hlediska přicházeli v úvahu 

modely:normální, lognormální a negativní lognormální rozdělení. 

Při posuzování vhodnosti modelového rozdělení pro daný výběr jsou 

rozhodující rozdíly mezi výběrovým a teoretickým rozdělením. Objektivní 

posouzení se provádí pomocí testů významnosti. Pro daný účel se jeví jako 

vhodný test Kolmogorov - Smirnov pro jeden výběr. Testovacím kritériem je D1, 

které je definováno jako maximální hodnota kumulativního rozdílu 

experimentálních a teoretických četností. 

iiN
n

D  max
1

1  (4) 

Kritérium D1 je porovnáváno s kritickou hodnotou D1;p, které je pro hodnoty 

40;1n  tabelováno. V případě vyššího n lze použít pro výpočet  

n
D

36,1
05,0;1   (5) 
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Tento test je vhodný pro počet hodnot řádově ve stovkách. V případě, že n 

je příliš velké, pak se testovací kritérium blíží k nule, a test je příliš „přísný“. Z 

těchto důvodů byly při statistickém zpracování souborů hodnot vápence 

vilémovského a svrchního říčského použita kritéria popisné statistiky tabulkového 

kalkulátoru Excel. Zde byly přímo spočteny hodnoty šikmosti a špičatosti souborů. 

Pro technickou praxi lze uvažovat o normálním rozložení, když jsou hodnoty 

šikmosti (A) a špičatosti (E) ≤ ±3. 

Třetí normovaný moment 
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Čtvrtý normovaný moment 
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Zavedeme-li počet hodnot, získáme následující kritéria, kdy hypotéza o 

normální špičatosti a šikmosti bude platná, když 3;3, EA . 
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Kde s je směrodatná odchylka 
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U jednotlivých surovinových typů a jejich chemických obsahů bylo 

postupováno v případě testu Kolmogorov - Smirnov tak, že nejprve byla 

ověřována hypotéza pro p=0,05 zda distribuce hodnot vyhovuje normálnímu 
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rozdělení (N.R.). Pokud byla tato hypotéza zamítnuta, byly hodnoty 

transformovány s předpokladem lognormálního nebo negativního lognormálního 

rozdělení. V praxi provedeno dle vzorce yi = ln(xi – a), kde hodnoty xi jsou původní 

hodnoty, od těchto hodnot lze odečítat konstantu a, která může nabývat hodnot 

z intervalu min;0 . V případě negativního logmormálního rozdělení byla 

transformace provedena dle vzorce yi = ln(b - xi), konstanta b musí být větší než 

maximum. 

Pro výpočet konfidenčního intervalu spolehlivost střední hodnoty při hladině 

pravděpodobnosti p=0,05 bylo použito následujících vzorců [18]. 

n

s
txI n .1;05,02,1   (11) 

Pro výpočet statistických hodnot po zpětné transformaci platí následující: 

lnx  průměr souboru transformovaných hodnot 

lns  směrodatná odchylka souboru transformovaných 

hodnot 

2

2
ln

ln

s
x

em


  střední hodnota (12) 

12
2
ln.



s
ems  směrodatná odchylka (13) 
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  interval spolehlivosti střední hodnoty (14) 
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  interval spolehlivosti střední hodnoty pro negativní 

lognormální rozdělení, b je konstanta (15) 

aemm n

s
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2
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2,1

4
2

2
ln

1;

.  interval spolehlivosti střední hodnoty pro lognormální 

rozdělení, a je konstanta [18, 24]. (16) 

V případě obsahů síry přepočteno jako SO3  a chloridů Clˉ jsou stanovení 

provedena s citlivostí, která sice odpovídá příslušným normám, ale pro statistické 

zkoumání rozdělení souboru naměřených hodnot je tato skutečnost limitující. 
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Jednotlivé hodnoty se pohybují převážně mezi 0,01 – 0,03%. To odpovídá 

záměrům technologa pro hodnocení vápenců a korekčních surovin, neboť např. 

pro I. třídu kvality dle ČSN 721217 „Vápenec, dolomit“ je předepsán maximální 

obsah SO3 hodnotou 0,08%. Příslušné rozdělení četností má tedy pro minimální 

hodnoty tzv. useknutou část, z těchto důvodů byly testy, pokud nevycházely, 

ponechány pro nejvýhodnější variantu transformace. 

7.1. Přehled statistických výpočtů 

Karbonátové surovinové typy 

Vápence lažánecké T13 jsou nejstarším mořským sedimentem v ložiskové 

oblasti. Jsou to tmavošedé, lavicovité, velmi jemně zrnité vápence, místy jemně 

organodetritické, obsahující laminy a tenké jílovité vložky s vyšším obsahem 

organických látek. Do ložiskové části vstupují vápence lažánecké jen nepatrně, 

většinou zůstávají pod těžební bází. Chemickým složením a variabilitou se značně 

podobají vápencům vilémovským. Dle metodiky VTI jsou dobře melitelné, 

objemová hmotnost činí 2700 kg/m3 [1, 4, 5, 11]. 

název průměr I1 I2 s min max n D1 DKR transfor. konst. xln sln 

zz 41,100 39,746 42,024 4,225 24,74 43,77 50 0,141 0,192 ln(b-x) 44 0,484 1,078 

SiO2 3,185 2,172 4,671 5,174 0,22 26,42 58 0,144 0,179 ln(x-a) 0 0,513 1,136 

Al2O3 1,606 1,093 2,359 2,623 0,07 13,42 58 0,126 0,179 ln(x-a) 0 -0,176 1,140 

Fe2O3 0,398 0,298 0,532 0,463 0,04 3,09 58 0,138 0,179 ln(x-a) 0 -1,348 0,925 

TiO2 0,080 0,037 0,172 0,075 0,01 0,12 8 0,261 0,454 ln(x-a) 0 -2,838 0,795 

P2O5 0,019 0,011 0,026 0,015 0,01 0,05 20 0,284 0,294 ln(b-x) 0,1 -2,528 0,185 

MnO 0,021 0,015 0,026 0,012 0,010 0,040 19 0,276 0,301 ln(b-x) 0,05 -3,626 0,397 

CaO 52,629 51,337 53,547 4,408 29,36 55,65 58 0,162 0,179 ln(b-x) 55,8 0,606 1,046 

MgO 0,533 0,451 0,634 0,334 0,18 1,76 52 0,154 0,189 ln(x-a) 0,1 -1,071 0,683 

K2O 0,486 0,344 0,686 0,353 0,17 1,8 19 0,238 0,301 ln(x-a) 0 -0,933 0,651 

Na2O 0,142 0,063 0,316 0,274 0,01 0,46 19 0,207 0,301 ln(x-a) 0 -2,736 1,249 

SO3 0,132 0,069 0,252 0,407 0,01 1,91 49 0,424 0,194 ln(x-a) 0 -3,195 1,532 

Tabulka č. 2 Statistická charakteristika vápenců lažáneckých [autor] 

Dle ČSN 721217 „Vápenec, dolomit“, hodnotíme vápence lažánecké 

v průměru třídou kvality V, limitující se jeví především obsah SiO2, vápence jsou 

vhodné pro účely zemědělské (krmivářství), sklářské a pro výrobu stavebních 

hmot. 
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Vápence vilémovické T10 jsou světle šedé, velmi jemně zrnité, hustě 

lavicovité až masivní. Tence vrstevnaté až laminované partie jsou velmi ojedinělé. 

Chemicky jsou velmi čisté, pouze vzácněji obsahují tenké vložky šedozelených 

jílovců. Snadno podléhají krasovění [1, 4, 5, 11]. 

název průměr I1 I2 s min max n šikmost špičatost transfor. konst. xln sln 

zz 42,557 42,488 42,622 1,211 20,2 43,99 1701 -0,145 1,997 ln(b-x) 44 0,016 0,837 

SiO2 1,759 1,667 1,857 2,279 0,01 41,33 1941 -0,195 1,575 ln(x-a) 0 0,073 0,992 

Al2O3 0,802 0,766 0,839 0,857 0,01 20,75 1941 0,126 1,029 ln(x-a) 0 -0,602 0,873 

Fe2O3 0,277 0,267 0,288 0,246 0,01 6,85 1941 0,402 1,951 ln(x-a) 0 -1,573 0,761 

TiO2 0,048 0,045 0,051 0,043 0,01 1,05 646 0,847 1,983 ln(x-a) 0 -3,337 0,768 

P2O5 0,036 0,033 0,039 0,036 0,01 0,26 467 0,503 -0,452 ln(x-a) 0 -3,680 0,835 

MnO 0,019 0,018 0,020 0,012 0,001 0,120 459 0,455 1,132 ln(x-a) 0 -4,117 0,570 

CaO 53,859 53,787 53,929 1,109 16,01 55,9 1940 0,638 2,097 ln(b-x) 56 0,534 0,674 

MgO 0,386 0,378 0,394 0,167 0,06 1,98 1668 -0,156 2,444 ln(x-a) 0 -1,038 0,414 

K2O 0,171 0,150 0,194 0,292 0,01 4,15 541 -0,390 -0,110 ln(x-a) 0 -2,452 1,169 

Na2O 0,050 0,045 0,056 0,069 0,01 2,92 541 0,945 1,191 ln(x-a) 0 -3,533 1,033 

SO3 0,049 0,045 0,054 0,077 0,01 2,8 1042 1,147 0,597 ln(x-a) 0 -3,637 1,116 

Cl 0,020 0,019 0,022 0,007 0,01 0,06 147 -0,372 1,619 ln(x-a) 0 -3,946 0,324 

Tabulka č. 3 Statistická charakteristika vápenců vilémovických [autor] 

Dle ČSN 721217 „Vápenec, dolomit“, hodnotíme vápence vilémovické 

v průměru třídou kvality IV, limitující se jeví především obsah SiO2, vápence jsou 

vhodné pro účely zemědělské (krmivářství), sklářské a pro výrobu stavebních 

hmot. 

Dle metodiky VTI se jedná o středně melitelnou surovinu. Pro výpočet 

zásob byla převzata hodnota objemové hmotnosti 2700 kg/m3. 

Vápence hlíznaté T8 jsou tvořeny hlízami většinou mikritových vápenců 

tmelené jílovito-vápnitou mezerní hmotou, zbarvenou tmavošedě, černošedě, 

nazelenale a nafialověle. Mezerní hmota je zastoupena velmi proměnlivě, tvoří 

někdy jen tenké blány, jindy představuje převahu horninové komponenty 

s ojedinělými hlízami vápenců. Podle množství matrix se mění i chemismus těchto 

vápenců [1, 4, 5, 11]. 

Na ložisku se jich nachází poměrně malé množství, chemicky je lze 

přirovnat k vápencům svrchním říčským. 
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název průměr I1 I2 s min max n D1 DKR transfor. konst. xln sln 

zz 36,356 35,598 37,114 3,432 23,19 41,51 82 0,085 0,150 N.R       

SiO2 11,917 10,697 13,276 5,847 2,99 32,30 82 0,105 0,150 ln(x-a) 0 2,370 0,464 

Al2O3 3,391 3,059 3,760 1,589 1,10 9,35 82 0,124 0,150 ln(x-a) 0 1,122 0,446 

Fe2O3 1,235 1,112 1,373 0,591 0,41 4,27 82 0,107 0,150 ln(x-a) 0 0,108 0,454 

TiO2 0,147 0,134 0,161 0,052 0,06 0,33 57 0,143 0,180 N.R       

P2O5 0,096 0,072 0,127 0,045 0,04 0,16 13 0,154 0,180 ln(x-a) 0 -2,444 0,443 

MnO 0,050 0,040 0,062 0,014 0,037 0,090 9 0,410 0,430 ln(x-a) 0 -3,042 0,283 

CaO 44,944 43,857 46,032 4,925 27,01 54,60 82 0,106 0,150 N.R       

MgO 0,545 0,475 0,626 0,274 0,15 1,38 53 0,082 0,187 ln(x-a) 0 -0,720 0,475 

K2O 0,042 0,034 0,051 0,030 0,01 0,11 49 0,167 0,194 ln(b-x) 0,5 -0,784 0,066 

Na2O 0,198 0,094 0,419 0,859 0,01 1,15 53 0,477 0,187 ln(x-a) 0 -3,113 1,728 

SO3 0,024 0,019 0,030 0,008 0,01 0,04 12 0,333 0,375 ln(x-a) 0 -3,811 0,348 

Tabulka č. 4 Statistická charakteristika vápenců hlíznatých [autor] 

Dle metodiky VTI se jedná o středně melitelnou surovinu. Objemová 

hmotnost činí 2660 kg/m3. 

Dle ČSN 721217 „Vápenec, dolomit“, hodnotíme vápence hlíznaté 

v průměru třídou kvality VIII, limitující se jeví obsah SiO2, vápence jsou vhodné pro 

účely zemědělské a pro výrobu stavebních hmot. 

Vápence spodní říčské T9 jsou, tence lavicovité i lavicovité, většinou 

biodetritické, biomikritické, šedé až tmavě šedé. Tyto vápence tvoří přechod od 

sedimentace vápenců vilémovických do vápenců svrchních říčských. 

Jejich výskyt je omezen do stejného prostoru jako vápence svrchní říčské, 

na něž tento typ navazuje. Variabilita chemického složení je menší než u vápenců 

svrchních říčských [1, 4, 5, 11]. 
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název průměr I1 I2 s min max n D1 DKR transfor. konst. xln sln 

zz 40,134 39,808 40,461 2,281 30,65 43,73 195 0,086 0,097 N.R       

SiO2 5,988 5,416 6,621 4,254 0,91 20,06 195 0,067 0,097 ln(x-a) 0 1,585 0,639 

Al2O3 1,784 1,613 1,974 1,275 0,27 8,7 195 0,070 0,097 ln(x-a) 0 0,373 0,642 

Fe2O3 0,605 0,547 0,669 0,428 0,12 2,75 195 0,079 0,097 ln(x-a) 0 -0,706 0,637 

TiO2 0,107 0,090 0,126 0,090 0,02 0,77 97 0,129 0,138 ln(x-a) 0,01 -2,650 0,791 

P2O5 0,091 0,068 0,120 0,105 0,01 0,65 61 0,153 0,174 ln(x-a) 0 -2,825 0,920 

MnO 0,054 0,041 0,071 0,063 0,01 0,31 64 0,168 0,170 ln(x-a) 0,006 -3,537 0,998 

CaO 50,401 49,926 50,842 3,200 36,76 55,25 195 0,077 0,097 ln(b-x) 56,5 1,686 0,494 

MgO 0,581 0,537 0,628 0,321 0,12 1,71 194 0,074 0,098 ln(x-a) 0 -0,676 0,516 

K2O 0,430 0,361 0,512 0,329 0,05 1,71 74 0,136 0,158 ln(x-a) 0 -1,074 0,679 

Na2O 0,047 0,039 0,056 0,036 0,01 0,36 74 0,153 0,158 ln(x-a) 0 -3,293 0,682 

SO3 0,119 0,083 0,171 0,349 0,01 1,23 145 0,413 0,113 ln(x-a) 0 -3,258 1,503 

Cl 0,019 0,015 0,023 0,007 0,01 0,03 16 0,291 0,327 ln(x-a) 0 -4,035 0,366 

Tabulka č. 5 Statistická charakteristika vápenců spodních říčských [autor] 

Dle metodiky VTI se jedná o středně melitelnou surovinu. Objemová 

hmotnost činí 2680 kg/m3 

Dle ČSN 721217 „Vápenec, dolomit“, hodnotíme vápence spodní říčské 

v průměru třídou kvality VI, limitující se jeví především obsah SiO2, vápence jsou 

vhodné pro účely zemědělské, pro výrobu stavebních hmot a pro další průmyslové 

účely. 
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Vápence svrchní říčské T11 jsou lavicovité až tence lavicovité, šedé až 

tmavošedé i černošedé, jemně vzácně středně zrnité, organodetritické vápence. 

Ve spodních partiích obsahují zcela pravidelně a vzácně rohovcové konkrece 

uspořádané paralelně s vrstevnatostí a tenké (až dm) vložky tmavošedých břidlic. 

Směrem do nadloží nepravidelně přibývá jak rohovcových, tak i břidlicových poloh, 

tyto polohy představují v nejsvrchnějších partiích i metrové mocnosti. Často se 

vyskytují intraformační vápencové brekcie, méně vápence hlíznaté. Patří mezi 

nejrozšířenější surovinové typy na ložisku [1, 4, 5, 11]. 

název průměr I1 I2 s min max n šikmost špičatost transfor. konst. xln sln 

zz 34,016 33,373 34,621 2,585 5,81 43,07 636 -0,284 -0,215 ln(b-x) 44 2,045 0,716 

SiO2 18,066 16,890 19,325 16,014 0,81 82,77 636 -0,336 -0,104 ln(x-a) 0 2,604 0,761 

Al2O3 3,175 2,913 3,461 3,700 0,12 16,73 636 -0,066 -0,360 ln(x-a) 0 0,726 0,926 

Fe2O3 1,131 1,057 1,210 1,010 0,13 9,87 636 0,257 -0,382 ln(x-a) 0 -0,170 0,766 

TiO2 0,132 0,121 0,145 0,133 0,01 0,85 436 0,069 -0,193 ln(x-a) 0 -2,369 0,833 

P2O5 0,094 0,084 0,105 0,081 0,01 0,69 223 0,089 0,300 ln(x-a) 0 -2,642 0,745 

MnO 0,053 0,048 0,057 0,039 0,009 0,400 270 0,667 0,638 ln(x-a) 0 -3,165 0,663 

CaO 41,776 40,913 42,590 2,900 1,93 54,63 636 -0,174 -0,217 ln(b-x) 56 2,423 0,682 

MgO 0,803 0,766 0,841 0,482 0,03 4,00 635 -0,416 1,737 ln(x-a) 0 -0,374 0,554 

K2O 0,572 0,499 0,655 0,821 0,01 5,40 365 -0,488 0,653 ln(x-a) 0 -1,117 1,057 

Na2O 0,110 0,097 0,126 0,154 0,01 2,82 365 0,134 0,157 ln(x-a) 0 -2,744 1,039 

SO3 0,180 0,141 0,229 0,631 0,01 2,97 391 0,691 -0,793 ln(x-a) 0 -3,007 1,608 

Cl 0,023 0,021 0,026 0,010 0,01 0,06 93 -0,230 0,069 ln(x-a) 0 -3,841 0,417 

Tabulka č. 6 Statistická charakteristika vápenců svrchních říčských [autor] 

Dle ČSN 721217 „Vápenec, dolomit“, hodnotíme v průměru vápence 

svrchní říčské třídou VIII. Jsou tedy vhodné pro účely, zemědělské a pro výrobu 

stavebních hmot. Dle metodiky VTI se jedná o středně melitelnou surovinu. Pro 

výpočet zásob byla použita hodnota objemové hmotnosti 2670 kg/m3. 

Krasové výplně T4. Zkrasovění vápenců je vázáno především na vápence 

s vysokou čistotou, tj. na vápence vilémovické. Ostatní vápence krasovým 

pochodům podléhaly daleko méně. Kras se na ložisku projevuje v několika 

formách. Je to jednak krasové naleptání po vrstevních a puklinových plochách 

vytvořením drobných dutinek buď volných, nebo zaplněných jílovitou, většinou 

žlutě zabarvenou hmotou. Dále vytvořením volných i zaplněných dutin (dm – m), 

výplň těchto dutin je představována opět úlomky vápenců spolu s hnědožlutou, 
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červenohnědou jílovitou hmotou. Nejvýraznější zkrasovění je vázáno na 

tektonická, zlomová a drcená pásma, kde bylo umožněno podstatně větší 

působení vody [1, 4, 5, 11]. 

název průměr I1 I2 s min max n D1 DKR transfor. konst. xln sln 

zz 27,438 25,234 29,643 9,799 6,28 41,09 79 0,106 0,153 N.R       

SiO2 27,064 22,276 32,882 24,332 3,33 65,33 81 0,081 0,151 ln(x-a) 0 3,002 0,770 

Al2O3 8,693 7,197 10,501 7,563 0,92 26,6 81 0,090 0,151 ln(x-a) 0 1,881 0,751 

Fe2O3 2,893 2,404 3,482 2,464 0,49 21,16 81 0,088 0,151 ln(x-a) 0 0,789 0,739 

TiO2 0,382 0,280 0,520 0,355 0,03 1,08 34 0,144 0,151 ln(x-a) 0,008 -1,306 0,802 

P2O5 0,091 0,071 0,118 0,061 0,02 0,24 28 0,120 0,151 ln(x-a) 0 -2,580 0,611 

MnO 0,043 0,034 0,055 0,027 0,015 0,12 28 0,145 0,151 ln(x-a) 0,01 -3,668 0,718 

CaO 32,514 29,452 35,577 13,782 3,23 51,99 81 0,104 0,151 N.R       

MgO 0,787 0,665 0,936 0,614 0,16 3,23 79 0,133 0,153 ln(x-a) 0,1 -0,668 0,766 

K2O 1,194 0,929 1,533 0,924 0,28 5,52 37 0,115 0,153 ln(x-a) 0 -0,058 0,685 

Na2O 0,108 0,076 0,153 0,121 0,01 0,7 37 0,118 0,153 ln(x-a) 0 -2,631 0,901 

SO3 0,035 0,024 0,052 0,049 0,01 0,61 44 0,460 0,205 ln(x-a) 0 -3,894 1,044 

Cl 0,020 0,012 0,034 0,008 0,01 0,03 5 0,272 0,205 ln(x-a) 0 -3,970 0,396 

Tabulka č. 7 Statistická charakteristika krasových výpní [autor] 

Z uvedené tabulky vyplývá, že výplně krasových dutin lze zařadit jen mezi 

vápence ostatní a používat je k výrobě p-cementu. Objemová hmotnost byla 

stanovena hodnotou 2330 kg/m3. 

Bylo zjištěno, že v sumě zásob vilémovských, lažáneckých vápenců a 

krasových dutin činí % zkrasovění 4,95 %. 

Sialitické surovinové typy 

Břidlice rozstáňská T15 tvoří nadloží břidlicím březinským. Jsou tmavošedé, 

šedozelené zvětrávající prachovcovitojílovité břidlice, kterým do nadloží přibývá 

tenkých vložek prachovců a velmi jemně, ojediněle až drobně zrnitých drob [1, 4, 

5, 11]. 
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název průměr I1 I2 s min max n D1 DKR transfor. konst. xln sln 

zz 5,527 5,352 5,711 1,328 3,31 9,99 219 0,073 0,092 ln(x-a) 2 1,194 0,364 

SiO2 60,694 60,256 61,139 3,268 52,35 70,24 219 0,092 0,092 ln(x-a) 30 3,418 0,106 

Al2O3 17,042 16,784 17,299 1,907 10,42 22,16 219 0,072 0,092 N.R       

Fe2O3 6,368 6,232 6,504 1,005 2,49 8,40 219 0,073 0,092 N.R       

TiO2 0,756 0,735 0,777 0,110 0,48 1,19 115 0,105 0,127 N.R       

P2O5 0,139 0,120 0,158 0,070 0,03 0,31 56 0,145 0,182 N.R       

MnO 0,163 0,138 0,192 0,109 0,030 0,780 63 0,145 0,171 ln(x-a) 0 -2,001 0,608 

CaO 2,781 2,551 3,031 1,788 0,52 9,15 219 0,061 0,092 ln(x-a) 0 0,850 0,588 

MgO 2,217 2,154 2,280 0,465 0,40 3,12 218 0,047 0,092 N.R       

K2O 2,597 2,497 2,696 0,511 1,21 4,22 106 0,081 0,132 N.R       

Na2O 1,974 1,871 2,077 0,529 0,15 3,34 106 0,109 0,132 N.R       

SO3 0,048 0,014 0,082 0,203 0,01 2,31 140 0,698 0,115 N.R       

Cl 0,016 0,009 0,023 0,010 0,01 0,04 10 0,547 0,115 N.R       

Tabulka č. 8 Statistická charakteristika břidlic roztáňských [autor] 

Jedná se o dobře melitelnou surovinu, v zásobách ložiska Mokrá figuruje ve 

směsi s břidlicí březinskou. 

Břidlice březinská T19 tvoří nadloží vápencům svrchním říčským. Jsou to 

jemné, jílovité, šedozelené břidlice s čočkovitými vložkami břidlic fialově a cihlově 

červeně zbarvených. V hornině jsou časté, nepravidelně rozmístěné valouny 

tmavošedých organodetritických vápenců. Přítomnost vápnitých poloh a vápenců 

zvyšuje jejich obsah CaO [1, 4, 5, 11]. 

název průměr I1 I2 s min max n D1 DKR transfor. konst. xln sln 

zz 12,139 11,285 13,058 5,654 4,38 25,75 162 0,106 0,107 ln(x-a) 0 2,398 0,443 

SiO2 52,105 50,745 53,464 8,653 29,36 74,39 162 0,072 0,107 N.R       

Al2O3 14,413 13,935 14,891 3,044 4,12 19,3 162 0,068 0,107 N.R       

Fe2O3 5,167 4,941 5,393 1,438 1,44 8,83 162 0,078 0,107 N.R       

TiO2 0,582 0,546 0,617 0,172 0,14 1,05 95 0,072 0,140 N.R       

P2O5 0,238 0,178 0,320 0,252 0,02 1,64 48 0,145 0,196 ln(x-a) 0 -1,809 0,866 

MnO 0,211 0,154 0,289 0,241 0,020 1,720 48 0,089 0,196 ln(x-a) 0 -1,978 0,916 

CaO 10,711 9,330 12,295 9,652 1,15 29,5 162 0,076 0,107 ln(x-a) 0 2,074 0,771 

MgO 1,925 1,836 2,014 0,569 0,63 3,45 162 0,101 0,107 N.R       

K2O 1,759 1,523 1,996 0,909 0,18 3,65 59 0,129 0,177 N.R       

Na2O 0,921 0,691 1,229 1,072 0,04 2,32 59 0,087 0,177 ln(x-a) 0 -0,510 0,925 

SO3 0,086 0,056 0,130 0,246 0,01 3,18 109 0,490 0,130 ln(x-a) 0 -3,574 1,493 

Cl 0,022 0,016 0,030 0,014 0,01 0,06 18 0,416 0,309 ln(x-a) 0 -3,982 0,578 

Tabulka č. 9 Statistická charakteristika břidlic březinskýc [autor] 
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Břidlice se na ložisku vyskytují především ve východní části lomu Mokrá, 

kde jsou také samostatně těženy a používány jako sialitická korekce při skladbě 

cemenářské směsi. 

Pro výpočet zásob je používána hodnota objemové hmotnosti 2630 kg/m3. 

Přechodový sediment T19/11 jedná se v podstatě o přechod mezi 

sedimentací karbonátovou a pelitickou. Tento surovinový typ je představován 

střídáním 5-15 cm silně zvětralých poloh břidlice březinské a vápenců svrchních 

říčských. Pro vyčlenění tohoto technologického typu existují v podstatě dvě 

hlediska: 

–tvoří samostatnou polohu 

–chemické složení je horší než u vápenců svrchních říčských a podstatně lepší 

než u břidlic březinských 

[1, 4, 5, 11] 

název průměr I1 I2 s min max n D1 DKR transfor. konst. xln sln 

zz 26,924 23,261 30,586 8,872 11,69 41,87 25 0,126 0,264 N.R       

SiO2 28,909 22,197 35,621 16,259 3,68 65,02 25 0,186 0,264 N.R       

Al2O3 6,546 4,941 8,151 3,888 0,58 16,35 25 0,193 0,264 N.R       

Fe2O3 3,143 2,578 3,709 1,370 0,34 6,25 25 0,147 0,264 N.R       

TiO2 0,320 0,229 0,411 0,194 0,03 0,82 20 0,176 0,294 N.R       

P2O5 0,109 0,062 0,156 0,078 0,01 0,31 13 0,280 0,361 N.R       

MnO 0,123 0,095 0,150 0,046 0,050 0,198 13 0,137 0,361 N.R       

CaO 31,023 25,796 36,250 12,662 9,90 51,90 25 0,145 0,264 N.R       

MgO 1,203 0,973 1,488 0,623 0,54 3,02 25 0,212 0,264 ln(x-a) 0 0,067 0,487 

K2O 1,020 0,674 1,366 0,572 0,12 2,30 13 0,212 0,361 N.R       

Na2O 0,164 0,111 0,217 0,087 0,04 0,39 13 0,220 0,361 N.R       

SO3 0,250 0,054 1,163 0,948 0,01 0,69 13 0,358 0,361 ln(x-a) 0 -2,750 1,652 

Cl 0,014 0,009 0,020 0,007 0,01 0,03 9 0,620 0,430 N.R       

Tabulka č. 10 Statistická charakteristika přechodového sedimentu [autor] 

Dle metodiky VTI se jedná o středně melitelné suroviny. Průměrná 

objemová hmotnost, která byla použita při výpočtu zásob, činí 2630 kg/m3. 

Doprovodné horninové typy 

Neogenní sedimenty T3 jsou zachovány v denudačních zbytcích. Vyplňují 

deprese staršího reliéfu a dosahují maximální mocnosti 28m. Tvoří 5 – 10 m 
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polohy petromiktních nestejnozrnných písčitých štěrků až štěrků. Vzácně se 

vyskytují polohy zpevnělé vápnitým tmelem navětralých drobnozrnných slepenců. 

Nad štěrky jsou polohy štěrkovitého písku, jenž přechází v písek prachovitý místy 

písčitoprachovitý. 

V horních partiích se nacházejí olivově zelené silně vápnité jíly T17 (tégly). 

Z hlediska technologického se jedná o nevyužitelný horninový typ řazený do 

výklizu. Protože neogenní sedimenty přímo navazují na hlíny, sutě a jsou s nimi 

kontinuálně těžitelné, jsou ve výpočtu zařazeny do skrývek [1, 4, 5, 11]. 

název průměr I1 I2 s min max n D1 DKR transfor. konst. xln sln 

zz 16,260 14,803 17,716 6,909 2,27 35,92 90 0,112 0,143 N.R       

SiO2 49,986 47,344 52,629 12,534 13,74 75,51 90 0,065 0,143 N.R       

Al2O3 7,710 7,248 8,173 2,194 2,46 12,99 90 0,099 0,143 N.R       

Fe2O3 3,077 2,823 3,354 1,261 0,95 6,30 90 0,069 0,143 ln(x-a) 0 1,046 0,394 

TiO2 0,414 0,389 0,438 0,115 0,09 0,68 87 0,064 0,146 N.R       

P2O5 0,175 0,157 0,193 0,052 0,02 0,28 33 0,092 0,146 N.R       

MnO 0,050 0,045 0,056 0,015 0,030 0,081 33 0,124 0,146 ln(x-a) 0,02 -3,615 0,480 

CaO 18,653 16,706 20,600 9,236 0,79 44,29 90 0,110 0,143 N.R       

MgO 0,717 0,683 0,753 0,161 0,37 1,33 85 0,116 0,148 ln(x-a) 0 -0,357 0,222 

K2O 1,457 1,286 1,627 0,512 0,08 3,13 36 0,121 0,148 N.R       

Na2O 1,069 0,880 1,258 0,575 0,15 2,66 37 0,147 0,148 N.R       

SO3 0,026 0,010 0,045 0,026 0,02 0,06 7 0,359 0,483 ln(b-x) 0,07 -3,289 0,590 

Cl 0,036 0,025 0,050 0,016 0,02 0,08 9 0,366 0,430 ln(x-a) 0 -3,424 0,418 

Tabulka č. 11 Statistická charakteristika neogenních sedimentů [autor] 

Objemová hmotnost činí 1746 kg/m3. 
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8. Alkálie v ložisku 

Alkálie jsou nedílnou součástí ložisek cementářských surovin, ne jinak je 

tomu i na ložisku Mokrá. Poměrově jsou provázány s jednotlivými oxidy, přičemž 

jejich korelace s jednotlivými oxidy je předmětem samostatné kapitoly disertační 

práce.  

Alkálie na vápencovém ložisku Mokrá evidujeme zejména z líšeňského 

souvrství, které je v rámci karbonátových hornin velkolomu Mokrá z hlediska 

obsahu alkálií nejkritičtější, a to především vzhledem k relativně vysokým 

obsahům alkálií v siliciklastických deskách kalciturbiditů, které jsou zde typickým 

reprezentantem tzv. svrchnoříčských vápenců (obr. 3). Tato skutečnost je zřejmá 

již z výsledků dříve provedených terénních gamaspektrometrických měření (Štelcl-

Zimák 2002, 2010, Štelcl-Zimák-Donocik 2012) [25, 26]. 

 

Obrázek č. 5 Kalciturbidity líšeňského souvrství – střídání desek 

vápenců a břidličných (siliciklastických) desek. Mokrá-střed, etáž S395 

[autor] 

Patrně hlavním reprezentantem obsahu alkálií jsou ložiska sialitických 

břidlic, zejména břidlic rozstáňských, které se určitém poměru v závislosti na 

povelených limitech přidávají pro proces výpalu slínku.  
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U těchto břidlic jsou zvýšené hodnoty AE ve všech místech výskytu, z 

hlediska roztěžení lomu v celé ploše východního lomu a horních partií lomu 

středního. Stav je způsoben převažujícím výskytem zmíněných břidlic 

rozstáňských, méně pak břidlic březinských a vápenců svrchních říčských. 

V  etážové mapě jsou vyneseny použité průzkumné vrty, clonové odstřely, 

izolinie průběhu AE, kontury těžebních stěn (paty), hranice mezi lomy, hranice 

jednotlivých DMT. Dále byl vykreslen rastr tzv. mikrobloků, v jejichž středu jsou 

vyneseny hodnoty AE (jedná se vlastně o hodnoty výšek z rastru v případě DMT). 

Vnější hranice DMT jsou tvořeny příslušnými topografickými vrstevnicemi a 

lomenou hranicí mezi jednotlivými lomy. V případě nižších etáží bude vnější 

hranice tvořena lomenými čarami, neboť výskyt suroviny není omezen 

topograficky, ale pouze výpočtem zásob. Vnitřní hranice zaobere paty lomových 

stěn, aby bylo možno sledovat chemismus zbytkových zásob v mikroblocích. 

Výstupem přílohy jsou průměrné hodnoty AE ve středech mikrobloků. 

8.1. Vliv alkálií na pálení slínku p-cementu 

Alkálie ovlivňují trojím způsobem pálení slínku p-cementu (Newkirk 1952): 

a) snižují teplotu vzniku rané taveniny a zvyšují množství slínkové taveniny při  

dané teplotě 

b) reagují s ostatními složkami za vzniku alkalických slínkových nerostů  

KC23S12 a NC8A3 

c) způsobují vrstevnatost primárních hraničních ploch, a tím reaktivnost 

Na snižování teploty vzniku rané slínkové taveniny upozornil již Hansen 

(1930), když zjistil, že v soustavě CaO-Al2O3-SiO2 přistoupí-li Na2O, klesá 

eutektikum o 25°C. V soustavě Na2O-MgO-CaO-Al2O3-Fe2O3-SiO2 naměřil tento 

badatel eutektikum při 1280°C, tedy v souhlase s teplotou, kterou našel Dyckerhoff 

(1925) u cementářské suroviny. Je třeba však dodat, že význam alkálií netkví 

v tom, že tavitelnost eutektik snižují, nýbrž hlavně v tom, že rychle zvyšují jejich 

fluiditu. I když vznikne jen malé množství taveniny, klesá alkáliemi rychle její 

viskozita, a tím roste účinnost pro dopravu vápníku do mřížky krystalů, s nimiž má 

reagovat. 



Ing. Roman Donocik: Optimalizace těžby s ohledem na ověřené a predikované koncentrace alkálií                    
v cementářské surovině ložiska Mokrá v návaznosti na normativní limity vyráběných cementů. 

2014  55 
 

Malé množství alkálií je pro slinování prospěšné, větší obsah je škodlivý jak 

pro vznik slínku, tak někdy i pro upotřebení cementu. Newkirk (1952) totiž 

upozornil, alkálie sice snižováním teploty vzniku slínkové taveniny urychlují reakce 

mezi složkami cementové suroviny, avšak v zápětí zabraňují dokončit vázání 

volného vápna na hlavní slínkové minerály, neboť probíhají reakce: 

12C2S + K = KC23S12 + C (17) 

křemičitan dvojvápenatý + oxid draselný = 12křemičitan draselno 23vápenatý + 

volné vápno 

3C3A + N = NC8A3 + C (18) 

hlinitan trojvápenatý + oxid sodný = 3hlinitan sodno 8vápenatý + volné vápno 

(Zápis chemických rovnic je proveden v souladu s cementářskými pravidly). 

Obojími reakcemi se spotřebují hydraulické slínkové minerály ke vzniku 

nehydraulických a uvolňuje se volné vápno. To sice zprvu umožňuje reakci 

C2S + C = C3S (19) 

Tedy vznik křemičitanu trojvápenatého, avšak její průběh se později 

zpomaluje, zejména je-li koncentrace C2S malá. Poněvadž oxid draselný snižuje 

koncentraci C2S ve směsi a přitom uvolňuje volné vápno, vzrůstá obtíž 

s dokončením reakce s rostoucím množstvím oxidu draselného v soustavě. 

Obdobně je tomu u oxidu sodného se spotřebováním hlinitanu trojvápenatého, jak 

naznačuje druhá reakce. Volné vápno zůstává ve slínku a kazí jeho jakost. 

Dodatečné vysoké pálení nepomáhá zneškodnit volné vápno uvolněné uvedenými 

reakcemi, pokud se složení soustavy nezmění. To se však později děje odtěkáním 

oxidu draselného, sodného a sírového. 

Nejsnadnějí odtěkává oxid draselný a při 1350°C stačí k tomu již 1 hodina, 

zatímco z oxidu sodného se zplynuje za 2 hodiny jen asi polovina. [22]. 
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8.2. Alkalická reakce v betonu 

Vyšší obsah alkálií v p-cementu není vítán, zejména od doby, kdy nastaly 

na velkých údolních přehradách v Kalifornii vážné poruchy. Alkálie z cementu totiž 

reagují s aktivními složkami betonové výplně, přičemž se zvětšuje objem a 

nastává až rozrušení stavby. 

 

Obrázek č. 6 Výbrus betonu s alkalicko-křemičitou reakcí [Rolf Breitenbücher] 

Alkalickou reakcí v betonu se rozumí celý komplex složitých fyzikálně 

chemických reakcí mezi částicemi reaktivního SiO2 v kamenných součástech a 

alkalickými roztoky v betonu. Kamenivo je náchylné k této reakci především ve 

spojení s cementy velmi bohatými na oxidy alkálií – Na2O ekvivalentní (0,658.K2O 

+ Na2O), tzv. vysokoalkalickými cementy. Obsah alkálií v cementu je velmi 

proměnlivý a závisí na minerálním složení výchozích surovin, slinku, přísad a 

samozřejmě na technologickém procesu výroby. Dle obsahu Na2O ekv. se 

cementy dělí na: 

- nízkoalkalické  < 0,60 % Na2O ekv. 

- středněalkalické    0,60 – 0,90 % Na2O ekv. 

- vysokoalkalické > 0,90 % Na2O ekv. 

[25, 26] 
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Obrázek č. 7 Typická trhlina betonu zapříčiněná alkalicko-křemičitou reakcí [Rolf Breitenbücher] 

Kromě přísunu alkálií z cementu existuje taktéž možnost přenosu alkálií z 

vnějšího prostředí a to zejména z některých typů hornin, které se mohou zapojit do 

alkalické reakce stejným způsobem jako alkálie z cementu. 

Aby došlo k reakci kameniva s alkáliemi, musí být splněny tyto základní 

podmínky: 

- přítomnost reaktivní formy SiO2 (např. cristobalit, opál, chalcedon, tridymit, 

křemence, buližníky, rohovce atd.), dále záleží i na velikosti a množství těchto 

reaktivních kamenných součástí 

- vyšší množství obsahu alkálií v betonu (cementu) – vyšší než 0,6 % Na2O ekv., 

resp. více než 3,0 kg Na2O ekv. na 1 m3 betonu 

- optimální, tzn. vysoká vlhkost betonu 

V případě, že budou všechny tyto podmínky splněny, je pravděpodobné, že 

dojde k reakci mezi alkáliemi obsaženými v cementu a škodlivými kamennými 

součástmi. Výsledkem této reakce je tvorba alkalicko-křemičitého gelu a vznik 

osmotického tlaku. Takto se dají zjednodušeně popsat příčiny AKR (alkalicko – 

křemičitanová reakce [25]. 
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Obrázek č. 8 Podélné trhliny cementobetonového krytu zapříčiněná alkalicko-křemičitou reakcí 

[Rolf Breitenbücher] 

8.2.1. Historie AAR 

Reaktivnost kameniva obsahujícího kysličník křemičitý s alkáliemi v betonu 

(ASR) ASR byla poprvé zjištěna v betonových vozovkách v Kalifornii Stantonem 

(1940, 1942) z California State Division of Highways. Stanton zjistil, že rozpínání a 

vznik trhlin je výsledkem působení cementu s vysokým obsahem alkálií na 

kamenivo ve zkušebních maltových trámečcích uložených v prostředí s velmi 

vysokou vlhkostí. Z výsledků experimentů vyvodil dva závěry: 

- rozpínání vznikající v důsledku ASR v maltových trámečcích je zanedbatelné, 

když obsah alkálií v cementu je nižší než 0,6 % (obsah alkálií je vyjádřen jako 

ekvivalentní Na2O, tj. % Na2Oekv = % Na2O + 0,658 x % K2O). 

- částečná náhrada vysokoalkalického cementu vhodným pucolánem zabraňuje 

rovněž rozpínání. 

Na základě poznatků T. E. Stantona prováděl Meissner v U. S. Bureau of 

Reclamation v r. 1941 výzkum mimořádného výskytu trhlin na přehradách. 

Meissnerovy výsledky obecně souhlasily s poznatky formulovanými Stantonem a 

doplnily poznatky o vlivu cementu s vysokým obsahem alkálií, složením kameniva 
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a vlivu parametrů vnějšího prostředí na rozpínání v důsledku AAR. Jedním z 

výsledků výše uvedené práce byla tzv. rychlá chemická zkouška zařazená do 

ASTM C289 (Mielenz, 1948). 

V roce 1940 byly prováděny výzkumy problematiky ASR v USA, Austrálii a 

Dánsku 

(Alderman, 1947), přičemž se potvrdil vztah mezi složením cementu, typem 

kameniva a poměrem mísení betonové směsi a rozpínáním. 

Další výzkum se v tomto období soustřeďoval na objasnění mechanismu 

reakcí způsobujících rozpínání. V r. 1944 formuloval Hansen hypotézu o tom, že 

osmotické tlaky vznikající během botnání gelů mají za následek rozpínání. V r. 

1955 zveřejnil Powers a Steinour variantu výše uvedené hypotézy. Ohledně 

mechanismu rozpínání existují však určité nejasnosti až do současnosti. 

Pozn.: V textu jsou používány zkratky pro označení alkalické reakce 

kameniva, které byly převzaty z původních, většinou anglických originálů: 

AAR – reakce kameniva s alkáliemi v betonu 

ASR – alkalicko – křemičitá reakce 

ACR – alkalicko – karbonátová reakce 

Mather (1993) se pokusil shrnout poznatky o vlivu přísad a příměsí na 

rozpínání betonu v důsledku ASR. Stanton (1940, 1942) uvádí, že příměs 25 % 

pemzy je účinná pro potlačení rozpínání betonu zejména v ranných obdobích. 

Myšlenka na použití pucolánů k potlačení rozpínání v důsledku AAR byla 

rozvinuta Hannou (1947). V roce 1963 je ve zprávě ACI Committee 212 uváděno, 

že bylo několik případů, při nichž minerální příměsi zvýšily ochranu proti rozpínání 

v případě vysokoalkalického cementu a reaktivního kameniva. Avšak Mather 

(1993) publikoval poznatek, že pozitivní vliv pucolánů nezjistil. Avšak Rogers 

(1987) uvádí, že 20 % náhrada cementu popílkem byla pozitivní v betonu 

obsahujícího jako kamenivo argillit (metamorfovanou jílovitou břidlici) [26]. 
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To je zřejmě první publikace, v níž je uváděn pozitivní vliv pucolánu v 

případě použití vysokoalkalického cementu a kameniva. Podobné výsledky 

zveřejnili (Blackwell a Pettsifer, 1992) [26]. 

  



Ing. Roman Donocik: Optimalizace těžby s ohledem na ověřené a predikované koncentrace alkálií                    
v cementářské surovině ložiska Mokrá v návaznosti na normativní limity vyráběných cementů. 

2014  61 
 

9. Stanovení korelačních vztahů 

Stěžejním úkolem však bylo nalezení korelačních vztahů mezi obsahem 

alkálií jednotlivých surovinových typů a obsahem některé z tzv. makrokomponent 

jako je z.ž., SiO2, Al2O3, Fe2O3 nebo CaO. Nalezení vhodných korelačních vztahů 

by umožnilo detailnější tvorbu modelu průběhu alkálií v ložisku Mokrá, neboť ne 

všechny chemické analýzy byly provedeny jako kompletní. 

Nejprve byla vytvořena databáze všech použitelných chemických analýz 

provedených v různých etapách geologického a hydrogeologického průzkumu na 

lokalitě Mokrá. Tato databáze byla doplněna o souřadnice x, y a z  z měřických 

zpráv eventuálně ze záhlaví geologických profilů jednotlivých průzkumných děl. 

Pro další zpracování výsledků a jejich interpretaci byly hodnoty alkálií (obsahy 

Na2O a K2O) přepočteny na tzv. alkalický ekvivalent (dále pak AE). 

Pomocí korelační statistické analýzy byl zjišťován vztah mezi AE a některou 

makrokomponentou. Počet tzv. kompletních analýz je totiž značně redukovaný. 

Kompletní analýzy byly zadávány především u surovinových anomálií, ale 

v případě jasných geologicko-technologických typů spíše sporadicky. Tato 

skutečnost je poplatná době realizace průzkumných akcí, kdy byl kladen hlavní 

důraz na stanovení základních čtyř cementářských oxidů jako je SiO2, Al2O3, 

Fe2O3 a CaO. V diskuzi výsledků se pak omezujeme jen na korelační vztahy 

s koeficientem korelace větším než 0,9. 

Pomocí korelačních vztahů byly v databázi chemických analýz dopočteny 

chybějící hodnoty alkalického ekvivalentu (AE) [19]. 

9.1. Závislost dvou náhodných veličin 

9.2. Závislost funkční a statistická 

Pokud věnujeme pozornost jednomu statistickému souboru, kdy na každém 

prvku bylo provedeno pouze měření jednoho znaku, máme na mysli soubory 

jednorozměrné. V praxi se však často setkáváme s případy, kdy se na jednom 

prvku současně měří více veličin, jež mohou být na sobě závislé. Například 
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chemická analýza vápenců nebo jiných hornin. Na takové závislosti lze pohlížet 

jako na závislosti statistické. Funkční závislost lze považovat jako speciální 

(extrémní) případ závislosti statistické, kdy určité hodnotě nezávisle proměnné 

veličiny odpovídá extrémně úzký obor hodnot veličiny závisle proměnné, tj. jediná 

její hodnota. 

Statistické soubory dvourozměrné jsou takové, kdy můžeme vyjádřit 

statistické závislosti mezi dvěma proměnnými veličinami x a y. 

Uvažujeme-li výběr o n prvcích, na kterých měříme hodnoty dvou 

proměnných, získáme n dvojic výsledků měření x1, y1;x2, y2;….;xn, yn. Tyto 

výsledky můžeme zobrazit graficky tzv. tečkovým diagramem. Můžeme obdržet 

řadu variant statistických závislostí, které se nazývají korelace. Pokud zobrazené 

dvojice naměřených hodnot vyplňují zhruba plochu kruhu, můžeme předpokládat, 

že jednotlivým hodnotám jedné proměnné veličiny odpovídají libovolné hodnoty 

druhé veličiny. V takovém případě se jedná o statistickou nezávislost dvou 

náhodných proměnných veličin. V případech, kdy lze proložit naměřenými 

hodnotami přímku hovoříme o lineárních závislostech. V případě proložení křivek 

se jedná o závislost nelineární, protože se jednotlivé body přimykají ke křivce. 

Obecně se tyto přímky a křivky nazývají regresní čáry. 

Při řešení praktických problémů hledáme závislosti mezi jednotlivými 

proměnnými. Někdy však nelze rozhodnout, která veličina je závisle a která 

nezávisle proměnná. Nelze se pak spokojit s formálním matematickým postupem, 

nýbrž je nutno hledanou závislost logicky zdůvodnit. 

Při hodnocení zjištěných korelací nelze pouze prohlásit, že korelace 

existuje či nikoliv. Jednotlivé korelace se kvalitativně liší. Hrubou mírou jsou již 

uvedené tečkové diagramy. Uvažujme lineární závislost s proloženou přímkou, od 

níž jsou jednotlivé body různě vzdálené. Naměřené body tedy tvoří jakousi elipsu, 

jejíž šířka odráží těsnost korelace. Jinými slovy čím bude elipsa naměřených bodů 

užší, tím více budou záviset hodnoty jedné proměnné na hodnotách druhé, a tím 

bude závislost těsnější. Proto byla zavedena veličina, která umožňuje vyjádřit 

kvalitativní rozdíly v korelacích kvantitativně. 
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V praxi se provádí měření na souborech, které jsou výběry ze základních 

souborů. Výsledky měření se vyjadřují pomocí charakteristik, které slouží 

k odhadům parametrů a ke stanovení intervalů spolehlivosti. Se stejným 

problémem se lze setkat i v případě korelací. Charakteristika pro vyjádření míry 

korelace ukáže pouze poměry ve studovaném výměru. Hodnotu odpovídajícího 

parametru základního souboru lze zjistit pomocí metod statistické indukce [20]. 

9.3. Koeficient korelace 

Nejužívanější mírou korelace mezi dvěma proměnnými je tzv. koeficient 

korelace. O tom, zda lze zhruba považovat regresní čáru za přímku, je možno se 

přesvědčit opticky pomocí tečkového diagramu zakreslením regresní přímky (od 

oka). Statistická praxe ukazuje, že tento přibližný způsob ve většině případů 

postačuje. 

Dvojrozměrné normální rozdělení značí, že pro každou danou hodnotu 

první náhodné veličiny má druhá náhodná veličina normální rozdělení 

s konstantním rozptylem, a naopak, že pro každou danou hodnotu druhé 

proměnné má první proměnná také normální rozdělení s konstantním rozptylem. 

V dalších vzorcích používáme pro proměnné veličiny symbolů X a Y, jejich 

konkrétní hodnoty značíme x1, y1; x2, y2;…xn, yn a příslušné charakteristiky x , ȳ, 

sx a sy. 

V korelačním počtu se užívá ještě jedné charakteristiky, a to tzv. 

kovariance. Výběrová kovariance je dána vztahem: 

S2
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Výběrový koeficient korelace (r) mezi proměnnými X a Y je pak definován 

jako poměr kovariance a součinu směrodatných odchylek obou náhodných veličin: 
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V praxi se však používá vzorec upravený, kdy dosadíme vztahy za 

kovarianci a příslušné směrodatné odchylky: 
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Po dosazení za průměrné hodnoty a úpravou čitatele roznásobením 

dostáváme vztah: 
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Odmocněním, vykrácením a převedením na společný jmenovatel n 

obdržíme: 
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Koeficient korelace může nabývat hodnot od -1 do 1. Z tohoto intervalu mají 

hodnoty -1, 0, a 1 speciální význam. Hodnota r = 0 značí, že mezi proměnnými 

není lineární vztah. Tím ovšem není ještě řečeno, že mezi nimi nemůže existovat 

nějaký vztah nelineární, ale o tom se nelze přesvědčit pomocí koeficientu 

korelace. 

Když r = 1 nebo r = -1, nastává již zmíněný extrémní případ, kdy statistická 

závislost přechází v lineární závislost funkční. 

Pro další zhodnocení hodnot korelačního koeficientu je zřejmé, že hodnota 

r = 0,8 značí větší těsnost vztahu než r = 0,4. Podobně je při r = -0,8 vztah těsnější 

než při r = -0,4. Čím více se hodnoty r blíží nule, a to zleva i zprava, tím je nižší 

stupeň závislosti mezi sledovanými proměnnými [19]. 
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U korelačního koeficientu není třeba rozlišovat, která z obou proměnných x 

a y je závisle a která nezávisle proměnnou, neboť platí:  

xyyx r
yx

xy
r 




varvar

cov
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9.4. Statistické metody 

Testuje se hypotéza H0, že výběr pochází z dvourozměrného normálního 

rozdělení, v němž je korelační koeficient nulový. Za platnosti H0:  = 0, má veličina 

t r
n

r
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rozdělení t o 2 n  stupních volnosti, kde n je počet dvojic (xi, yi).  

Očekáváme s pravděpodobností 100(1-p) %, že podle výše uvedené 

rovnice vypočítaná hodnota t nepřekročí příslušnou kritickou hodnotu pt , , která je 

tabelována (kritické hodnoty t-rozdělení). V opačném případě nulovou hypotézu 

zamítáme a tvrdíme, že vztah mezi studovanými proměnnými veličinami existuje 

[19]. 

9.5. Prokládání křivek empirickými hodnotami. Regrese 

V rovině je dáno n bodů (xl, y1, (x2, y2, ..., (xn, yn), kde xl, x2, ..., xn jsou 

pevně dané hodnoty proměnné x a yl, y2, ..., yn - hodnoty získané empiricky, 

měřením proměnné y. Měření, které odpovídá hodnotě xi, je označeno yi. 

Proměnná x může být např. teplota a proměnná y určitá veličina závislá na 

teplotě; yi pak značí hodnotu, kterou dostaneme měřením veličiny y při dané 

teplotě x = xi. 

Předpokládáme, že mezi proměnnými x a y platí funkční vztah y = f(x), kde 

f(x) je funkce známého tvaru (např. lineární). Kdyby nevznikaly při měření chyby, 
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kterými jsou zatíženy hodnoty yi, platilo by yi = f(x;) (i = 1, 2, ..., n), takže všechny 

body (xi, yi) by ležely na křivce s rovnicí y = f(x). Ve skutečnosti však platí,yi = f(xi) 

+ chyba, a body (xi, yi) jsou tedy vlivem chyb kolem křivky rozptýleny. 

Funkce f(x) obsahuje obecně p(p < n) neznámých konstant, tzv. parametrů, 

které označíme b1, b2, ..., bp, takže můžeme psát f(x) = f(x; b1, b2, ..., bp). (Např. 

lineární funkce f(x) = blx + b2 obsahuje dva parametry. Měření yi je pak možno 

vyjádřit rovnicí: 

yi = f(xi; b1, b2, ..., bp) + ei (i = 1, 2, . ., n) (27) 

kde el, e2, ..., en jsou chyby měření, které považujeme za náhodné veličiny. 

Nevyžaduje se ovšem, aby všechny hodnoty x1, x2, ..., xn se navzájem lišily. Je-li 

např. xi = xk pro i ≠ k, pak podle (1) je yi - yk = ei - ek, takže dvě měření příslušná 

téže hodnotě proměnné x jsou obecně různá. Rovnice (27) se nazývá určující 

rovnice měření yi. 

Máme-li body (x1, y1), (x2, y2), ..., (xn, yn) proložit křivku o rovnici y = f(x; b1, 

b2, ..., bp), musíme určit, tj. statisticky odhadnout, neznámé parametry b1, b2, ..., 

bp, které se vyskytují v rovnici křivky. Přitom vyžadujeme, aby křivka byla 

proložena tak, aby co nejlépe přiléhala k empirickým bodům (xi, yi). Odhad 

parametru bj označme 

jb . Způsob určení odhadů 

jb  závisí na tom, jaké zvolíme 

kritérium pro „přiléhavost křivky k bodům“. V metodě nejmenších čtverců se jako 

kritérium „přiléhavosti“ uvažuje součet čtverců rozdílů“ yi - f(xi; 


1b , 

2b , ..., 

pb ) a 

odhady 

pbbb ,..., 21
 se určí jako veličiny, které činí tento součet minimálním. 

Označíme-li tedy 

  221 ,...,,;  pii bbbxfyS  (28) 

Budou odhady 

jb  (j = 1, 2,…,p) určeny z podmínky: 

S = min (29) 



Ing. Roman Donocik: Optimalizace těžby s ohledem na ověřené a predikované koncentrace alkálií                    
v cementářské surovině ložiska Mokrá v návaznosti na normativní limity vyráběných cementů. 

2014  67 
 

Podmínkou (29) je vyjádřen princip metody nejmenších čtverců. O křivce 

z rovnic   pbbbxfy ,...,,; 21
,v níž jsou neznámé parametry b určeny z podmínky 

(29) říkáme, že byla body (x1, y1),…, (xn, yn) proložena metodou nejmenších 

čtverců. 

Pro ilustraci je uveden příklad. Mezi proměnnými x a y platí vztah y = a + 

bx, kde a, b jsou neznámé parametry. Úlohou tedy je body (x1,y1), (x2, 

y2),…,(xn,yn) proložit metodou nejmenších čtverců přímku. Podle (29) budou 

odhady  ba , určeny z podmínky: 

  min
2
 

ii xbayS
 (30) 

A vypočtou se z rovnic 

,0



a

S

 
0




b

S

 (31) 

Derivujeme a upravíme 

    

  



 bxnayxbay
a

S
iiii

2

1

 (32) 

      

  



 bxaxyxxxbay
b

S
iiiiiii

2

2

1

 (33) 

Rovnice 0 aS , 0 bS  jsou ve tvaru 

    

ii ybxna
 (34) 

    iiii yxbxax    2

 (35) 

Tyto rovnice se nazývají normální a jejich řešením je výpočet koeficientů 

 ba , . Přímka proložená metodou nejmenších čtverců má pak rovnici xbay   . 
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Funkce  pbbbxfy ,...,,; 21  se nazývá teoretická regresní funkce proměnné 

y na proměnné x. Grafické znázornění se nazývá teoretická regresní křivka. 

Regresní funkce, v níž jsou neznámé parametry b nahrazeny odhady b , se 

nazývá empirická regresní funkce proměnné y na proměnné x. Empirickou 

regresní funkci značíme   pbbbxfy ,...,,; 21
, její grafické znázornění se nazývá 

empirická regresní křivka. 

V analogii s matematickou analýzou se pro proměnnou x, resp. y používá 

též názvu nezávisle, resp. závisle proměnná [18, 19]. 

9.6. Prokládání některých křivek s lineární regresní rovnicí. 

Regresní funkce se nazývá lineární, je-li lineární funkcí neznámých 

parametrů. Příkladem lineárních regresních funkcí jsou tyto funkce (neznámé 

parametry jsou značeny a, b, c): 

a) ay   (p = 1) (36) 

b) bxy   (přímka jdoucí počátkem) (37) 

c) bxay   (obecná přímka) (38) 

d) 2cxbxay   (kvadratická parabola) (39) 

e) 
x

b
ay   (hyperbola) (40) 

U každého řešení je uveden počet neznámých parametrů p, podmínka 

nejmenších čtverců, normální rovnice a jejich řešení. 

a) ay   (p = 1) (41) 
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Podmínka nejmenších čtverců: 

  min
2
 ayS i

 (42) 

Výpočet z rovnice 0



a

S
, po derivaci platí   







  nayay

a

S
ii

2

1
 

úpravou dostaneme yy
n

a i   1
 (43) 

b) bxy   (p=1) (44) 

Podmínka nejmenších čtverců: 

  min
2
 

ii xbyS  (45) 

Výpočet z rovnice 0



a

S
, po derivaci platí 

   







 2

2

1
iiiiii xbxyxxby

a

S
 (46) 

Odhad parametru b : 






2

i

ii

x

yx
b  (47) 

c) bxay   (p = 2) (48) 

Podmínka nejmenších čtverců: 

  min
2
 

ii xbayS  (49) 
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Výpočet z rovnic 

0



a

S
, po derivaci platí (50) 

 
iiii xbnayxbay

a

S
 








2

1
 (51) 

0



b

S
, po derivaci platí (52) 

  

  



 2

2

1
iiiiiii xbxaxyxxbay

b

S
 (53) 

Normální rovnice: 

    

ii ybxna  (54) 

    iiii yxbxax    2  (55) 

Odhady parametrů a, b: 

  

 













n

x
x

n

yx
yx

b

i

i

ii

ii

2

2

 (56) 

xbya    (57) 

d) 2cxbxay   (p = 3) (58) 

Podmínka nejmenších čtverců: 

 22iii xcxbayS    (59) 
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Výpočet z rovnic 

0



a

S
 , po derivaci platí   







 2

2

1
iii xcxbay

a

S
 (60) 

0



b

S
 , po derivaci platí   iiii xxcxbay

b

S
 







 2

2

1
 (61) 

0



c

S
 , po derivaci platí   







 22

2

1
iiii xxcxbay

c

S
 (62) 

Normální rovnice: 

      

iii yxcxbna 2  (63) 

      iiiii yxxcxbxa    32  (64) 

        

iiiii yxxcxbxa 2432  (65) 

Řešení rovnic je nejlepší provést pomocí determinantů, a to pomocí 

Kramerova pravidla. Pro lepší přehlednost je dobré zavést následující substituci: 

 m

im xS  (66) 

potom jsou normální rovnice ve tvaru 

 

iycSbSna 21
 (67) 

 

ii yxcSbSaS 321
 (68) 

 

ii yxcSbSaS 2

432
 (69) 

Pro výpočet neznámých pomocí determinantů platí: 

D

Da
a


  , 

D

Db
b


  , 

D

Dc
c


   (70) 
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Po dosazení a úpravě obdržíme odhady parametrů a, b, c 

     
     2231241321

2

342

22

2314132

2

342

SSSSSSSSSSSSn

yxSSSyxSSSSySSS
a

iiiii






    (71) 

     

     2231241321

2

342

2

321

2

244132

SSSSSSSSSSSSn

yxnSSSyxnSnSySSSS
b

iiiii






    (72) 

     
     2231241321

2

342

22

12321

2

231

SSSSSSSSSSSSn

yxSnSyxnSSSySSS
c

iiiii






    (73) 

e) 
x

b
ay   (p = 2) (74) 

Položíme-li t = 1/x, dostaneme rovnici y = a + bt. Máme-li body (xi, yi) 

proložit hyperbolu o rovnici y = a + bt, postupuje se tak, že body (ti, yi), kde ti = 

1/xi, proložíme přímku o rovnici y = a + bt. 

Podmínka nejmenších čtverců: 

  min
2
 

ii tbayS  (75) 

Výpočet z rovnic 

0



a

S
, po derivaci platí (76) 

 
iiii tbnaytbay

a

S
 








2

1
 (77) 

0



b

S
, po derivaci platí (78) 

  

  



 2

2

1
iiiiiii tbtatyttbay

b

S
 (79) 
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Normální rovnice: 

    

ii ybtna  (80) 

    iiii ytbtat    2  (81) 

Odhady parametrů a, b: 

  

 













n

t
t

n

yt
yt

b

i

i

ii

ii

2

2

 (82) 

tbya    [19] (83) 

9.7. Nelineární regresní funkce 

Prokládáme-li křivku, jejíž rovnice není lineární v neznámých parametrech, 

vznikají potíže při řešení normálních rovnic, které nejsou obecně lineární. 

Postupujeme tak, že se snažíme nelineární regresní funkci převést na funkci 

lineární. 

U některých regresních funkcí můžeme redukci na lineární funkci provést 

jednoduchou transformací proměnné y. Tak je tomu např. u funkcí 

 xba
y




1
 (84) 

 xbcey   (85) 

V nichž a, b, c jsou neznámé parametry a , -funkce proměnné x, které 

jsou známého tvaru a neobsahují žádné neznámé parametry. Např. pro  
x

x
1

 , 

resp. pro   xx   jsou v (84), resp. v (85) zahrnuty regresní funkce 
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bax

x
y




2

2

, resp. bxcey   (86) 

Použijeme-li v (84) transformace 
y

z
1

  , dostaneme lineární regresní 

funkci: 

 xbaz  ; podobně v (85) vede transformace yz ln  k funkci 

 xbaz     ca ln  (87) 

Máme-li tedy body (xi, yi) (i = 1, 2,   ,n) proložit např. křivku o rovnici 

bxcey  , postupujeme tak, že body (xi, zi)  ii yz ln  proložíme přímku o rovnici 

.bxaz   Podmínka nejmenších čtverců: 

    min
2

ii xbay  (88) 

Vede k jednoduchým normálním rovnicím, které už byly výše řešeny. 

Řešením těchto rovnic se určí xbazba  ,  a odtud pak  

  axb ececy . 

Transformací proměnné y můžeme na lineární regresní funkci převést i některé 

funkce s několika nezávisle proměnnými. Například regesní funkci: 

     2211

21

,
,

bxxb
xxcey 

 , kde    2121 ,, xxxx   jsou funkce známého tvaru, 

převedeme transformací yz ln  na 

   212211 ,ln, xxbxxbaz     ca ln  [19] (89) 

9.8. Diskuze výsledků 

Při tvorbě databáze jsme již dobře věděli, že počet tzv. kompletních analýz 

je značně redukovaný. Kompletní analýzy, kdy kromě základních 

makrokomponent byly stanoveny další oxidy jako je TiO2, P2O5, MnO, K2O, Na2O 

SO3 a Cl, byly zadávány především u surovinových anomálií a v případě jasných 
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geologicko-technologických typů spíše sporadicky. Tato skutečnost je poplatná 

době realizace průzkumných akcí, kdy byl kladen hlavní důraz na stanovení 

základních čtyř cementářských oxidů jako je SiO2, Al2O3, Fe2O3. 

Na základě znalostí, které dnes o ložisku Mokrá máme a na zvážení 

bohatého analytického materiálu, můžeme charakterizovat následující základní 

surovinové typy: 
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Karbonátové surovinové typy 

krasové výplně T4 

vápenec hlíznatý T8 

vápenec spodní říčský T9 

vápenec vilémovický T10 

vápenec svrchní říčský T11 

vápenec lažánecký T13 

Sialitické surovinové typy 

břidlice rozstáňská T15 

břidlice březinská T19 

přechodový sediment T19/11 

Doprovodné horninové typy 

hlíny humózní T21 

hlíny a sutě T2 

haldy, násypy T24 

kulmské slepence a droby T22 a T14 

bazální klastika T7 

V případě doprovodných horninových typů nebyla korelační analýza 

prováděna, neboť nejsou předmětem těžby. 

Karbonátové surovinové typy 

Krasové výplně T4, bylo zjištěno, že platí korelační závislost ve tvaru  

AE = f(Al2O3) 

y = 0,0038x2 + 0,0271x + 0,4051 

R² = 0,7451  
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Graf č. 1 Korelační závislost krasových výplní [autor] 

Vápenec hlíznatý T8, korelace ve tvaru  

AE = f (z.ž.) 

y = 0,0055x2 - 0,4906x + 11,01 

R² = 0,8206 

 

Graf č. 2 Korelační závislost vápenců hlíznatých [autor] 

y = 0,0038x2 + 0,0271x + 0,4051 
R² = 0,7451 
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Vápenec spodní říčský T9, korelace ve tvaru  

AE = f (Al2O3) 

y = -0,0006x2 + 0,161x + 0,0383 

R² = 0,8661  

 

Graf č. 3 Korelační závislost vápenců spodních říčských [autor] 

Vápenec vilémovický T10, korelace ve tvaru  

AE = f (Al2O3) 

y = 0,0035x2 + 0,1145x + 0,0535 

R² = 0,8188  

y = -0,0006x2 + 0,161x + 0,0383 
R² = 0,8661 
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Graf č. 4 Korelační závislost vápenců vilémovických [autor] 

Vápenec svrchní říčský T11, korelace ve tvaru  

AE = f (Al2O3) 

y = -0,0007x2 + 0,1503x + 0,059 

R² = 0,8406  

 

Graf č. 5 Korelační závislost vápenců svrchních říčských [autor] 

y = 0,0035x2 + 0,1145x + 0,0535 
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Vápenec lažánecký T13, korelace ve tvaru  

AE = f (Al2O3) 

y = -0,0014x2 + 0,1325x + 0,0829 

R² = 0,9396  

 

Graf č. 6 Korelační závislost vápenců lažáneckých [autor] 

Sialitické surovinové typy 

V případě řešení korelačních vztahů u jednotlivých sialitických surovinových 

typů byla zjištěna velmi úzká (prakticky funkční) závislost pouze u přechodového 

sedimentu T19/11, která je presentována rovnicí: 

AE = f (Al2O3) 

y = 0,0025x2 + 0,0958x + 0,1237 

R² = 0,9831  
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Graf č. 7 Korelační závislost přechodového sedimentu [autor] 

Přechodový sediment byl poprvé vyčleněn v rámci akce Mokrá VII a byla 

mu při vzorkování věnována zvýšená pozornost. Lze jej mimo jiné odlišit od břidlic 

již na základě barvy. Toto však neplatí o souborech vzorků břidlic březinských a 

rozstáňských, neboť jejich makroskopické rozlišení je dosti problematické a při 

jejich identifikaci bylo využíváno jednak chemické složení a jednak se vycházelo 

z geologické stavby ložiska. Z těchto důvodů jsou soubory zatížené identifikačními 

chybami, a proto jako samostatně řešené soubory mají nízké hodnoty korelačního 

koeficientu 0,6-0,7. Spojíme-li však soubory dohromady, pak nalézáme velmi 

těsnou závislost na z. ž., jež uvádíme níže: 

AE = f (z.ž.) 

y = -1,635ln(x) + 6,2506 

R² = 0,8027  
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Graf č. 8 Korelační závislost břidlic [autor] 
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10. Stanovení rovnic rovin těžebních etáží 

Postupnou a mnohaletou těžbou, kdy je nutno respektovat odvodnění jednotlivých 

etáží, došlo ke skutečnosti, že báze jednotlivých etáží jsou ve své severní části i o několik 

metrů výše než je původní výpočtová úroveň. Tato skutečnost je zvlášť patrná ve střední 

části lomu Mokrá. Z těchto důvodů pak vyplynul požadavek na přepočet bází etáží, aby 

matematický model ložiska lépe odrážel danou skutečnost. Z hlediska modelování se jako 

nejschůdnější jeví proložení matematických rovin soustavou měřických bodů na 

jednotlivých etážích a v jednotlivých lomech. 

10.1. Postup práce 

Vlastnímu matematickému zpracování předcházel sběr jednotlivých dat (měřických 

bodů) na jednotlivých etážích. Jednalo se prakticky o odečet souřadnic x a y zaměřených 

lomových hran a pat etáží, k těmto souřadnicím pak byla přičleněna výška, nebo-li 

souřadnice z. 

Zpracování výsledků bylo provedeno pro následující oblasti: 

Západní lom   etáž 410 m n.m. 

    etáž 395 m n.m. 

    etáž 380 m n.m. 

    etáž 365 m n.m. 

    etáž 350 m n.m. 

Etáž 335 a 320 m n.m. nebyla počítána, neboť současná těžba nedosáhla zatím 

báze zahloubení. Prozatím lze použít rovnoběžnou plochu s etáží 350 m n.m. 

K vypočteným rovnicím rovin (z reálných naměřených hodnot) bází etáží lze odvodit 

hypotetické rovnice etáží o 15m (výška stěny etáže) níže. Jejich konstrukce je odvozena 

z poslední „reálné“ roviny jako její rovnoběžná rovina, o 15m níže. V tomto případě platí, 

že koeficient a má hodnotu o 15 menší. Po zahloubení těchto etáží mohou být rovnice 

vypočteny z reálných měřických hodnot. 

Střední lom   etáž 420 m n.m. 

    etáž 495 m n.m. 

    etáž 380 m n.m. 
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    etáž 365 m n.m. 

    etáž 350 m n.m. 

Ze stejných důvodů jako v západním lomu není spočítána etáž 335 a 320 m n.m. 

Navrhujeme „zatím“ použít rovnoběžnou plochu s etáží 350 m n.m. 

Východní lom   etáž 410 m n.m. 

    etáž 395 m n.m. 

Etáž 380 m n.m. nebyla počítána, neboť současná těžba nedosáhla báze výpočtu. 

Při prvních výpočtech jsem narazil na skutečnost, že Excel pracuje „pouze“ s 15ti platnými 

číslicemi, což je ovšem pro daný souřadnicový systém málo. Při výpočtech, jak je dále 

popsáno, se pracuje s různými sumami souřadnic a jejich čtverci. Ve výsledku pak jsou 

tato obrovská čísla odečítána, a pokud nejsou správně vypočtena, dochází ke značným 

chybám. Z těchto důvodů jsem souřadnice transformoval tak, abych obdržel jejich řádově 

menší hodnoty a nemohlo tak docházet k výše uvedeným jevům.  

xT = x – 580 000 (90) 

yT = y – 1 150 000 (92) 

Po prvních výpočtech, byly spočítány teoretické souřadnice z a jejich odchylky od 

skutečně naměřených hodnot. Maximální a minimální odchylky pak byly diskutovány a 

eventuálně vyloučeny ze souboru. Jednalo se především o sjezdy na etáže nebo osypy 

lomových stěn. Z naměřených (odečtených z mapy) hodnot vyplývá, že chyba střední 

hodnoty se pohybuje v intervalu 0,08 – 0,46 m. 

V dalším uvádím teoretický postup výpočtu rovnic rovin reprezentující jednotlivé 

etáže. Bylo čerpáno z „Přehled užité matematiky, Rektorys, 1973“. 

Regresní funkce s několika nezávisle proměnnými. Obecná lineární regresní 

funkce s q nezávisle proměnnými x1, x2, …., xq je tvaru 

1 2
1

( , ,..., )
p

j qj
j

y b x x x


   (93) 

kde 1, 2,…, p jsou známé funkce proměnných x1, x2, …., xq, které neobsahují 

žádné neznámé parametry. Jestliže plochu o rovnici (93) prokládáme n body [x1i, x2i, …., 

xqi] (i = 1, 2, …, n), kde x1i, x2i, …., xqi jsou dané hodnoty proměnných x1, x2, …., xq, platí 

pro měření yi tato určující rovnice: 
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Podmínka nejmenších čtverců: 

2

1
1 1
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pn

j i qiji
i j
y b x x

 

    (95) 

V případě proložení n body [x1i, x2i, …., yi ] metodou nejmenších čtverců rovinou o 

rovnici: 

y = a + b1x1 + b2x2   (p = 3) (96) 

Podmínka nejmenších čtverců: 

2

1 1 2 2
1

( min.)* * *
n

i ii
i
y a b x b x



     (97) 

a*,b1*,b2* odhady koeficientů a, b1, b2 

Normální rovnice: 
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jsou odhady koeficientů dány vzorci 

22 121 2

1
* C CA A
b





 (107) 

11 122 1

2
* C CA A

b





 (108) 

1 1 2 2* * *a y x b x b    (109) 

kde 1 2,x x  jsou průměry (
1

1 n

k ki
i

x x
n 

  , k = 1, 2) [19] 
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10.2. Rovnice rovin jednotlivých těžebních etáží 

V následujících tabulkách uvádím základní statistické údaje souřadnice z. 

Západní lom 

Etáž 410 m n.m.  

Z = 452,438081017244 – 0,0007682267225342888 * xT – 0,004807144777841461 * yT 

Stř. hodnota 410,437 

Chyba stř. hodnoty 0,118 

Medián 410,250 

Modus 409,200 

Směr. odchylka 1,405 

Rozptyl výběru 1,974 

Špičatost 0,652 

Šikmost 0,493 

Minimum 407,300 

Maximum 414,900 

Součet 58282,011 

Počet 142,000 

Hladina spolehlivosti (95,0%) 0,233 

Tabulka č. 12 Statistický údaj souřadnice „z“ etáže E410Z [autor] 

Etáž 395 m n.m. 

Z = 358,5761753502583 + 0,002642857852257723 * xT + 0,002169298835628748 * yT 

Stř. hodnota 394,614 

Chyba stř. hodnoty 0,122 

Medián 394,500 

Modus 394,000 

Směr. odchylka 1,477 

Rozptyl výběru 2,181 

Špičatost 3,994 

Šikmost -0,688 

Minimum 387,500 

Maximum 399,000 

Součet 58008,306 

Počet 147,000 

Hladina spolehlivosti (95,0%) 0,241 

Tabulka č. 13 Statistický údaj souřadnice „z“ etáže E395Z [autor] 

Etáž 380 m n.m 

Z = 356,8390242751159 + 0,001140460841191624 * xT + 0,001850740621066484 * yT 
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Stř. hodnota 379,638 

Chyba stř. hodnoty 0,083 

Medián 379,700 

Modus 379,900 

Směr. odchylka 1,073 

Rozptyl výběru 1,151 

Špičatost 1,723 

Šikmost 0,805 

Minimum 377,600 

Maximum 383,400 

Součet 63019,922 

Počet 166,000 

Hladina spolehlivosti (95,0%) 0,164 

Tabulka č. 14 Statistický údaj souřadnice „z“ etáže E380Z [autor] 

Etáž 365 m n.m 

Z = 350,8076272804307 + 0,001306960018255852 * xT + 0,0006.503762583970331 * yT 

Stř. hodnota 365,370 

Chyba stř. hodnoty 0,084 

Medián 365,350 

Modus 365,100 

Směr. odchylka 0,840 

Rozptyl výběru 0,706 

Špičatost -0,339 

Šikmost -0,024 

Minimum 363,500 

Maximum 367,400 

Součet 36537,000 

Počet 100,000 

Hladina spolehlivosti (95,0%) 0,167 

Tabulka č. 15 Statistický údaj souřadnice „z“ etáže E365Z [autor] 

Etáž 350 m n.m 

Z = 383,1393805616161 – 0,002142943869709646 * xT – 0,002116570510740768 * yT 

Stř. hodnota 350,997 

Chyba stř. hodnoty 0,092 

Medián 350,950 

Modus 350,800 

Směr. odchylka 0,519 

Rozptyl výběru 0,269 

Špičatost 1,884 

Šikmost 0,851 

Minimum 350,000 

Maximum 352,600 

Součet 11231,900 

Počet 32,000 

Hladina spolehlivosti (95,0%) 0,187 

Tabulka č. 16 Statistický údaj souřadnice „z“ etáže E350S [autor] 
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Střední lom 

Etáž 420 m n.m.  

Z = 607,3138409756408 – 0,01247160069762214 * xT – 0,01307097157687217 * yT 

Stř. hodnota 424,808 

Chyba stř. hodnoty 0,244 

Medián 424,700 

Modus 428,000 

Směr. odchylka 3,204 

Rozptyl výběru 10,264 

Špičatost -0,286 

Šikmost -0,515 

Minimum 415,900 

Maximum 429,600 

Součet 73066,900 

Počet 172,000 

Hladina spolehlivosti (95,0%) 0,482 

Tabulka č. 17 Statistický údaj souřadnice „z“ etáže E420S [autor] 

Etáž 395 m n.m.  

Z = 637,3290410375396 – 0,01442730764867948 * xT – 0,01775677369304192 * yT 

Stř. hodnota 402,763 

Chyba stř. hodnoty 0,356 

Medián 404,400 

Modus 404,500 

Směr. odchylka 4,549 

Rozptyl výběru 20,694 

Špičatost -0,950 

Šikmost -0,585 

Minimum 392,700 

Maximum 409,400 

Součet 65650,300 

Počet 163,000 

Hladina spolehlivosti (95,0%) 0,704 

Tabulka č. 18 Statistický údaj souřadnice „z“ etáže E395S [autor] 

Etáž 380 m n.m.  

Z = 542,2971419849331 – 0,007546308160735679 * xT – 0,01343441905010685 * yT 
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Stř. hodnota 384,654 

Chyba stř. hodnoty 0,307 

Medián 384,500 

Modus 382,000 

Směr. odchylka 3,456 

Rozptyl výběru 11,945 

Špičatost -0,716 

Šikmost -0,273 

Minimum 376,700 

Maximum 390,700 

Součet 48851,100 

Počet 127,000 

Hladina spolehlivosti (95,0%) 0,607 

Tabulka č. 19 Statistický údaj souřadnice „z“ etáže E380S [autor] 

Etáž 365 m n.m.  

Z = 438,6496663288979 + 0,001316175212197952 * xT – 0,009637785399538052 * yT 

Stř. hodnota 369,950 

Chyba stř. hodnoty 0,115 

Medián 370,100 

Modus 370,200 

Směr. odchylka 1,299 

Rozptyl výběru 1,687 

Špičatost -0,642 

Šikmost -0,267 

Minimum 366,900 

Maximum 372,600 

Součet 46983,654 

Počet 127,000 

Hladina spolehlivosti (95,0%) 0,228 

Tabulka č. 20 Statistický údaj souřadnice „z“ etáže E365S [autor] 

Etáž 350 m n.m.  

Z = 242,9876424343799 – 0,004800580701031434 * xT + 0,01755335359847568 * yT 

Stř. hodnota 352,481 

Chyba stř. hodnoty 0,462 

Medián 351,100 

Modus 351,100 

Směr. odchylka 3,551 

Rozptyl výběru 12,609 

Špičatost 1,023 

Šikmost 1,572 

Minimum 349,200 

Maximum 361,800 

Součet 20796,400 

Počet 59,000 

Hladina spolehlivosti (95,0%) 0,925 

Tabulka č. 21 Statistický údaj souřadnice „z“ etáže E350S [autor] 
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Východní lom 

Etáž 410 m n.m.  

Z = 371,1258695527885 + 0,024373160951528 * xT – 0,01361904323616712 * yT 

Stř. hodnota 412,790 

Chyba stř. hodnoty 0,252 

Medián 413,000 

Modus 414,900 

Směr. odchylka 2,549 

Rozptyl výběru 6,498 

Špičatost -0,842 

Šikmost 0,093 

Minimum 407,700 

Maximum 419,300 

Součet 42104,600 

Počet 102,000 

Hladina spolehlivosti (95,0%) 0,501 

Tabulka č. 22 Statistický údaj souřadnice „z“ etáže E410V [autor] 

Etáž 395 m n.m.  

Z = 222,2898531537643 + 0,006770925720402454 * xT + 0,01803772969210142 * yT 

Stř. hodnota 402,833 

Chyba stř. hodnoty 0,223 

Medián 402,400 

Modus 402,400 

Směr. odchylka 1,512 

Rozptyl výběru 2,287 

Špičatost 0,315 

Šikmost 0,997 

Minimum 400,600 

Maximum 406,700 

Součet 18530,300 

Počet 46,000 

Hladina spolehlivosti (95,0%) 0,449 

Tabulka č. 23 Statistický údaj souřadnice „z“ etáže E395V [autor] 

Rovnice byly získány z bodů s kladnými souřadnicemi, tzn. v prvním 

kvadrantu. V případě používání souřadnic se zápornými hodnotami, jak je běžné u 

řady grafických programů (vyřešení problému Křovákových souřadnic, jejichž 

hodnota vzrůstá směrem k počátku souřadného systému) zůstává absolutní 

hodnota koeficientů a, b1 a b2 stejná, jen v případě koeficientů b1 a b2 se mění 

znaménko. 
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Při bližším hodnocení tedy např. jaký svírá vypočtená rovina úhel 

s vodorovnou rovinou xy je nutno si uvědomit, že problém je transponován. 

Výpočet se odehrává s objektem, jenž je zrcadlově překlopen nejen kolem osy x, 

ale i y. 
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11. Optimalizace těžby 

Po statistickém posouzení surovinových typů, stanovení korelačních vztahů 

pro výpočet chybějících alkálií resp. alkalického ekvivalentu a výpočtu rovnic rovin 

těžebních etáží, bylo možno přistoupit k poslední fázi, tedy ke konstrukci průběhu 

izolinií obsahu AE v jednotlivých těžebních úrovních. V tomto okamžiku je 

potřebné připomenout historii geologických průzkumů provedených na lokalitě 

Mokrá. 

Staré dílčí průzkumy shrnula v roce 1983 souhrnná závěrečná zpráva 

ložiskového geologického průzkumu Mokrá-cementárna 1983, č.ú. 02 78 5003 54 

322 3703 1, která byla podkladem pro schválení zásob suroviny v KKZ (1984). Po 

této zprávě následovaly dvě hlavní dílčí podrobné, doplňující těžební průzkumy : 

Mokrá VI 1991, č.ú. 02 85 5041 54 322 3703 1 a Mokrá VII 1992, č.ú. 02 88 5005 

54 322 3703 1. 

Z geologického hlediska byla závěrečná zpráva Mokrá-cementárna 1983 

jedinou, která zpracovala celé ložisko Mokrá komplexním způsobem, tzn. včetně 

geologických řezů vedených podélně a příčně celým ložiskem. V průběhu akce 

Mokrá VI bylo realizováno 14 ložiskových vrtů DV1A-DV11 a DV11A-DV13 o 

celkové metráži 1 860,9bm a jeden mapovací vrt MV283 (40m). Tento průzkum 

převedl zásoby bloků č. 71-76 z kategorie C1B do kategorie BB. Průzkumná akce 

Mokrá VII převedla zásoby z kategorie C1B do kategorie BB v prostoru bloků č. 

78, 79, 125 (střední část ložiska), 96-99 a 103(západní část ložiska). Bylo 

odvrtáno celkem 25 ložiskových vrtů DV14-DV38 o celkové metráži 

2 241,2bm.Kromě ložiskových vrtů bylo v prostoru bloku č. 125 odvrtáno 6 

mapovacích vrtů MV 284-289 o celkové metráži 83bm. Tyto vrty ověřily plošné a 

hloubkové rozšíření deprese vyplněné neogenními sedimenty [4, 5]. 

Každá doplňující průzkumná akce řešila pouze zadanou oblast bez 

geologických návazností na celé ložisko. Geologické řezy jsou omezeny pouze 

velikostí průzkumných území. Výše uvedené vrtné práce realizované v rámci 

jenom těchto dvou akcí byly značné, ale do dnešní doby nebylo provedeno 

komplexní geologické posouzení celého ložiska. Pro další matematicko-statistické 
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zpracování chemických dat bude nutné realizovat erudovaným geologem 

geologické řezy ložiskem a z nich pak konstruovat tzv. etážové mapy. 

Z výše uvedených důvodů jsem se omezil na matematický model 

západního lomu etáže 410 m n.m. Naprosto identicky však lze postupovat i na 

nižších etážích a lomech ložiska Mokrá. Předpokladem je správně interpretovaná 

příslušná geologická etážová mapa konstruovaná z geologických řezů vedených 

celým ložiskem Mokrá. 

Princip spočívá v tom, že se do dané geologické etážové mapy, která 

respektuje skutečnou nadmořskou výšku těžební etáže (rovnice roviny těžební 

etáže) vynesou hodnoty vážených průměrů chemického složení spočítaných 

v bodech realizovaných vrtných prací a dále hodnoty získané z provozu. Vážené 

průměry jsou spočítány v daných bodech po těžební bázi dané etáže a lomu. 

Těžební úrovně jsou pochopitelně místo od místa jiné, neboť se řídí 

matematickým zápisem rovnice roviny. Spojováním míst se stejným chemickým 

složením obdržíme izolinie průběhu sledované chemické komponenty v našem 

případě alkalického ekvivalentu. Tento matematický model lze pochopitelně použít 

pro všechny sledované cementářské oxidy jako je SiO2, Al2O3, Fe2O3 a CaO. 

Filtraci databáze laboratorních prací provedených na vrtných jádrech 

průzkumných vrtů pro západní lom ložiska Mokrá jsem provedl pomocí tabulkého 

kalkulátoru Excel. Doplnění chybějících obsahů alkálií resp. alkalického 

ekvivalentu jsem provedl pomocí výše stanovených korelačních vztahů. Toto 

doplnění je možné opět velmi jednoduše provést Excelem a to tak, že soubor 

chemických analýz je filtrován na základě surovinového typu. Surovinové typy jsou 

očíslovány shodně s barvou technikolorek a toto je též uvedeno v tzv. jedné „větě“, 

z kterých je sestavena celá databáze chemických rozborů. Číslování je ve shodě 

s barvou geotechnických profilů, geologických řezů a odkryté geologické mapy. Po 

filtraci pak stačí zapsat do buňky příslušného řádku korelační vztah a zkopírovat 

jej pro celou množinu jednotlivých „vět“ daného surovinového typu. 

Výpočet vážených průměrů v jednotlivých průzkumných dílech na těžební 

úroveň danou odvozenou rovnicí roviny jsem už nemohl použít Excel, neboť 

problematika byla složitější tím, že není rovina těžebních etáží rovnoběžná 
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s rovinou xy, ale je v každém místě jednotlivých průzkumných vrtů odlišná. Napsal 

jsem si proto jednoduchý program v GW Basicu, kterým jsem vypočítal jednotlivé 

vážené průměry. Výhoda tohoto jazyku je v tom, že uložená vypočtená data jsou 

v ASCII kódech a jsou „čitelná“ běžnými kancelářskými programy jako je Word 

nebo Excel. Těmito programy je možno vypočteným tabulkovým hodnotám dát 

libovolnou grafickou úpravu. Vypočtené hodnoty je možno pomocí programu 

WordPad nebo NotePad upravit jako vstupní data pro AutoCad Civil 3D. 

Vlastní izolinie obsahu alkalického ekvivalentu byly konstruovány 

programem AutoCad Civil 3D, byly respektovány geologické hranice jednotlivých 

surovinových typů. 

Při této činnosti jsem využil možnosti, že tento program dovede na základě 

topografických dat sestrojit tzv. DMT – digitální model terénu. Stačilo zaměnit 

souřadnici z za chemický obsah alkalického ekvivalentu a obdržíme mapu „terénu“ 

chemických vlastností. V podstatě jsem vytvořil DMT pouze z bodů, které 

reprezentovaly vážené průměry v jednotlivých průzkumných dílech a dále jsem 

využil „povinných spojnic“, které odpovídaly konturám surovinových a 

doprovodných typů. 

V případě západního lomu v etáži 410 m n. m., byly striktně využity kontury 

surovinových a doprovodných typů. Pro každý surovinový a doprovodný typ byla 

oblast zpracována samostatně a to tak, že byly přidány tzv. povinné spojnice, 

které byly z plošného hlediska totožné s geologickou konturou výskytu daného 

typu. Tyto povinné spojnice byly na hranici surovinových typů dvě. Jedna vnitřní a 

druhá vnější vzdálené 0,5 m od sebe. „Zdvih“ nebo lépe hodnota z souřadnice, 

pak byla dána aritmetickým průměrem daného surovinového typu v příslušné etáži 

ložiska. Tímto jsme dosáhli toho, že se hodnoty změnily prakticky skokem a lépe 

vystihovaly geologickou interpretaci stavby ložiska. 

V poslední řadě jsem využil velmi silné stránky programu AutoCad Civil 3D 

při tvorbě bodů v digitálním modelu. Funkce tvorba bodů umožňuje velkou 

variabilitu, kdy je možné vytvořit např. body podél jakékoliv křivky nebo kdekoliv 

v prostoru. Velmi zajímavá je funkce tvorba bodů v rastru. Po zadání rozteče ve 

směru x a y, v našem případě 20 x 20m, a po zadání počátečního (referenčního) 
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bodu, program vygeneruje a zobrazí hodnoty sledované chemické vlastnosti ve 

středech čtverců. Tyto body a jejich souřadnice je možné exportovat přes 

„schránku“ například do Excelu k dalšímu zpracování. Digitální mapa vlastností, 

v našem případě je sledovanou veličinou alkalický ekvivalent, umožňuje velmi 

přehledně plánovat a optimalizovat těžbu surovin pro výrobu vápna a p-cementu. 
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12. Závěr 

Cílem mé doktorské práce bylo zpracování optimálního těžebního postupu 

s ohledem na stanovené normativní limity obsahů alkálii v těžené surovině a 

výpalu slínku. Práce zahrnuje dosavadní komplexní posouzení obsahů alkálií ve 

vápencích a kalciturbiditech, těžených na velkolomu Mokrá, rovněž predikuje jejich 

předpokládaný výskyt. V této práci jsou také stanoveny základní korelační vztahy 

mezi obsahem alkálií a některou ze základních cementářských makrokomponent 

jako je SiO2, Al2O3, Fe2O3 a CaO. 

Nejprve byla vytvořena databáze všech použitelných chemických analýz 

provedených v různých etapách geologického a hydrogeologického průzkumu na 

lokalitě Mokrá. Tato databáze byla doplněna o souřadnice x, y a z, z měřických 

zpráv eventuálně ze záhlaví geologických profilů jednotlivých průzkumných děl. 

Z tohoto bohatého analytického materiálu byla provedena statistická 

charakteristika jednotlivých surovinových typů. Pro tyto účely a pro účely 

statistické korelace byla databáze filtrována dle jednotlivých surovinových typů. 

Pomocí korelační statistické analýzy byl zjišťován vztah mezi AE a některou 

makrokomponentou. Počet tzv. kompletních analýz je totiž značně redukovaný. 

Kompletní analýzy byly zadávány především u surovinových anomálií, ale i v 

případě jasných geologicko-technologických typů spíše sporadicky. Tato 

skutečnost je poplatná době realizace průzkumných akcí, kdy byl kladen hlavní 

důraz na stanovení čtyř základních cementářských oxidů jako je SiO2, Al2O3, 

Fe2O3 a CaO. 

Nalezení vhodných korelačních vztahů umožňuje detailnější tvorbu modelu 

průběhu alkálií v ložisku Mokrá, neboť tato oblast nebyla dosud dostatečně 

zpracována. V neposlední řadě byl vykreslen průběh izolinií obsahu alkálií, do 

aktuálních mapových podkladů lomu Mokrá, konkrétně se jedná o západní lom 

etáž 410 m n.m. Výstupem je databáze mikrobloků v rastru 20 x 20 m s příslušnou 

souřadnicí z, tedy obsahem AE alkalického ekvivalentu. Práce zohledňuje 

stanovené postupy v platném plánu otvírky, přípravy a dobývání, přičemž navíc 

konkretizuje postupy v místech výskytu zvýšených koncentrací alkálií. 
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Z hlediska současného rozvoje stavebního průmyslu je poptávka po vysoce 

kvalitativních stavebních materiálech, splňujících striktní ukazatele státních norem 

stále větší. Je zřejmé, že odbyt stavebních materiálů zejména vápna a cementu je 

podmíněn nejen hladinou cen, ale rovněž deklarací kvality výrobků. Jedním 

z významných činitelů z pohledu kvality cementářských produktů je alkalický 

ekvivalent. Přítomnost alkálií (draslíku a sodíku) v cementářských surovinách má 

zásadní význam z hlediska kvality cementu. 

Alkálie ovlivňují trojím způsobem pálení slínku p-cementu (Newkirk 1952): 

a) snižují teplotu vzniku rané taveniny a zvyšují množství slínkové taveniny při  

dané teplotě 

b) reagují s ostatními složkami za vzniku alkalických slínkových nerostů  

KC23S12 a NC8A3 

c) způsobují vrstevnatost primárních hraničních ploch, a tím reaktivnost 

Svými reakcemi s alitem a belitem se spotřebují hydraulické slínkové 

minerály za vzniku nehydraulických a uvolňuje se volné vápno [22]. 

Vyšší obsah alkálií v p-cementu není vítán, zejména od doby, kdy nastaly 

na velkých údolních přehradách v Kalifornii vážné poruchy. Alkálie z cementu totiž 

reagují s aktivními složkami betonové výplně, přičemž se zvětšuje objem a 

nastává až rozrušení stavby. 

Alkalickou reakcí v betonu se rozumí celý komplex složitých fyzikálně 

chemických reakcí mezi částicemi reaktivního SiO2 v kamenných součástech a 

alkalickými roztoky v betonu. Kamenivo je náchylné k této reakci především ve 

spojení s cementy velmi bohatými na oxidy alkálií – Na2O ekvivalentní (0,658.K2O 

+ Na2O), tzv. vysokoalkalickými cementy. Obsah alkálií v cementu je velmi 

proměnlivý a závisí na minerálním složení výchozích surovin, slinku, přísad a 

samozřejmě na technologickém procesu výroby. Dle obsahu Na2O ekv. se 

cementy dělí na: 

- nízkoalkalické < 0,60 % Na2O ekv. 

- středněalkalické    0,60 – 0,90 % Na2O ekv. 

- vysokoalkalické > 0,90 % Na2O ekv. 
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Kromě přísunu alkálií z cementu existuje taktéž možnost přenosu alkálií z 

vnějšího prostředí a to zejména z některých typů hornin, které se mohou zapojit do 

alkalické reakce stejným způsobem jako alkálie z cementu. 

Aby došlo k reakci kameniva s alkáliemi, musí být splněny tyto základní 

podmínky: 

- přítomnost reaktivní formy SiO2 (např. cristobalit, opál, chalcedon, tridymit, 

křemence, buližníky, rohovce atd.), dále záleží i na velikosti a množství těchto 

reaktivních kamenných součástí, 

- vyšší množství obsahu alkálií v betonu (cementu) – vyšší než 0,6 % Na2O ekv., 

resp. více než 3,0 kg Na2O ekv. na 1 m3 betonu, 

- optimální, tzn. vysoká vlhkost betonu. 

V případě, že budou všechny tyto podmínky splněny, je pravděpodobné, že 

dojde k reakci mezi alkáliemi obsaženými v cementu a škodlivými kamennými 

součástmi. Výsledkem této reakce je tvorba alkalicko-křemičitého gelu a vznik 

osmotického tlaku. Takto se dají zjednodušeně popsat příčiny AKR, ovšem 

skutečnost je daleko složitější [25, 26]. 

Pomocí korelačních vztahů byly v databázi chemických analýz dopočteny 

chybějící hodnoty alkalického ekvivalentu (AE). 

Výpočet zásob cementářské suroviny byl proveden v rámci jednotlivých 

geologických průzkumů pro teoretické báze jednotlivých etáží (410, 395, 380, 365, 

350, 335 a 320 m n.m). Tento fakt je však v rozporu se skutečným rozfáráním 

lomu Mokrá, a to především v jeho střední části, kde skutečné báze etáží se liší od 

teoretických i o více než 10m. 

Nezbytností byl proto výpočet prostorových rovnic rovin, které teoreticky 

předpovídají další pohyb těžby na jednotlivých etážích v samostatných lomech 

ložiska Mokrá. Výšková a prostorová data byla čerpána ze ZDM 2013. 

Po vytvoření doplněné databáze o vypočtené hodnoty alkálií mohly být 

teprve spočítány vážené průměry v etážích jednotlivých průzkumných děl. Mám na 

mysli skutečnou rovinu jednotlivých etáží určenou odvozenými rovnicemi na 

základě ZDM 2013. 
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Vážené průměry v etážích jednotlivých průzkumných děl byly vloženy do 

mapových podkladů a pomocí AutoCadu vyneseny izolinie průběhu obsahu AE. 

Mapa pak byla doplněna geologií, jedná se vlastně o geologickou etážovou mapu 

příslušného lomu. Tato mapa byla konstruována na základě geologických řezů 

provedených daným ložiskem. 

Nejrozšířenějším surovinovým typem jsou vápence vilémovské a svrchní 

říčské. Jedná se o soubory velice robustní, kde n>1000. V ostatních případech je 

počet hodnot ve stovkách či desítkách. 

Při statistickém zpracování byla snaha stanovit typ modelového rozdělení, 

tedy proložit histogramem četností vhodnou teoretickou křivku neboli provést 

vyrovnání statistických dat. Z praktického hlediska přicházeli v úvahu modely: 

normální, lognormální a negativní lognormální rozdělení. 

V případě obsahů síry přepočteno jako SO3 a chloridů Clˉ jsou stanovení 

provedena s citlivostí, která sice odpovídá příslušným normám, ale pro statistické 

zkoumání rozdělení souboru naměřených hodnot je tato skutečnost limitující. 

Jednotlivé hodnoty se pohybují převážně mezi 0,01 – 0,03%. To odpovídá 

záměrům technologa pro hodnocení vápenců a korekčních surovin, neboť např. 

pro I. třídu kvality dle ČSN 721217 „Vápenec, dolomit“ je předepsán maximální 

obsah SO3 hodnotou 0,08%. Příslušné rozdělení četností má tedy pro minimální 

hodnoty tzv. useknutou část, z těchto důvodů byly testy, pokud nevycházely, 

ponechány pro nejvýhodnější variantu transformace. 

Karbonátové surovinové typy 

Vápence lažánecké jsou nejstarším mořským sedimentem v ložiskové 

oblasti. Jsou to tmavošedé, lavicovité, velmi jemně zrnité vápence, místy jemně 

organodetritické, obsahující laminy a tenké jílovité vložky s vyšším obsahem 

organických látek. Do ložiskové části vstupují vápence lažánecké jen nepatrně, 

většinou zůstávají pod těžební bází. V následující tabulce se omezuji jen na 

základní statistické ukazatele. Blíže viz kapitola 7.1. 
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název zz SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 P2O5 MnO CaO MgO K2O Na2O SO3 

průměr 41,100 3,185 1,606 0,398 0,080 0,019 0,021 52,629 0,533 0,486 0,142 0,132 

I1 39,746 2,172 1,093 0,298 0,037 0,011 0,015 51,337 0,451 0,344 0,063 0,069 

I2 42,024 4,671 2,359 0,532 0,172 0,026 0,026 53,547 0,634 0,686 0,316 0,252 

Tabulka č. 24 Chemická analýza vzorků vápenců lažáneckých [autor] 

Vápence vilémovické T10 jsou světle šedé, velmi jemně zrnité, hustě 

lavicovité až masivní. Tence vrstevnaté až laminované partie jsou velmi ojedinělé. 

Chemicky jsou velmi čisté, pouze vzácněji obsahují tenké vložky šedozelených 

jílovců. Snadno podléhají krasovění. 

název zz SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 P2O5 MnO CaO MgO K2O Na2O SO3 Cl 

průměr 42,557 1,759 0,802 0,277 0,048 0,036 0,019 53,859 0,386 0,171 0,050 0,049 0,020 

I1 42,488 1,667 0,766 0,267 0,045 0,033 0,018 53,787 0,378 0,150 0,045 0,045 0,019 

I2 42,622 1,857 0,839 0,288 0,051 0,039 0,020 53,929 0,394 0,194 0,056 0,054 0,022 

Tabulka č. 25 Chemická analýza vzorků vápenců vilémovických [autor] 

Vápence hlíznaté T8 jsou tvořeny hlízami většinou mikritových vápenců 

tmelené jílovito-vápnitou mezerní hmotou, zbarvenou tmavošedě, černošedě, 

nazelenale a nafialověle. Mezerní hmota je zastoupena velmi proměnlivě, tvoří 

někdy jen tenké blány, jindy představuje převahu horninové komponenty 

s ojedinělými hlízami vápenců. Podle množství matrix se mění i chemismus těchto 

vápenců. Na ložisku se jich nachází poměrně malé množství, chemicky je lze 

přirovnat k vápencům svrchním říčským. 

název zz SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 P2O5 MnO CaO MgO K2O Na2O SO3 

průměr 36,356 11,917 3,391 1,235 0,147 0,096 0,050 44,944 0,545 0,042 0,198 0,024 

I1 35,598 10,697 3,059 1,112 0,134 0,072 0,040 43,857 0,475 0,034 0,094 0,019 

I2 37,114 13,276 3,760 1,373 0,161 0,127 0,062 46,032 0,626 0,051 0,419 0,030 

Tabulka č. 26 Chemická analýza vzorků vápenců hlíznatých [autor] 

Vápence spodní říčské T9 jsou, tence lavicovité i lavicovité, většinou 

biodetritické, biomikritické, šedé až tmavě šedé. Tyto vápence tvoří přechod od 

sedimentace vápenců vilémovických do vápenců svrchních říčských. 

Jejich výskyt je omezen do stejného prostoru jako vápence svrchní říčské, 

na něž tento typ navazuje. Variabilita chemického složení je menší než u vápenců 

svrchních říčských. 
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název zz SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 P2O5 MnO CaO MgO K2O Na2O SO3 Cl 

průměr 40,134 5,988 1,784 0,605 0,107 0,091 0,054 50,401 0,581 0,430 0,047 0,119 0,019 

I1 39,808 5,416 1,613 0,547 0,090 0,068 0,041 49,926 0,537 0,361 0,039 0,083 0,015 

I2 40,461 6,621 1,974 0,669 0,126 0,120 0,071 50,842 0,628 0,512 0,056 0,171 0,023 

Tabulka č. 27 Chemická analýza vzorků vápenců spodních říčských [autor] 

Vápence svrchní říčské T11 jsou lavicovité až tence lavicovité, šedé až 

tmavošedé i černošedé, jemně vzácně středně zrnité, organodetritické vápence. 

Ve spodních partiích obsahují zcela pravidelně a vzácně rohovcové konkrece 

uspořádané paralelně s vrstevnatostí a tenké (až dm) vložky tmavošedých břidlic. 

Směrem do nadloží nepravidelně přibývá jak rohovcových, tak i břidlicových poloh, 

tyto polohy představují v nejsvrchnějších partiích i metrové mocnosti. Často se 

vyskytují intraformační vápencové brekcie, méně vápence hlíznaté. Patří mezi 

nejrozšířenější surovinové typy na ložisku. 

název zz SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 P2O5 MnO CaO MgO K2O Na2O SO3 Cl 

průměr 34,016 18,066 3,175 1,131 0,132 0,094 0,053 41,776 0,803 0,572 0,110 0,180 0,023 

I1 33,373 16,890 2,913 1,057 0,121 0,084 0,048 40,913 0,766 0,499 0,097 0,141 0,021 

I2 34,621 19,325 3,461 1,210 0,145 0,105 0,057 42,590 0,841 0,655 0,126 0,229 0,026 

Tabulka č. 28 Chemická analýza vzorků vápenců svrchních říčských [autor] 

Krasové výplně T4. Zkrasovění vápenců je vázáno především na vápence 

s vysokou čistotou, tj. na vápence vilémovické. Ostatní vápence krasovým 

pochodům podléhaly daleko méně. Kras se na ložisku projevuje v několika 

formách. Je to jednak krasové naleptání po vrstevních a puklinových plochách 

vytvořením drobných dutinek buď volných, nebo zaplněných jílovitou, většinou 

žlutě zabarvenou hmotou. Dále vytvořením volných i zaplněných dutin (dm – m), 

výplň těchto dutin je představována opět úlomky vápenců spolu s hnědožlutou, 

červenohnědou jílovitou hmotou. Nejvýraznější zkrasovění je vázáno na 

tektonická, zlomová a drcená pásma, kde bylo umožněno podstatně větší 

působení vody. 

název zz SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 P2O5 MnO CaO MgO K2O Na2O SO3 Cl 

průměr 27,438 27,064 8,693 2,893 0,382 0,091 0,043 32,514 0,787 1,194 0,108 0,035 0,020 

I1 25,234 22,276 7,197 2,404 0,280 0,071 0,034 29,452 0,665 0,929 0,076 0,024 0,012 

I2 29,643 32,882 10,501 3,482 0,520 0,118 0,055 35,577 0,936 1,533 0,153 0,052 0,034 

Tabulka č. 29 Chemická analýza vzorků krasových výplní [autor] 
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Sialitické surovinové typy 

Břidlice rozstáňská T15 tvoří nadloží břidlicím březinským. Jsou tmavošedé, 

šedozelené zvětrávající prachovcovitojílovité břidlice, kterým do nadloží přibývá 

tenkých vložek prachovců a velmi jemně, ojediněle až drobně zrnitých drob. 

název zz SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 P2O5 MnO CaO MgO K2O Na2O SO3 Cl 

průměr 5,527 60,694 17,042 6,368 0,756 0,139 0,163 2,781 2,217 2,597 1,974 0,048 0,016 

I1 5,352 60,256 16,784 6,232 0,735 0,120 0,138 2,551 2,154 2,497 1,871 0,014 0,009 

I2 5,711 61,139 17,299 6,504 0,777 0,158 0,192 3,031 2,280 2,696 2,077 0,082 0,023 

Tabulka č. 30 Chemická analýza vzorků břidlic rozstáňských [autor] 

Břidlice březinská T19 tvoří nadloží vápencům svrchním říčským. Jsou to 

jemné, jílovité, šedozelené břidlice s čočkovitými vložkami břidlic fialově a cihlově 

červeně zbarvených. V hornině jsou časté, nepravidelně rozmístěné valouny 

tmavošedých organodetritických vápenců. Přítomnost vápnitých poloh a vápenců 

zvyšuje jejich obsah CaO. 

Břidlice se na ložisku vyskytují především ve východní části lomu Mokrá, 

kde jsou také samostatně těženy a používány jako sialitická korekce při skladbě 

cemenářské směsi. 

název zz SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 P2O5 MnO CaO MgO K2O Na2O SO3 Cl 

průměr 12,139 52,105 14,413 5,167 0,582 0,238 0,211 10,711 1,925 1,759 0,921 0,086 0,022 

I1 11,285 50,745 13,935 4,941 0,546 0,178 0,154 9,330 1,836 1,523 0,691 0,056 0,016 

I2 13,058 53,464 14,891 5,393 0,617 0,320 0,289 12,295 2,014 1,996 1,229 0,130 0,030 

Tabulka č. 31 Chemická analýza vzorků břidlic březinských [autor] 

Přechodový sediment T19/11 jedná se v podstatě o přechod mezi 

sedimentací karbonátovou a pelitickou. Tento surovinový typ je představován 

střídáním 5-15 cm silně zvětralých poloh břidlice březinské a vápenců svrchních 

říčských. Pro vyčlenění tohoto technologického typu existují v podstatě dvě 

hlediska: 

–tvoří samostatnou polohu 

–chemické složení je horší než u vápenců svrchních říčských a podstatně lepší 

než u břidlic březinských 
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název zz SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 P2O5 MnO CaO MgO K2O Na2O SO3 Cl 

průměr 26,924 28,909 6,546 3,143 0,320 0,109 0,123 31,023 1,203 1,020 0,164 0,250 0,014 

I1 23,261 22,197 4,941 2,578 0,229 0,062 0,095 25,796 0,973 0,674 0,111 0,054 0,009 

I2 30,586 35,621 8,151 3,709 0,411 0,156 0,150 36,250 1,488 1,366 0,217 1,163 0,020 

Tabulka č. 32 Chemická analýza vzorků přechodového sedimentu [autor] 

Doprovodné horninové typy 

Neogenní sedimenty T3 jsou zachovány v denudačních zbytcích. Vyplňují 

deprese staršího reliéfu a dosahují maximální mocnosti 28m. Tvoří 5 – 10 m 

polohy petromiktních nestejnozrnných písčitých štěrků až štěrků. Vzácně se 

vyskytují polohy zpevnělé vápnitým tmelem navětralých drobnozrnných slepenců. 

Nad štěrky jsou polohy štěrkovitého písku, jenž přechází v písek prachovitý místy 

písčitoprachovitý. 

V horních partiích se nacházejí olivově zelené silně vápnité jíly T17 (tégly). 

Z hlediska technologického se jedná o nevyužitelný horninový typ řazený do 

výklizu. Protože neogenní sedimenty přímo navazují na hlíny, sutě a jsou s nimi 

kontinuálně těžitelné, jsou ve výpočtu zařazeny do skrývek. 

název zz SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 P2O5 MnO CaO MgO K2O Na2O SO3 Cl 

průměr 16,260 49,986 7,710 3,077 0,414 0,175 0,050 18,653 0,717 1,457 1,069 0,026 0,036 

I1 14,803 47,344 7,248 2,823 0,389 0,157 0,045 16,706 0,683 1,286 0,880 0,010 0,025 

I2 17,716 52,629 8,173 3,354 0,438 0,193 0,056 20,600 0,753 1,627 1,258 0,045 0,050 

Tabulka č. 33 Chemická analýza vzorků neogenních sedimentů [autor] 

Alkálie jsou nedílnou součástí ložisek cementářských surovin, ne jinak je 

tomu i na ložisku Mokrá. Poměrově jsou provázány s jednotlivými oxidy, přičemž 

jejich korelace s jednotlivými oxidy je předmětem samostatné kapitoly disertační 

práce. 

Alkálie na vápencovém ložisku Mokrá evidujeme zejména z líšeňského 

souvrství, které je v rámci karbonátových hornin velkolomu Mokrá z hlediska 

obsahu alkálií nejkritičtější, a to především vzhledem k relativně vysokým 

obsahům alkálií v siliciklastických deskách kalciturbiditů, které jsou zde typickým 

reprezentantem tzv. svrchnoříčských vápenců (obr. 3). Tato skutečnost je zřejmá 

již z výsledků dříve provedených terénních gamaspektrometrických měření [25, 

26]. 
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Patrně hlavním reprezentantem obsahu alkálií jsou ložiska sialitických 

břidlic, zejména břidlic rozstáňských, které se určitém poměru v závislosti na 

povelených limitech přidávají pro proces výpalu slínku.  

U těchto břidlic jsou zvýšené hodnoty AE ve všech místech výskytu, z 

hlediska roztěžení lomu v celé ploše východního lomu a horních partií lomu 

středního. Stav je způsoben převažujícím výskytem zmíněných břidlic 

rozstáňských, méně pak břidlic březinských a vápenců svrchních říčských [27]. 

Z natěžených a upravených surovin je skládána třísložková cementářská 

směs sestávající se z tzv. korálového vápence, jedná se o vysokoprocentní 

vápenec vilémovský a lažánecký. Dále tmavý vápenec, což je směs všech 

ostatních vápenců na ložisku Mokrá tzn., že se jedná o vápenec svrchní, spodní 

říčský a vápenec hlíznatý. Jako třetí složka se používá břidlice, což jsou břidlice 

březinské a rozstáňské nebo přechodový sediment. Korekce cementářské směsi 

se provádí železitou korekcí s minimálním obsahem Fe2O3 - 60%. 

Praxí ověřené parametry jsou dány chemickým složením surovinové 

moučky v modulech (LEE-PARKER) 

stupeň sycení (110) 

   
       

                              
                                                     

modul silikátový (111) 

   
    

           
                                                                                                       

modul aluminátový (112) 

   
     
     

                                                                                                                      

granulometrické složení vyjádřené zbytky na sítech 

Z - 0,2 mm  od 2 do 3 % 

Z - 0,09 mm  od 15 do 17 % 
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Přesto však dochází k technologickým obtížím v důsledku přítomnosti 

škodlivin, jako jsou alkálie, sírany a chloridy. 

Technologické potíže, t.j. tvorba kroužků v rotační peci a zalepování 

přechodové komory svislého kouřovodu a jednotlivých výměníkových stupňů, jsou 

souborem otázek řešených komplexně soustavnou technologickou prací, ale 

přesto mohou být příčinou značných provozních potíží, které mohou značně 

omezit výkonové parametry rotační pece [23]. 

Stěžejním úkolem bylo nalezení korelačních vztahů mezi obsahem alkálií 

jednotlivých surovinových typů a obsahem některé z tzv. makrokomponent jako je 

z.ž., SiO2, Al2O3, Fe2O3 nebo CaO. Nalezení vhodných korelačních vztahů by 

umožnilo detailnější tvorbu modelu průběhu alkálií v ložisku Mokrá, neboť ne 

všechny chemické analýzy byly provedeny jako kompletní. 

Pomocí korelační statistické analýzy byl zjišťován vztah mezi AE a některou 

makrokomponentou. Počet tzv. kompletních analýz je totiž značně redukovaný. 

Kompletní analýzy byly zadávány především u surovinových anomálií, ale 

v případě jasných geologicko-technologických typů spíše sporadicky. Tato 

skutečnost je poplatná době realizace průzkumných akcí, kdy byl kladen hlavní 

důraz na stanovení základních čtyř cementářských oxidů jako je SiO2, Al2O3, 

Fe2O3 a CaO. V diskuzi výsledků [kapitola 9.8] se pak omezuji jen na korelační 

vztahy s koeficientem korelace větším než 0,9. 

Korelačními vztahy byly v databázi chemických analýz dopočteny chybějící 

hodnoty alkalického ekvivalentu (AE). 

Z uvedených korelačních vztahů vyplývá, že kromě břidlic a vápenců 

hlíznatých byla nalezena velmi úzká korelace mezi alkalickým ekvivalentem a 

obsahem Al2O3. 

Postupnou a mnohaletou těžbou, kdy je nutno respektovat odvodnění 

jednotlivých etáží, došlo ke skutečnosti, že báze jednotlivých etáží jsou ve své 

severní části i o několik metrů výše než je původní výpočtová úroveň. Tato 

skutečnost je zvlášť patrná ve střední části lomu Mokrá. Z těchto důvodů pak 

vyplynul požadavek na přepočet bází etáží, aby matematický model ložiska lépe 

odrážel danou skutečnost. Z hlediska modelování se jako nejschůdnější jeví 
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proložení matematických rovin soustavou měřických bodů na jednotlivých etážích 

a v jednotlivých lomech. 

Vlastnímu matematickému zpracování předcházel sběr jednotlivých dat 

(měřických bodů) na jednotlivých etážích. Jednalo se prakticky o odečet souřadnic 

x a y zaměřených lomových hran a pat etáží, k těmto souřadnicím pak byla 

přičleněna výška, nebo-li souřadnice z. 

Při prvních výpočtech jsem narazil na skutečnost, že Excel pracuje „pouze“ 

s 15ti platnými číslicemi, což je ovšem pro daný souřadnicový systém málo. Při 

výpočtech, jak je detailně popsáno v kapitole 10.1., se pracuje s různými sumami 

souřadnic a jejich čtverci. Ve výsledku pak jsou tato obrovská čísla odečítána, a 

pokud nejsou správně vypočtena, dochází ke značným chybám. Z těchto důvodů 

jsem souřadnice transformoval tak, abych obdržel jejich řádově menší hodnoty a 

nemohlo tak docházet k výše uvedeným jevům.  

xT = x – 580 000 (113) 

yT = y – 1 150 000 (114) 

Etáže, které nejsou dosud v těžbě, nebyly z pochopitelných důvodů 

počítány. 

V případě používání souřadnic se zápornými hodnotami, jak je běžné u 

řady grafických programů (vyřešení problému Křovákových souřadnic, jejichž 

hodnota vzrůstá směrem k počátku souřadného systému) zůstává absolutní 

hodnota koeficientů a, b1 a b2 stejná, jen v případě koeficientů b1 a b2 se mění 

znaménko. 

Po statistickém posouzení surovinových typů, stanovení korelačních vztahů 

pro výpočet chybějících alkálií resp. alkalického ekvivalentu a výpočtu rovnic rovin 

těžebních etáží, bylo možno přistoupit k poslední fázi, tedy ke konstrukci průběhu 

izolinií obsahu AE v jednotlivých těžebních úrovních. V tomto okamžiku je 

potřebné připomenout historii geologických průzkumů provedených na lokalitě 

Mokrá. 
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Z geologického hlediska byla závěrečná zpráva Mokrá-cementárna 1983 

jedinou, která zpracovala celé ložisko Mokrá komplexním způsobem, tzn. včetně 

geologických řezů vedených podélně a příčně celým ložiskem. 

Každá doplňující průzkumná akce řešila pouze zadanou oblast bez 

geologických návazností na celé ložisko. Geologické řezy jsou omezeny pouze 

velikostí průzkumných území. Výše uvedené vrtné práce realizované v rámci 

jenom těchto dvou akcí byly značné, ale do dnešní doby nebylo provedeno 

komplexní geologické posouzení celého ložiska. Pro další matematicko-statistické 

zpracování chemických dat bude nutné realizovat erudovaným geologem 

geologické řezy ložiskem a z nich pak konstruovat tzv. etážové mapy. 

Z výše uvedených důvodů jsem se omezil na matematický model 

západního lomu etáže 410 m n.m. Naprosto identicky však lze postupovat i na 

nižších etážích a lomech ložiska Mokrá. Předpokladem je správně interpretovaná 

příslušná geologická etážová mapa konstruovaná z geologických řezů vedených 

celým ložiskem Mokrá. 

Princip spočívá v tom, že se do dané geologické etážové mapy, která 

respektuje skutečnou nadmořskou výšku těžební etáže (rovnice roviny těžební 

etáže) vynesou hodnoty vážených průměrů chemického složení spočítaných 

v bodech realizovaných vrtných prací. Vážené průměry jsou spočítány v daných 

bodech po těžební bázi dané etáže a lomu. Těžební úrovně jsou pochopitelně 

místo od místa jiné, neboť se řídí matematickým zápisem rovnice roviny. 

Spojováním míst se stejným chemickým složením obdržíme izolinie průběhu 

sledované chemické komponenty v našem případě alkalického ekvivalentu. Tento 

matematický model lze pochopitelně použít pro všechny sledované cementářské 

oxidy jako je SiO2, Al2O3, Fe2O3 a CaO. 

Vlastní izolinie obsahu alkalického ekvivalentu byly konstruovány 

programem AutoCad Civil 3D, byly respektovány geologické hranice jednotlivých 

surovinových typů. 

Při této činnosti jsem využil možnosti, že tento program dovede na základě 

topografických dat sestrojit tzv. DMT – digitální model terénu. Stačilo zaměnit 

souřadnici z za chemický obsah alkalického ekvivalentu a obdržíme mapu „terénu“ 
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chemických vlastností. V podstatě jsem vytvořil DMT pouze z bodů, které 

reprezentovaly vážené průměry v jednotlivých průzkumných dílech a laboratorních 

hodnot získaných z provozu, dále jsem využil „povinných spojnic“, které 

odpovídaly konturám surovinových a doprovodných typů. 

V případě západního lomu v etáži 410 m n. m., byly striktně využity kontury 

surovinových a doprovodných typů. Pro každý surovinový a doprovodný typ byla 

oblast zpracována samostatně a to tak, že byly přidány tzv. povinné spojnice, 

které byly z plošného hlediska totožné s geologickou konturou výskytu daného 

typu. Tyto povinné spojnice byly na hranici surovinových typů dvě. Jedna vnitřní a 

druhá vnější vzdálené 0,5 m od sebe. „Zdvih“ nebo lépe hodnota z souřadnice, 

pak byla dána aritmetickým průměrem daného surovinového typu v příslušné etáži 

ložiska. Tímto jsem dosáhl toho, že se hodnoty změnily prakticky skokem a lépe 

vystihovaly geologickou interpretaci stavby ložiska. 

V poslední řadě jsem využil velmi silné stránky programu AutoCad Civil 3D 

při tvorbě bodů v digitálním modelu. Funkce tvorba bodů umožňuje velkou 

variabilitu, kdy je možné vytvořit např. body podél jakékoliv křivky nebo kdekoliv 

v prostoru. Velmi zajímavá je funkce tvorba bodů v rastru. Po zadání rozteče ve 

směru x a y, v našem případě 20 x 20m, a po zadání počátečního (referenčního) 

bodu, program vygeneruje a zobrazí hodnoty sledované chemické vlastnosti ve 

středech čtverců. Tyto body a jejich souřadnice je možné exportovat přes 

„schránku“ například do Excelu k dalšímu zpracování. Digitální mapa vlastností, 

v našem případě je sledovanou veličinou alkalický ekvivalent, umožňuje velmi 

přehledně plánovat a optimalizovat těžbu surovin pro výrobu vápna a p-cementu. 
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