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Anotace 

V dobývacím prostoru Ločenice probíhá těţba vltavínonosných štěrkopísků od roku 

1999 dle POPD loţiska Ločenice-Chlum (Bertl, 1999).  V průběhu těţby došlo postupně 

k upřesnění parametrů loţiska a poznatků s ohledem na obsah výhradního nerostu – vltavín, 

coţ vedlo ke změně přístupu ve zpracování suroviny.  

V letech 1999 aţ 2004 zde převaţovala těţba vltavínů, coţ se ukázalo ekonomicky ne 

zcela efektivní a tak od roku 2005 došlo ke změně technologické linky a přeorientování 

výroby na zpracování štěrkopísků a výrobu praného betonářského písku (PTK  0/4 B) 

s doprovodným produktem – vltavín. 

Touto změnou orientace výroby došlo ke značnému zvýšení produkce tří aţ čtyř 

násobně. Zvýšení výroby však přineslo nové nároky na tvorbu volných prostor pro kalová 

pole. Tato problematika tak vyústila v nutnost řešit otázku kalových vod a minimalizaci 

mnoţství odpadových materiálů v kalových polích s ohledem na omezení hranicemi 

dobývacího prostoru. 

Smyslem této práce je shrnout poznatky, jeţ předcházely vlastní instalaci zařízení na 

separaci jemných a prachových částic z kalových vod a následné vyhodnocení. 

Annotation 

The extraction of Moldavite-bearing gravis in the extraction area Ločenice has been 

performed since 1999 in agreement with  POPD, fields Ločenice-Chlum (Bertl, 1999). In the 

course of extraction the parameters and knowledge of the field have been gradually specified 

in respect to the exclusive mineral – Moldavite, which has resulted in a change of the 

approach to processing of the raw material.  

From 1999 to 2004 the extraction of Moldavites prevailed which turned out to   be not 

fully economically effective and therefore the technological line was changed in 2005 to focus 

on processing of gravels and on production of washed concreting sand (PTK 0/4 B) with the 

accompanying product – Moldavite. This change in the production focus has significantly 

increased the production by the factor of three to four. However, the increased production has 

also brought new requirements for development of free space for sludge beds. This issue has 

also resulted in the necessity to address the issue of sludge water and to minimize the quantity 

of waste materials in the sludge beds due to the limited size of the extraction area. The 

purpose of this work is to summarize findings which preceded the installation of the 

equipment for separation of fine and powder particles from the sludge water and their 

subsequent evaluation.  
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1. Úvod 

 

 V pískovně Chlum nad Malší probíhá hornická činnost ve stanoveném 

dobývacím prostoru Ločenice. 

Dobývací prostor Ločenice byl stanoven rozhodnutím 3.9.1981 pod č.j. 260/81–ČKZ. 

Těţba ve stávajícím dobývacím prostoru Ločenice firmou FONSUS první těţební a.s. probíhá 

od roku 1999 na základě schváleného POPD (Bertl P. 1999: Plán otvírky,přípravy a dobývání 

výhradního loţiska vltavínonosných štěrkopísků povrchovým způsobem – lokalita 

,,Ločenice“). Povolení k hornické činnosti je aţ do vydobytí zásob. 

Vyhledávací průzkum ve východním předpolí DP Ločenice prováděný v témţe roce 

prokázal pokračování vltavínonosných sedimentů severovýchodním směrem k obcím Nesměň 

a Ločenice. 

V dobývacím prostoru Ločenice se zpracovává vytěţená surovina – vltavínonosné 

štěrkopísky, za účelem vyuţití jak štěrkopísků pro výrobu betonářského písku ( PTK 0/4 B) a 

dalších frakcí (4/8 mm , 0/1 mm), tak i samotného vyhrazeného nerostu – vltavínu. 

 

 

2. Geologie a petrografie ložiska 

 

 2.1. Geologická charakteristika zkoumaného území  

 

Širší okolí zájmového území je tvořeno středně zrnitými aţ drobnozrnnými muskovit-

biotitickými granity a muskovit-biotickými pararulami, které patří ke komplexu 

moldanubického krystalinika. 

Vltavínonosné sedimenty představují relikt původně rozsáhlejšího výskytu terciérní 

(pliocénní) říční sítě a jsou tvořeny tzv. koroseckými písčitými štěrky. Statigraficky jsou tyto 

sedimenty řazeny různými autory do svrchního miocénu aţ pliocénu. Ve smyslu klasifikace 

V. Boušky (Bouška a Konta, 1990) představuje ločenická oblast 2. typ nalezišť, tj. naleziště 

s přemístěnými vltavíny. Dle Boušky se jedná o vltavínonosné sedimenty pliocénního, 

aţ pleistocénního stáří. 

Obecně se jedná o písčito-štěrkové sedimenty většinou říčního původu. Jde o 

uloţeniny typické pro široké vodní toky, které často měnily svůj směr i rychlost. Místy 

připomínají deltové sedimenty, ukládané v jezerním prostředí. Valouny jsou suboválné aţ 

oválné v závislosti na délce transportu. Přítomné vltavíny mají někdy zaoblený povrch, 

většinou však bývají lesklé aţ lakově lesklé a hluboce korodované.  
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Charakteristický je pro tato klastika obsah „ţivcového písku“ a drobného štěrku, 

většinou velmi slabě opracovaného. Proto bývají někdy označovány jako ţivcové štěrkopísky. 

V sedimentech jsou závalky písčito-prachovitých šedavých jílů decimetrových rozměrů, 

tvořených většinou kaolinitem, méně illitem. Sedimentace byla rychlá, o čemţ svědčí časté 

střídání poloh hrubého a jemného materiálu, vykliňování a časté nasazování vrstev i kříţové 

zvrstvení. Celková mocnost sedimentů tohoto typu uloţenin aţ 12 m svědčí o tom, ţe vltavíny 

byly z místa původního pádu splavovány delší dobu.  

Valouny jsou tvořeny převáţně křemenem (často i křišťálem nebo záhnědou), 

ojediněle i zvětralými horninami krystalinika. 

Průvodním znakem těchto sedimentů je charakteristické rezavé zbarvení, způsobené 

minerály Fe3+, nejčastěji goethitem. Je moţné, ţe v době sedimentace koroseckých 

štěrkopísků byly lokálně zpřístupněny denudací starší profily červenozemě (např. kroclovská 

červenozem na zvětralém krystaliniku), které přispěly ke konečnému zbarvení sedimentu.  

V jiţních Čechách se zřejmě jednalo o komplex několika toků, které se valily se svahů 

náhorních planin. Vytvářely si koryta ve starších jezerních uloţeninách nebo ústily přímo 

do jezera. Tyto typy výskytů nacházíme nejčastěji při okrajích obou jihočeských pánví 

(Českobudějovické a Třeboňské) a zejména pak v jejich jiţních částech. Uloţeniny s vltavíny 

reprezentují dnes jiţ jen relikty, interpretace původního tvaru a rozsahu a detailní stavby 

těchto sedimentů je velice obtíţná.  

Začlenění loţiska do geologického regionu: 

 

region II. řádu: R1 - budějovická pánev 

surovina:  PDVH – polodrahokamy/vltavínonosná hornina /  

charakter:  VLT - vltavín 

genetický typ: R - sedimentogenní/sedimentární/mechanická 

stratigrafie: NP - terciér/neogén/pliocén 

Geologickou situaci okolí loţiska znázorňuje obr.č.1.  
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Obr.č.1.: Geologická mapa širšího okolí v měř. 1 : 25 000 – list 32 – 242 Trhové Sviny 

(ÚÚG Praha, 1985) 

 

 
 

Vysvětlivky:  

mb  středně zrnitá aţ drobnozrnná muskovit-biotitická ţula 

Mgbm  migmatitizovaná muskovit-biotitická pararula 

gmb  muskovit-biotitická pararula 

Mgsi  migmatitizovaná biotitická a sillimanit-biotitická pararula 

Gsi  biotitická a sillimanit-biotitická pararula 

N1
3
k  korosecké písčité štěrky, štěrkovité a písčité sedimenty místy s vltavíny 

d
Q  svahové, místy soliflukční sedimenty, zčásti písčité nebo s úlomky hornin 

Qh  splachové hlíny 
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2.2. Popis ložiska a jeho uložení 

 

Výhradní loţisko Ločenice-Chlum je tvořeno vltavínonosnými sedimenty, které 

představují denudační relikt původně rozsáhlejšího výskytu sedimentů terciérní říční sítě a 

jsou tvořeny tzv. koroseckými písčitými štěrky. Jedná se o silně zajílované fluviolakustrinní 

písčité sedimenty přecházející postupně do štěrčíkovitého aţ písčitoštěrkového vývoje. Ve 

smyslu klasifikace V. Boušky (1966) představuje ločenická oblast tzv. 2. typ nalezišť, tj. 

naleziště s přemístěnými vltavíny. Stáří hostitelských hornin označuje V. Bouška za 

pliocenní. Přesné stratigrafické zařazení je však bez moţnosti paleontologického datování 

velmi obtíţné. Klastický materiál sedimentů je tvořen převáţně úlomky rulového a ţulového 

charakteru a zrny ţivců a křemene. Na lokalitě lze rozlišit několik typů sedimentu, lišících se 

zrnitostí a obsahem jílové sloţky. Při podrobnějším studiu (zvláště těţkých minerálů – Bylová 

- Turnovec, 1976) se však ukazuje, ţe rozdíly mezi jednotlivými typy jsou dány pouze 

rychlými změnami sedimentačních podmínek – matečný materiál (krystalinikum) 

z nejbliţšího okolí je stejný. V koroseckých štěrkopíscích se vyskytují hrubé štěrkové polohy 

a čočky (obr. 2), mnohdy se značnými obsahy vltavínů. Tyto nabohacené polohy jsou však  

rozmístěny velmi nepravidelně (co do plochy i mocnosti). Tento značně chaotický typ 

sedimentu svědčí o poměrně velkých změnách dynamiky vodního toku a s tím spojených 

změnách rychlosti sedimentace. Obsahy vltavínů v surovině (vltavínonosný štěrkopísek) jsou 

značně variabilní a závisejí především na rozloţení a mocnosti hrubých štěrkových poloh, kde 

docházelo během sedimentace k jejich přirozenému nabohacování. Z dosavadních poznatků 

na loţisku vyplývá, ţe nejbohatší polohy se vyskytovaly především v přípovrchové vrstvě 

o mocnosti řádově prvních metrů. Určitou roli, a to zřejmě podstatnou, zde mohl sehrát 

částečný odnos jemných klastik. Štěrkové vrstvy byly a jsou rovněţ cílem tzv. „černých 

kopáčů“. Směrem do hloubky dochází ke zjemňování sedimentu a i výnosy vltavínů se 

sniţují.  
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Obr.č. 2.: Detail čočky vltavínonosného štěrku z prostoru stávající těžebny 

 

 
 

Lokálně jsou zachovány polohy šedých svrchně miocénních  jílů. Šedé jíly rovněţ 

tvoří v mladších horninách závalky i větší bochníkovité útvary, které se během velmi 

krátkého transportu pravděpodobně chovaly jako klastický materiál (Turnovec, 1975). 

Do stěn závalků bývají často natlačena zrna ţivce. Palynologicky je tento jíl zcela sterilní. 

V jiţní části zkoumaného území byly sondou Ks 9 zastiţeny sedimenty s vltavíny, 

které je moţné řadit do svrchního pliocénu aţ pleistocénu. Vyskytuje se zde poloha 

sedimentu, který se vyznačuje přítomností značně opracovaných vltavínů s matným povrchem 

a setřelou skulptací (na rozdíl od hluboce skulptovaných a lesklých vltavínů, nalézajících se 

na zbytku loţiska). Periodicky se opakující procesy intenzivnější denudace, následného 

ukládání denudovaného, resp. erodovaného materiálu, navíc za přispění tektonických pohybů 

mohly vést k vícenásobnému přeplavení sedimentů a setření skulptury vltavínů. Takové 

sedimenty jsou známy např. z okolí Radomilic, Maloviček či Malešic v Jiţních Čechách a 

Bouška a Konta (1990) jim přisuzují pleistocénnní stáří. Vltavíny na těchto lokalitách jsou 

rovněţ transportem zaobleny a jejich charakteristickým znakem je jejich matný povrch 

s obroušenou skulptací. V kvartérních sedimentech se navíc vyskytují převáţně větší vltavíny, 

neboť malé byly při delším transportu rozbity a jsou v klastickém materiálu špatně 

identifikovatelné. Rovněţ v materiálu ze sondy Ks 9 byly nalezeny pouze větší vltavíny 

(9 nalezených vltavínů o celkové váze 68 g), ve frakci pod 12 mm nebyl nalezen ţádný. Lze 

proto předpokládat, ţe v nejbliţším okolí sondy Ks 9 a v prostoru jiţně od ní (směrem 

k potoku) jsou uloţeny vltavínonosné sedimenty, pravděpodobně značně meandrujícího toku 

kvartérního stáří s obsahem větších, avšak díky obroušené skulptaci méně atraktivních 

vltavínů (obr. 3). 
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Obr.č.3.: Ukázka opracovanosti vltavínů – sonda Ks 9 vs. Ks 4 

 

 
 

 

Vltavínonosné sedimenty jsou obecně charakterizovány následovně:   

 výskyty vltavínonosných sedimentů jsou ve formě izolovaných ostrůvků a i samotné 

vltavíny se často vyskytují v „hnízdech“ 

 vymezení hranic jednotlivých výskytů je problematické  

 obsah vltavínů v hostitelských horninách je značně variabilní  

 dosud nebylo na ţádné lokalitě zjištěno, ţe by se vyskytovaly vltavíny ve dvou či více 

významných horizontech oddělených vzájemně sterilní polohou  

 k určitému druhotnému nabohacení dochází pouze v polohách štěrků a štěrčíků (vltavíny 

se chovají stejně jako valouny křemene)  

 mocnost vltavínonosných sedimentů značně kolísá, nejhlubší nález vltavínu pochází 

z hloubky 10,5 m (Turnovec, 1976).  

 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe vltavínové výskyty mají charakter vlastně 

nepravidelných „hnízd“. 

Sedimentární výplň loţiska je mírně ukloněna směrem k JZ. Směrem do středu 

sedimentačního prostoru docházelo k většímu sedání sedimentu (diageneze, kompakce) oproti 

okrajovým částem. Navíc se zde patrně projevoval i vliv tektoniky. Při sz. okraji loţiska 

probíhá dle geologické mapy 1 : 25 000 (Vrána a kol., 1985) tektonická linie, náleţející 

do systému tzv. kaplického zlomu, směru SSV – JJZ. Tato tektonická porucha je 

ve studovaném prostoru zakryta sedimenty loţiska Ločenice-Chlum. Koncem terciéru a 

v kvartéru bylo toto pásmo tektonicky aktivní (Vrána a kol., 1984) a pravděpodobně zde 

docházelo k pohybům tektonických ker podél zlomové linie. Při geologickém průzkumu 

loţiska však nebylo zjištěno porušení sedimentů. 

V kvartéru došlo jiţně od lokality k výzdvihu granitoidů šumavské větve moldanubika 

a tím i k zásadní změně směru orientace říční sítě oproti terciérnímu říčnímu systému.  
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Skrývka je na loţisku tvořena prakticky pouze tenkou vrstvou humusové hlíny 

o mocnosti do 0,4 m, místy se rovněţ vyskytují svahové hlíny a jílem stmelené písky aţ 

písčité jíly. Při svazích Chlumské hory se rovněţ vyskytují deluviální sutě. 

 

 

2.3. Jakostní a technologická charakteristika ložiska.  

 

Uţitkovou substanci loţiska Ločenice-Chlum tvoří terciérní, tzv. korosecké 

štěrkopísky s obsahem vltavínů. Makroskopicky lze v hornině kromě vltavínů identifikovat 

především křemen, ţivec a jílové minerály, dále byl identifikován turmalín, sillimanit, 

ilmenit, limonit, biotit, staurolit, granát, zirkon, andalusit a další akcesorické minerály 

(Petrografický popis vzorků – Bylová - Turnovec, 1976).  

Obsah, resp. nahromadění  vltavínů je naprosto nepravidelné (viz výše). Rovněţ 

vysoký obsah odplavitelných částic štěrkopísku (aţ 30 %) značně znesnadňuje úpravu 

suroviny a pro separaci vltavínů musí být pouţita úprava praním. Časté jsou téţ vloţky jílů 

i značně mocné jílové polohy. Jejich rozsah je prostorově výrazně proměnlivý.  

K surovinově nezajímavým horninovým typům patří silně navětralé aţ zvětralé ruly a 

deluviální hlíny a sutě, vyskytující se v nejsevernější části DP Ločenice a polohy šedých 

prachovitých aţ písčitých slídnatých jílů. 

Skrývky byly jiţ v minulosti na velké části plochy loţiska shrnuty a uloţeny 

na deponie. Průměrná mocnost humusové vrstvy (ornice, hrabanka) činí okolo 0,3 m. 

V prostoru loţiska se vyskytují plochy intenzivně postiţené divokou těţbou vltavínů tzv. 

černými kopáči.   

Na loţisku se vyskytují polohy technologicky nevhodných hornin (jílů). Tyto jíly 

nejsou samostatně oddělovány v průběhu těţby jako klasický výkliz, ale jsou separovány 

ve formě jílových hrud na předsazeném sítě úpravny. Tyto výklizové hmoty jsou v DP 

Ločenice vyuţívány pro budování hrází odkališť.  

Doprovodnou surovinou je na loţisku Ločenice-Chlum štěrkopísek. Ten zde však není 

hodnocen jako nevyhrazený nerost, neboť surovinou je tzv. vltavínonosná hornina (PDVH), 

tedy štěrkopísek s obsahem vltavínů. V rámci předchozích etap průzkumu byly stanoveny 

základní kvalitativní parametry štěrkopísků s ohledem na jejich vyuţití jako stavebního 

materiálu. V následující tabulce jsou uvedeny výsledky technologických zkoušek, 

provedených v rámci poloprovozního pokusu (Turnovec, 1976). 
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Tab.č.1.: Výsledky technologických zkoušek (Turnovec, 1976).  

 

 

frakce 

pod 8 

mm 

8 – 

25 

mm 

odplavitelné částice (%) 11,8 23,5 

Humusovitost B C – B 

měrná váha (t*m
-3

) 2,41 2,38 

sypná váha (t*m
-3

) 1,38 1,24 

syp. váha setřeseného vzorku 

(t*m
-3

) 

1,52 1,39 

mezerovitost (%) 42,8 47,9 

 

Tyto parametry suroviny, získané suchým tříděním odpovídaly maltářským pískům 

niţší kvality. V současné době však probíhá na loţisku Ločenice-Chlum třídění mokrou 

cestou. Touto úpravou dochází k významnému zvyšování kvality výsledného produktu a 

vyráběné frakce odpovídají poţadavkům pro stavební písky.  

Úprava suroviny a separace vltavínů však vyţaduje technologii praní. Touto úpravou 

dochází k významnému zvyšování kvality výsledného produktu a vyráběné frakce odpovídají 

poţadavkům pro stavební písky.  

 

 2.4. Petrografie 

Petrografický rozbor provedla odborně způsobilá společnost Stavební geologie 

GEOTECHNIKA a.s..Vzorek štěrkopísku byl sítováním rozdělen na 4 subfrakce; jílovito-

prachovitou – subfrakce pod 0,063 mm,písčitou – frakce 0,063 – 2,0 mm a štěrkovou – 

subfrakce 2,0 – 4,0 mm a 4,0 – 8,0 mm.Frakce > 0,063 mm byla podrobena semikvantitativní 

rtg difrakční analýze (RNDr.J.Ševců),písčitá a štěrková byla podrobena makropetrografické 

analýze s pouţitím binokulární lupy.Jednotlivé frakce jsou popisovány samostatně. 

Petrografický rozbor byl proveden dle ČSN 72 1153, ČSN EN 12 407, a ČSN EN 932 – 3. 
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JÍLOVITO-PRACHOVITÁ FRAKCE 

 

<0,063 mm 

 

        Byla vyhodnocena na základě semikvantitativní rtg difrakční mineralogické 

analýzy (analytik RNDr.J.Ševců). 

Sloţení : 

křemen…………………………..45% 

draselný ţivec…………………...20% 

plagioklas……………………….10% 

slída……………………………..  7% 

kaolinit…………………………...4% 

Obsahy výše uvedených minerálů jsou orientační.Tato metoda neregistruje rtg amorfní 

součásti a oxidy Fe (limonid). 

PÍSČITÁ FRAKCE 

0,063 – 2,0 mm  

 

      Frakce byla kvalitativně vyhodnocena makroskopicky za pomoci binokulární lupy. 

Frakce je tvořena z cca 55% křemenem,cca do 40 – 42% jsou přítomná zrna ţivců a do 

cca 2 – 5% jsou zastoupené akcesorie (slídy,horninové úlomky). 

      Křemen tvoří subangulární a suboválná zrna se středním aţ vyšším stupněm 

zakulacení (0,3 – 0,7),většinou monokrystalická, sporadicky jsou přítomná větší zrna 

agregátního charakteru. Jejich barva je ţlutobílá,jemně okrová, šedobílá – často průsvitná.  

 

Povrch zrn je nerovný, místy téměř hladký, ojediněle jsou zrna laločnatá, mírně 

protaţená. Zrna ţivců jsou ţlutobílá, bílá, místy pigmentovaná oxidem Fe. Stupeň zaoblení 

suboválný aţ subangulární, stupeň zakulacení je střední aţ vyšší (0,4 – 0,7). Pozorujeme 

jejich částečné omezení rovnými krystalovými plochami, sporadický je výskyt drobných pórů 

nebo rýh. Jako akcesorická součást vystupují šupinky slídy, světlé i tmavé (převaţuje 

muskovit nad biotitem). Akcesoricky zaznamenáváme výskyt horninových zrn, zejména jsou 

patrné křemen- ţivcové agregáty a ojediněle pískovec. Sporadický je výskyt zrnek amfibolitu. 
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ŠTĚRKOVÁ FRAKCE 

 

2,0 – 8,0 mm 

subfrakce 2-4 mm 

 

       V jemnozrnnější štěrkové frakci převládají zrna křemene (aţ do cca 75%)nad 

ţivcovými zrny (cca 25 – 30%), sporadicky se na sloţení podílejí úlomky hornin.        

Suboválná aţ oválná, méně subangulární zrna křemene jsou kouřově šedá, bělošedá. Stupeň 

zakulacení mají střední, méně vyšší. Povrch valounů je hladký, téţ mírně nerovný. Některá 

zrna mají agregátní charakter. Ţivce jsou bílé aţ ţlutobílé, méně aţ jemně okrové. Stupeň 

zaoblení mají subangulární aţ suboválný. Stupeň zakulacení je střední aţ vyšší (0,3 – 0,7). 

Povrch valounů je nerovný, místy hladký, ojediněle jsou patrné jemné póry. Místy je částečně 

omezen rovnými krystalovými plochami. Slabá pigmentace zrn oxidy Fe je ojedinělá. Místy 

jsou na zrnech patrné relikty šupinek slídy. Akcesoricky jsou zastoupená horninová zrna 

sedimentu (pískovec), granitoidu.  

 

subfrakce 4-8 mm 

 

       Ve subfrakci jsou zastoupené křemeny (cca 55 – 60%), zrna ţivce (cca 35 – 40%) 

a z 5-8% horninové úlomky. Kouřově šedý, bělošedý křemen je většinou subangulární aţ 

suboválný se středním aţ vyšším (0,4 – 0,8) stupněm zakulacení. Povrch valounů je hladký, 

téţ mírně nerovný, výjimečně je zakončení zrn laločnaté. Někdy jsou patrné nitkovité trhlinky 

prostupující zrnem, na nich ulpívají relikty drobných slíd nebo zvýšené mnoţství oxidu Fe. 

Na subangulárních zrnech místy ulpívají ţivce, sporadicky slídy. Zrna ţivce, bílé aţ ţlutobílé 

a světle okrové barvy,jsou subangulární aţ angulární. Stupeň zakulacení mají střední (0,4 – 

0,6). Povrch valounů je nerovný, místy hladký, místy je částečně omezen krystalovými 

plochami, na kterých ojediněle ulpívají relikty šupinek slíd. Ojedinělá je slabá pigmentace zrn 

oxidy Fe. 

Jako akcesorická součást v této frakci vystupují horninová zrna granitoidu, pískovce a 

velice sporadicky úlomky metamorfitu.Materiál je částečně navětralý.  

Štěrkopísek je tvořen zrny křemene,ţivců a ojediněle akcesoricky jsou zastoupená 

horninová zrna převáţně granitoidu,ojediněle i pískovce.Generelně ve vzorku štěrkopísku 

převládá křemen, dle ČSN EN 932 – 3 můţeme napsat, ţe jde o materiál, resp.štěrk 

křemenný. 

Ojediněle jsou na frakci do 2mm vázané šupinky slíd. Ve frakci pod 0,063mm je 

nepatrně zvýšen obsah fylosilikátů ve formě sericitu – illitu a kaolinitu. Minerální součásti  
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jsou převáţně zdravé, ojedinělá je jemná pigmentace ţivcových zrn, navětrání 

horninových zrna pískovce (granitoidu). 

 

 

 2.5. Hydrogeologická charakteristika území 

 

Zájmová oblast patří do hydrogeologického rajónu č. 631 – Krystalinikum v povodí 

Horní Vltavy a Úhlavy.  

Povrch loţiska je ukloněn k jv., směrem k potoku. Vzhledem k svaţitosti terénu 

převládá povrchový odtok sráţkových vod nad vsakem.  

Denudační relikty koroseckých vrstev jsou tvořeny štěrky, písky a jíly střídajícími se 

v různém poměru. Tyto štěrkopísky mají pouze lokální hydrogeologický význam. 

Sedimenty loţiska leţí nad úrovní místní erozivní báze, která je tvořena bezejmenným 

potokem, protékajícím v. a jv. od dobývacího prostoru. Loţisková výplň je charakterizována   

dočasně zvodnělými kolektory, skrytě odvodňujícími území ve směru hydraulického sklonu 

do místního povrchového toku. Neexistuje jednotný kolektor, odvodňování je závislé 

na propustnosti jednotlivých vrstev. Jedná se o sráţkové vody, které přirozeně odtékají 

do místní vodoteče. 

Novými průzkumnými pracemi byly zastiţeny drobné přítoky podzemní vody nízké 

vydatnosti. Tyto přítoky jsou vázány na rozhraní rozdílně propustných sedimentů, přičemţ 

na bázi se jedná o prachovité aţ písčité jíly nebo velmi silně jílovité písky. Podobný charakter 

mají i údaje o zastiţené hladině podzemní vody ve vrtech prezentovaných ve stávajícím 

 POPD (Bertl, 1999). Při současné těţbě loţiska nedochází k významným přítokům 

podzemních vod do těţebny. Přitékající sráţkové vody a drobné přítoky lokálního charakteru 

jsou ze zahloubené části pískovny průběţně čerpány a nepředstavují významnější komplikaci 

při těţbě loţiska.  

Hydrogeologické poměry loţiska jsou jednoduché a souvisí především s vydatností 

atmosférických sráţek. K většímu, časově krátkodobému a prostorově lokálnímu 

nahromadění atmosférických vod dochází jen po mimořádných sráţkách. 

 

Důlní vody jsou čerpány do retenční nádrţe a následně vyuţívány jako zdroj 

technologické vody. Přebytečná voda je vypouštěna přes sedimentační jímku s hradítkem do  

potoka.  
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2.6. Inženýrsko-geologická charakteristika území 

  

Inţenýrsko-geologické vlastnosti jsou vcelku příznivé. Sedimentární výplň loţiska 

není tektonicky postiţena. Jedná se o písky a štěrkopísky s vysokým obsahem jílové sloţky 

s četnými vloţkami jílů. Hornina je v rostlém stavu vcelku soudrţná, nicméně při těţbě je 

nutné dodrţovat bezpečný sklon svahu. Negativní vliv na stabilitu těţebních svahů a deponií 

však mohou mít dlouhodobé sráţky a přívalové deště. V případě vydatných sráţek můţe 

docházet ke zvodnění sedimentu, zvýšenému řícení, vodní erozi a vznikům bahnotoků. Max. 

sklony svahů jsou definovány v POPD loţiska Ločenice-Chlum (Bertl, 1999):  

Vzhledem k značné jílovitosti vltavínonosných štěrkopísků vyţaduje těţba a úprava 

suroviny budování odkalovacích jímek velkého objemu. Tyto jímky jsou budovány 

ve vytěţených částech pískovny uvnitř DP Ločenice. Hráze těchto jímek nevykazují znaky 

řícení či sesouvání, pouze při abnormálních sráţkách spojených s povodněmi v roce 2002 

došlo k přelivu obsahu odkališť směrem k nedalekému potoku. Stabilita odkališť se zvyšuje 

s dehydratací a zpevněním jílového sedimentu. Dle platného POPD budou tato odkaliště 

po zpevnění rekultivována  navezením zúrodnitelné zeminy a následnou lesnickou rekultivací. 

 

3. Těžba  a úprava suroviny 

 

 3.1. Těžba suroviny 

 

 3.1.1. Skrývky a odvodnění 

 

Před zahájením samotné těţby je nutno provést v dostatečném předstihu skrývkové 

práce případně odvodnění. Mocnost skrývky se pohybuje mezi 30-50 cm . Tato vrstva je 

odtěţena pomocí pásového rypadla a čelním nakladačem deponována na určeném místě. 

Vzhledem k tomu, ţe se jedná především o humózní materiál, bude později pouţit na 

biologické rekultivace. Skrývkové práce je nutno provádět s ročním předstihem s ohledem na 

postup porubní fronty. Nejvhodnějším obdobím pro skrývkové práce jsou zimní měsíce, kdy 

je úpravna mimo provoz a po zmrzlém podloţí se zemina snadno transportuje.  

Skrytá plocha musí být opatřena odvodňovacími rýhami se sklonem 1%. Zachycená 

voda bude odváděna do technologických nádrţí. 
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3.1.2. Těžební postup 

 

Předpokládaná roční těţba vltavínonosných štěrkopísků činí cca 100 000 m
3
. Tato 

těţba odpovídá výkonu úpravny, která je schopna zpracovat 100 t/hod vstupní suroviny 

V období roku 2000 – 2007 byla  provedena I. etapa těţby, na pracovních plošinách na 

kótě 540 m .m., 536 m n.m. a 532 m n.m. Účelem této etapy bylo přetěţení části loţiska po 

minulé těţební činnosti aţ po hranice pozemků vyjmutých z LPF, dále vybudování 

odkalovacích jímek a retenční nádrţe.  

II. etapa těţby byla zahájena roku 2008 zahloubením postupně na kótu 528 a 520 m 

n.m. a dále postupem porubní fronty jihozápadním směrem. Pro další postup bylo nutné 

provést další vyjmutí pozemků z LPF. Těţba se provádí vzestupně směrem od retenční nádrţe 

tak, aby bylo zajištěno stálé odvodnění pracovních plošin 

Výška pracovních plošin se pohybuje mezi 2 – 4 m podle vývoje vltavínonosných 

štěrkopísků, Tím je zajištěna selektivní těţba horniny s vyššími obsahy vltavínů. Pracovní 

sklon jednotlivých etáţí činí 60
0
. Šířka etáţe je 25m s úklonem 1% pro odvodnění. Závěrečný 

sklon je stanoven na 30
0
 s tím, ţe mezi jednotlivými etáţemi budou dodrţeny bermy 5m. 

Samotná těţba je prováděna pásovým rypadlem KOMATSU 210 s podkopovou lţící o 

objemu 1,5 m
3
. Těţená hornina je nakládána na nákladní automobily a transportována na 

meziskládku, přičemţ musí být dodrţena minimální šířka komunikací 6m a maximální 

stoupání 6%. V případě, ţe nelze přepravu realizovat pomocí nákladních automobilů, je 

rozrušená hornina transportována čelním nakladačem.  

 

 3.2. Úprava 

 

 3.2.1. Písková linka 

 

Surovina je z meziskládky naváţena čelním kolovým nakladačem KOMATSU WA 

470 do násypky, která je vybavena podávacím pásem, u kterého je moţnost plynule regulovat 

otáčky a tím mnoţství vstupního materiálu a výkon úpravny. Na konci pasu u výstupu z 

násypky je umístěn lopatkový podavač, který pomáhá prvotně rozdruţit materiál a 

rovnoměrně jej dávkovat do násypky pasového dopravníku, který surovinu dopraví do 

odhliňovacího vibračního třídiče TECHKON TORNÁDO MP 080.014. 

Tento třídič pomocí prstových sít oddělí hlinité a jílovité podíly suroviny o velikosti 

nad 75 mm. Hlinité podíly s velikostí nad 75 mm jsou dopraveny pasovým dopravníkem na  
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meziskládku odvalu. Odval je následně vyváţen do vytěţených prostor jako rekultivační 

materiál nebo je pouţit pro tvorbu hrází kalových polí. 

Podsítné z odhliňovacího třídiče pokračuje po pasovém dopravníku do bubnového 

sprchovaného třídiče, kde dojde k rozplavení a částečnému odtřídění materiálu na hranici 

4mm. 

Dále materiál pokračuje na finální vibrační třídič s kruhovým kmitem TECHKON 

TORNÁDO K 150.040 , kde dojde k úplnému rozdělení suroviny do jednotlivých frakcí. 

Finální sprchovaný třídič je opatřen dvěma sítovými plochami, kde na první sítové ploše s 

ocelovým sítem o velikosti ok 10 mm se oddělí  vltavínonosná frakce 8/75. Podsítné první 

sítové plochy propadá na druhou sítovou plochu, která je opatřena ocelovým sítem o velikosti 

ok 5-6 mm, kde se oddělí jako nadsítné frakce 4 - 8. Podsítné druhé sítové plochy coţ je 

frakce 0 - 4 , propadá do sběrné vany pod třídičem a je unášena technologickou vodou 

potrubím JS 300 do dehydrátoru. 

Spirálový dehydrátor FINLAY 150E HYDRASANDER zbaví frakci 0/4 prací vody a 

za pomoci pasového dopravníku dopraví frakci do druhého dehydrátoru, kde dojde k 

přeplavení frakce a k dosaţení poţadované kvality. Pomocí regulace otáček spirály a korečku 

lze ovlivňovat zrnitostní křivku frakce 0-4mm na hranici do 0,1mm. Z tohoto dehydrátoru jde 

písek na odvodňovací třídič s přímočarým kmitem TECHKON TORNÁDO LA 090.020 a 

následně na vynášecí pás a haldovací reverzní pás.  

Mezisítné 4-8 je dopravováno pasovým dopravníkem k jednoplošinovému 

sprchovanému třídiči (5mm), který oddělí zbývající nečistoty z finálního produktu. 

 

 3.2.2. Vltavínová linka 

 

Frakce 8 - 75 je za pomoci čelního kolového nakladač KOMATSU WA 470 

z meziskládky navezena do násypky, kde je rovnoměrně dávkována pomocí plynule 

regulovatelného podávacího pasu násypky na vyváţecí pas, který vyveze vltavínonosnou 

frakci donoţové pračky.   

Zde dochází k dalšímu rozdruţovacímu a promyvnému procesu. Vyváţecí a 

odvodňovací korečkové kolo pračky pak rovnoměrně dávkuje pomocí skluzu frakci na 

sprchovaný třídič FINLAY 105 STATIC RINSER. Tento třídič je pouţíván jako jednosítný a 

na sítové ploše osazené polyuretanovým sítem o velikosti ok 5 mm je jako nadsítná oddělena 

frakce 4 - 75 mm.  
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Tato frakce dál pokračuje na vybírací pás, kde obsluha zajistí separaci vyhrazeného 

nerostu. Podsítné třídiče je opět splavována promyvnou vodou do vany pod třídičem a dále je 

vedena potrubím Js 200 do dehydrátoru.  

Z přebíracího pasu na separačním místě přepadá přebraná frakce na pasový dopravník 

a je jím vyvezena na meziskládku frakce 4 - 75. Tato frakce je pouţívána na zpevnění 

komunikací v rámci pískovny. Frakce, která byla svedena potrubím do dehydrátoru, dále 

pokračuje technologií tak, jak je popsáno v odstavci 3.2.1.. 

 

 

 

 

 

Postup při úpravě štěrkopísků je znázorněn ve Schématu č.1 
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3.3. Personální obsazení a odpovědnost 

 

V provozovně je zaměstnáno celkem 18 zaměstnanců, kteří jsou v letním období 

rozděleni do dvou osmihodinových směn s týdenní periodou ranní a odpolední. Jedna směna 

čítá osm zaměstnanců. 

V zimním období platí pro všechny zaměstnance osmihodinová pracovní doba v 

pracovních dnech. 

Pro ředitele, vedoucího provozu, závodního lomu, provozní účetní a údrţbáře platí 

celoročně osmihodinová pracovní doba v pracovních dnech. 

Docházka všech zaměstnanců je řízena pomocí měsíčních rozpisů sluţeb, a dále 

evidována v knize docházky. 

Po pracovní době nastupuje ostraha firmy CZECH SECURITAS v počtu jedné osoby 

a prostor provozovny pískovny DP Ločenice je uzavřen. 

Přehled zařazení jednotlivých zaměstnanců je uveden v tabulce č. 2 

Tab. č.2.: 

 

Název  funkce  Plnění 

1. Člen představenstva              Osobně 

2. Ředitel společnosti, bezpečnostní technik         Osobně 

3. Závodní lomu, vedoucí provozu, technik pro SŘV       Osobně 

4. Energetik,rev. tech.,tech pro montáţ el .zař.         Dodavatelsky 

5. Hlavní důlní měřič               Dodavatelsky 

6. Administrativa - provozní účetní             Osobně 

7.  I. Předák - obsluha bagru, nakladače           Osobně 

8. Strojník - obsluha (těţebního,expedičního) nakladače        Osobně 

9. Strojník - obsluha bagru, nakladače          Osobně 

10. II. Předák - Strojník - obsluha nakladače          Osobně 

11. Strojník - obsluha (těţebního,expedičního) nakladače        Osobně 

12. Obsluha linky + separace vltavínů + flokulace        Osobně 

13. Obsluha linky + flokulace            Osobně 

14. Strojník - obsluha (těţebního,expedičního) nakladače        Osobně 

15. Obsluha mobilní linky            Osobně 

16. Strojní zámečník - údrţba            Osobně 

17. Obsluha linky + flokulace                Osobně 

18. Separace vltavínů                 Osobně 

19. Separace vltavínů                 Osobně 

20. Separace vltavínů                 Osobně 

21. Separace vltavínů               Osobně 
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 Odpovědnost  a pravomoc jednotlivých zaměstnanců je stanovena 

„Organizačním a odpovědnostním řádem“ společnosti, který vychází ze zákonů a předpisů, 

systému řízení výroby a potřeb společnosti.. 

 

 Odpovědnost a pravomoc je znázorněna ve Schématech č. 2 a 3 

  

 Schéma č.2.: 

 
 Schéma č.3.: 
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3.4. Systém  řízení výroby SŘV 

 

 Veškeré vstupy do procesu výroby, které mohou ovlivnit kvalitu, jakost a 

objem výroby finálního výrobku, jsou popsány v „Příručce Systému řízení výroby“ 

provozovny tak, aby bylo dosaţeno shody s příslušnými normami. 

 

 SŘV řeší tyto okruhy: 

 Organizace 

 Postupy 

 Management výroby 

 Kontrola a zkoušení 

 Záznamy 

 Neshoda výrobku 

 Manipulace a skladování 

 Doprava 

 Výcvik pracovníků 

 

Na základě splnění všech těchto poţadavků je společnost drţitelem „Certifikátu 

systému řízení výroby“ viz. příloha č.1 

 

 

4. Odpadní a kalové hospodářství 

 

 4.1. Technologická voda 

 

Nezbytnou součástí celého technologického postupu zpracování suroviny je promyvná 

voda, která zabezpečuje rozdruţení, rozplavení a promytí suroviny tak, aby mohl být 

vyhrazený nerost separován a drobné tříděné kamenivo mělo poţadované parametry kladené 

SŘV. 

Rozhodující pro správnou funkci promyvného procesu je přísun dostatečného 

mnoţství čisté vody pod odpovídajícím tlakem. Mnoţství vody zaručuje rozplavení materiálu 

a jeho transport mezi jednotlivými uzly a do sedimentačních nádrţí. Mnoţství vody potřebné 

pro maximální výkon úpravny je 320 m
3
*h

-1
. Tlaková voda je důleţitá pro rozmělnění hrud na 

sprchovaných třídičích pomocí trysek. Potřebný tlak pro správnou funkci trysek je 2-3 bar. 

Technologická voda těchto parametrů je do systému dodávána pomocí elektrického 

čerpadla Meta – plus 36 LY poháněného elektromotorem o výkonu 55 kW. Přes uzavírací 

armaturu systémem trub o Js 150 je dále rozvedena k jednotlivým spotřebičům a to 

k dehydrátorům, k finálním třídičům a k dalším armaturám, které slouţí pro provoz a údrţbu.  
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V případě poruchy čerpadla nebo při výpadku el energie můţe nahrazeno záloţním 

čerpadlem poháněným dieselovým motorem. 

Vzhledem k tomu, ţe pískovna nemá vlastní zdroj čisté vody, je veškerá technologická 

voda recyklována v soustavě sedimentačních nádrţí. Případný deficit technologické vody je 

dotován zachytáváním sráţkových vod do sedimentačních nádrţí. 

Sedimentační nádrţe jsou budovány: 

 Vyuţití zbytkových jam po předcházející těţbě 

 Vyuţitím terénních nerovností 

 Výstavbou hrází 

a to tak, aby nádrţ, do které jsou vypouštěny promyvné vody byla v nejvyšším místě 

recyklačního okruhu. Voda pak můţe soustavou stavidel a přepadů postupně protékat aţ 

k poslední nádrţi – čerpací, kde je kumulována čistá voda. Zde jsou také umístěna čerpadla. 

Voda v čerpací nádrţi musí být zbavena všech nečistot jinak můţe dojít k: 

 

 Ucpání trysek 

 Mechanickému opotřebení oběţného kola čerpadla 

 K nedostatečnému vyprání suroviny 

 Nelze rozmíchat flokulační činidlo 

 

 

 4.2. Flokulace 

 

Sedimentace pevných částí v promyvných vodách bez pouţití flokulačních a 

koagulačních činidel trvá 12 a více hodin. Během této doby však voda jiţ proteče celou 

soustavou sedimentačních nádrţí a není pouţitelná do technologie. Za tímto účelem je do 

promyvných vod přidáváno flokulační činidlo – flokulant. Ten je rozmícháván v nádrţi o 

objemu 12 m
3
 v poměru 100g*m

-3
. Dále je flokulant dávkován do promyvných vod pomocí 

čerpadla a frekvenčního měniče podle potřeby. 

 Výběr vhodného typu flokulačního činidla byl realizovaný v laboratořích 

Institutu enviromentálního inţenýrství HGF VŠB-TU Ostrava. Testování proběhlo na deseti 

typech flokulantů z nichţ byl vybrán typ SOKOFLOK 28. Současně bylo stanoveno i ředění a 

dávkování tohoto flokulantu do promyvných vod. Pouţitím flokulantu se zkrátila doba 

sedimentace na rozmezí 12 – 30 min, coţ je dostatečně dlouhá doba pro další pouţití. 
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 4.3. Kvalita promyvných vod 

 

 V průběhu testování vhodného flokulačního činidla byly provedeny i rozbory 

promyvných vod a to jak na mnoţství sušiny unášené odpadní vodou, tak i na zrnitostní 

křivku této sušiny. Tyto rozbory ukázaly překvapující hodnoty. 

 

 4.3.1. Množství sušiny v promyvných vodách 

 

 Testování a rozbory proběhly na osmi vzorcích odebíraných v průběhu tří 

týdnů. Po tuto dobu byl do úpravny naváţen standardní materiál a výkon úpravny byl tomu 

přizpůsoben. Vzorky byly odebírány ve výpustích promyvných vod do první sedimentační 

nádrţe. Rozbory prováděla provozní laboratoř pískovny podle stanovených postupů. 

Výsledky měření jsou uvedeny v následujících tabulkách č. 3 a 4. 

 

Tabulka č.3.: 

  Stanovení vlhkosti sušením 

  Vzorek č. 1 2 3 4 

1. Nádoba g 1374,2  1391,8  1392,6  1215,9  

2. Hmotnost misky + vlhká zkušební naváţka 3052,3  2937  2977,8  2835,4  

3. Hmotnost misky + suchá zkušební naváţka 1821,3  1441,2  1477,1  1358,2  

4. Hmotnost vlhké zkušební naváţky v g 1678,1  1545,2  1585,1  1618,5  

5. Hmotnost suché zkušební naváţky v g 447,1  49,4  84,5  141,3  

6. Hmotnost vody v % 73,4  96,8  94,7  91,3  

7. Hmotnost sušiny v % 26,6  3,2  5,3  8,7  

8. Hmotnost sušiny g/m
3 

266,4 31,9 53,3 87,3  

 

Tabulka č.4.: 

  Stanovení vlhkosti sušením 

  Vzorek č. 5 6 7 8 

1. Nádoba g 1251,1  1228,6  1144,9  1148,2  

2. Hmotnost misky + vlhká zkušební naváţka 2830,5  2717,7  2625,5  2667,4  

3. Hmotnost misky + suchá zkušební naváţka 1321  1271,6  1163,7  1149,5  

4. Hmotnost vlhké zkušební naváţky v g 1579,4  1489,1  1480,6  1519,2  

5. Hmotnost suché zkušební naváţky v g 69,9  43  18,8  1,3  

6. Hmotnost vody v % 95,6  97,1  98,7  99  

7. Hmotnost sušiny v % 4,4  2,9  1,3  1  

8. Hmotnost sušiny g/m
3
 44,8  28,8  12,7  0,7  
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Z výše uvedených tabulek vyplývá, ţe průměrně promyvné vody obsahují 65,73 g*m-3
  

sušiny. Za předpokladu,ţe 

 

 Spotřeba promyvných „S“ je průměrně 270 m
3
*h

-1
 

 Linka je denně v provozu 13 hod – „T“ 

 S ohledem na sezónní provoz je ročně 240 provozních dnů- „D“ 

lze spočítat hmotnost vysedimentované sušiny za jeden rok: 

   

  M = S x T x D x 65,73 x 1000 = 55 371 t 

 

Při sypné hmotnosti sušiny 1,28 t*m
-3

 se jedná o objem 43 259 m
3. Dále bylo 

laboratorními zkouškami zjištěno, ţe i přes pouţití flokulačního činidla obsahuje sediment 

50% vody. Celkový roční objem usazeného sedimentu tedy činí 86 518 m
3.  

 

 
 4.3.2. Zrnitostní křivka a petrografické složení sušiny 

 

 Všechny odebrané vzorky byly dále podrobeny sítové analýze pro získání 

zrnitostní křivky sušiny. Rozbory byly provedeny provozní laboratoří. Výsledky analýzy jsou 

uvedeny v tabulkách č. 5, 6 a 7. 

 Dále byl proveden petrografický rozbor sušiny, přičemţ bylo  zjištěno 

následující sloţení: 

 křemen…………………………..52% 

 draselný ţivec…………………...23% 

 plagioklas……………………….11% 

 slída……………………………..  7% 

 kaolinit…………………………...4% 

 ostatní…………………………….3% 

 

Jedná se tedy o petrografické sloţení vhodné pro další vyuţití. 
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Tabulka č.5.: 

 

Tabulka č.6.: 

 č. vzorku 4 č. vzorku 5 č. vzorku 6 

  g % g % g % 

vel. síta váha  zb. na sítě váha  zb. na sítě váha  zb. na sítě 

4 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 

2 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 

1 0,5 0,35 0,1 0,14 0,1 0,23 

0,500 3,7 2,62 2,2 3,15 0,5 1,16 

0,250 5,0 3,54 5,6 8,01 1,9 4,42 

0,125 2,6 1,84 8,4 12,02 6,0 13,95 

0,063 1,5 1,06 5,4 7,73 5,6 13,02 

0,050 0,5 0,35 0,9 1,29 0,6 1,40 

0 127,5 90,23 47,3 67,67 28,3 65,81 

celkem 141,3 100,00 69,9 100,00 43,0 100,00 

odplavit. %   90,23  67,67   65,81 
 

Tabulka č.7.: 

 č. vzorku 7 č. vzorku 8 č. vzorku průměr 

  g % g % g % 

vel. síta váha  zb. na sítě váha  zb. na sítě váha  zb. na sítě 

4 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 

2 0,0 0,00 0,0 0,00 0,03 0,03 

1 0,0 0,00 0,0 0,00 0,39 0,60 

0,500 0,1 0,53 0,0 0,00 1,49 1,97 

0,250 1,3 6,91 0,1 7,69 2,83 5,27 

0,125 1,1 5,85 0,2 15,38 6,00 8,70 

0,063 2,6 13,83 0,1 7,69 9,70 8,59 

0,050 0,4 2,13 0,0 0,00 1,53 1,11 

0 13,3 70,74 0,9 69,23 84,96 73,74 

celkem 18,8 100,00 1,3 100,00  100,00 

odplavit. %   70,74   69,23   73,74 

 č. vzorku 1 č. vzorku 2 č. vzorku 3 

  g % g % g % 

vel. síta váha  zb.na sítě váha  zb. na sítě váha  zb. na sítě 

4 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 

2 0,1 0,02 0,1 0,20 0,0 0,00 

1 0,3 0,07 1,8 3,64 0,3 0,36 

0,500 1,0 0,22 3,4 6,88 1,0 1,18 

0,250 2,4 0,54 4,3 8,70 2,0 2,37 

0,125 18,5 4,14 3,8 7,69 7,4 8,76 

0,063 52,8 11,81 2,6 5,26 7,0 8,28 

0,050 8,7 1,95 0,5 1,01 0,6 0,71 

0 363,3 81,26 32,9 66,60 66,2 78,34 

celkem 447,1 100,00 49,4 100,00 84,5 100,00 

odplavit. %   81,26   66,60   78,34 
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 Z výše uvedených tabulek vyplývá, ţe zrnitostní křivka sušiny obsahuje 

73,74% zrn menších neţ 0,063 mm tedy nevhodných pro další pouţití. Zbývajících 26,26% 

jsou zrna o velikosti 0,063 – 1 mm. Jedná se materiál vhodný pro další vyuţití a jeho 

nekontrolovaným ukládáním v sedimentačních nádrţích dochází: 

 

 zvětšování objemu sedimentu v odkalovacích nádrţích, tedy ke zmenšování 

jejich retence 

 následné vytěţení tohoto materiálu z uloţených sedimentů je velmi 

problematické a tím je prakticky navţdy znehodnocen pro budoucí vyuţití 

 na trhu v současné době je nedostatek materiálu s touto zrnitostní křivkou 

 nesplnění podmínky dle §11, odst. 2, bod c) zákona č. 44/1988 Sb. - „pouţívat 

takové metody a postupy, aby nedošlo k znemoţnění nebo ztíţení vyuţití 

výhradního loţiska nebo jeho části a k neodůvodněným ztrátám zásob 

výhradního loţiska“. 

 

 

 

5.Návrh a instalace separačního zařízení 

 

Na základě výše uvedených údajů se společnost rozhodla, ţe instalací nového zařízení 

do úpravny, bude z promyvných vod získávána frakce o velikosti zrn větší neţ 1mm. Podle 

zrnitostní křivky (viz.  tabulky č. 5, 6 a 7) obsahuje sušina 26,26 % těchto zrn. Při celkovém 

mnoţství sušiny 55 371 t ročně to představuje 14 540 t. Toto mnoţství je jiţ zajímavé pro 

realizaci větší investice. 

 

 

 5.1. Metody separace jemných částic 

 

S ohledem na současný stav úpravny, tedy moţnost implementace nového zařízení, 

byly zvaţovány tyto metody: 

 

 5.1.1. Štěrbinový třídič 

 

 Pro třídění jemných písků na hranici 0,063 mm jsou pouţívány vibrační 

odvodňovací třídiče s velikostí štěrbiny 0,1 – 0,2 mm. Nevýhodou těchto třídičů je, ţe 

nezaručují ostrost třídění na hranici 0,063 mm. Rovněţ bylo zjištěno, ţe objem a zahuštění 

promyvných vod není pro tuto technologii příliš vhodná. 
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 5.1.2. Dehydrátor 

 

 Pouţití spirálového dehydrátoru se jevilo jako vhodná metoda s ohledem na 

mnoţství a zahuštění promyvných vod. Opět byl však problém s ostrostí třídění na hranici 

0,063 mm. Podstatnou nevýhodou tohoto zařízení byly náklady na pořízení nového zařízení. 

 

 5.1.3. Hydrocyklon 

 

Jako nejvhodnější zařízení byl nakonec vybrán hydorcyklon (tangenciální 

rozdruţovač). 

 

 5.1.3.1. Popis funkce hydrocyklonu 

 

Hydrocyklony vyuţívají k odloučení tuhých částic odstředivé síly. Suspenze vstupuje 

do hydrocyklonu - vertikální válcové komory s tangenciálně (tečně) umístěným vstupním 

hrdlem. 

Rotačním pohybem suspenze v prostoru komory hydrocyklonu vzniká odstředivá síla. 

Jejím působením největší částice s nejvyšší hustotou sedimentují u stěny, proudem kapaliny a 

účinkem gravitace jsou unášeny ke kónickému dnu s výpustí, odkud jsou odváděny k 

odvodnění a dalšímu zpracování. Nejjemnější kal - rmut - je z prostoru hydrocyklonu odváděn 

koncentrickou trubkou procházející horním víkem. 

 Ostrost třídění lze regulovat buď změnou pracovního tlaku na vstupu do 

cyklonu, nebo uvolněním tlaku uvnitř cyklonu otevřením škrtící klapky na přísun vzduchu. 

Vzhledem k zastavěnému prostoru a velikosti odstředivé síly má hydrocyklon vyšší 

výkon a účinnost na odloučení jemných částic neţ plavící ţlab.  

Hydrocyklony jsou v principu obdobou odstředivých pneumatických třídičů. Často 

jsou uţívány jak v úpravnických procesech, tak i k úpravě a čištění vod nebo v průmyslu pro 

odlučování tuhých částic ze suspenzí. Důvodem častého uţití jsou nízké pořizovací i provozní 

náklady, vysoký výkon, provozní spolehlivost a účinnost. 
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Funkce hydrocyklonu je uvedena na schématu č. 4. 

Schéma č.4.: - hydrocyklon 

 

 

 

Pro správnou funkci hydrocyklonu je záruka dostatečného provozního tlaku na vstupu 

do zařízení, který se pohybuje v rozmezí 1,5 – 3,0 bar. Součástí nového zařízení musí tedy být 

čerpadlo odpovídajících parametrů. 

 

 5.1.3.2. Vstupní a výstupní parametry zařízení 

 

Na základě poznatků získaných z předchozích analýz bylo vyhlášeno výběrové řízení 

na dodavatele úpravárenské technologie.  

Základní technické parametry pro dodavatele zařízení: 

 

 Mnoţství technologické vody  310 m
3
*h

-1
 

 Hustota technologické vody  1066 g*l
-1

 

 Hranice rozdruţování   0,063 mm 

 Obsah zrn pod 0,063 mm max.  4% 

 Vlhkost na výstupu max.   15% 

 Sloţení pevné fáze 

o Křemen    52% 

o Ţivce    34% 

o Slída    7% 

o Kaolinit, montmorillonit  5% 

o Hematit    2% 
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 Čára zrnitosti pevné fáze 

1. + 0,5mm    2,59% 

1. 0,25-0,5mm    5,27% 

2. 0,125-0,25mm   8,70% 

3. 0,063-0,125mm   9,7% 

4. -0,063mm    73,74% 

 

Další hlediska rozhodná pro výběrové řízení: 

 

 Komplexnost dodávky. Zařízení musí mimo samotného cyklonu obsahovat: 

1. čerpadlo s dostatečným výkonem a moţností regulace výkonu. 

Vzhledem k tomu, ţe čerpané médium obsahuje značné mnoţství 

abrazivních materiálů, je potřeba brát ohled i na tuto skutečnost. 

2. armatury, které musí být téţ schopny odolávat abrazi 

3. odvodňovací třídič, pro odvodnění finálního výrobku 

 Záruky, zejména na mechanické opotřebení 

 Záruční a pozáruční servis 

 Rychlost samotné montáţe zařízení – minimalizovat odstávku výroby 

 Cena a způsob financování 

 

 

 5.1.3.3. Výsledky výběrového řízení 

 

Z došlých nabídek na dodávku úpravárenského zařízení byly do posledního kola  

vybrány dvě firmy. Ostatní nesplňovali v podstatné míře hlediska výběrového řízení. 

Jednalo se o tyto firmy: 

 

 AKW Apparate + Verfahren GmbH 

 CAB minerals, spol. s r.o. 

 

Výběrové řízení nakonec vyhrála společnost CAB minerals, spol. s r.o. Rozhodující 

pro tento výběr bylo: 

 

 Záruka na opotřebení otěrem namáhaných částí byla poskytnuta po dobu 48 

měsíců 

 Konstantní vyloţení pevné látky nehledě obměnných přeměn pevné látky 

 Skvělé předodvodňování a proto vyšší koncentrace pevné látky vynášeného 

materiálu 

 Extrémně vysoká rezistence proti opotřebení a korozi  

 Pouţitelný ve všech oblastech oddělování pevné a kapalné části (např. třídění, 

korekce křivky zrnitosti, zpětné získávání jemného podílu, odvodnění, 

odkalování, zahuštění)  

 Vyţívá technologií firmy LINATEX viz obrázek č. 4 

 Komplexní dodávka včetně čerpadla, odvodňovacího třídiče a armatur 

 Cena a způsob financování pomocí leasingu 
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  LINATEX - přírodní guma získala široké uznání, jako vysoce působící ochrana proti 

opotřebení. Dříve panovalo mínění, ţe ochrana ze slinutého karbidu se nejlépe hodí k potírání 

opotřebení praním a ostatních opotřebeních ve smyslu "čím tvrdší, tím lepší".  Přešlo se však 

na pouţívání gumy, velice elastického materiálu s nízkou tvrdostí, která nárazy vzniklé 

opotřebovávací silou poddajně přijme. Pro součástky se od tohoto okamţiku vyvinula zcela 

nová technologie chránící proti opotřebení. 

 

 Obrázek č.4.:  

 a) Brusné zrno naráţí na tvrdý 

kovový povrch. Kinetická energie se 

mění v trvalé přetvoření, tření a hluk.  

  

b) Brusné zrno naráţí na elastický 

gumový povrch. Guma se pod tíhou 

přemění, vrátí však velkou část 

kinetické energie zrnu zpět, bez 

zřetelného opotřebení povrchu. 

 

 

 

 
 

 5.2. Instalace cyklonu 
 

Samotná instalace a montáţ zařízení byla rozdělena na dvě etapy.  

1.       -     výroba cyklonu a armatur dodavatelem 

- výroba nosné konstrukce- výroba svépomocí podle výkresů a kladečských 

plánů 

- zemní práce 

- elektro práce 

- doba trvání této etapy činila 2 měsíce 

 

2. samotná instalace zařízení – doba trvání této etapy činila 6 dní 

 

Výhodou této technologie bylo, ţe byla instalována aţ za poslední technologický uzel 

 úpravny, tedy za výpustě promyvných vod do první sedimentační nádrţe. Tím byla 

omezena nutnost odstavení výroby při instalaci na minimální dobu – 2 dny. 
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 5.2.1 Postup instalace 

 

 do místa výpustí promyvných vod byla instalována konická nádoba o objemu 

12 m
3
 , která slouţí jako zásobník pro vyrovnání hladin a rovnoměrné 

rozmíchání vody 

 vybudování plochy pro usazení čerpadla. Čerpadlo muselo být umístěno pod 

úrovní spodního odběru směšovací nádoby. Podmínkou správné funkce 

čerpadla je, ţe přísun vody je zabezpečen samospádem, protoţe čerpadlo není 

schopno samo nasávat 

 propojení směšovací nádoby s čerpadlem armaturou Js 200 

 instalace nosné konstrukce pro cyklon 

 instalace odvodňovacího třídiče pod cyklon 

 instalace cyklonu 

 propojení cyklonu tlakovou armaturou z otěruvzdorného materiálu Js 200 

 montáţ „přerušovače vakua“ 

 montáţ armatur regulujících hladinu ve směšovací nádobě 

 

Seznam, popis a technické parametry jednotlivých komponent jsou uvedeny v příloze č.2. 

 

 

 5.2.2. Popis funkce zařízení 

 

 Ve směšovací nádobě je zachytávána promyvná voda z obou dehydrátorů. Po 

té je spodním odběrem samospádem transportována k čerpadlu. Výkon čerpadla je regulován 

řemenovým převodem pomocí tří sad řemenic. Čerpadlem je voda hnána armaturou ke 

směšovači u ústí do hydrocyklonu. Provozní tlak u ústí jsou 2 bar. Směšovač je nutno pouţít, 

protoţe celá rozdruţovací jednotka se skládá ze dvou menších hydrocyklonů – multicyklonu. 

V multicyklonu dochází vlivem tangenciálních odstředivých sil k rozdruţení částic ve vodě. 

Největší částice s největší hustotou se usazují na dně kónusu a po té vytékají na odvodňovací 

třídič.  

Voda s nejjemnějšími  kaly - rmut je víkem cyklonu a potrubím odváděna do 

„přerušovače vakua“. Správné umístění přerušovače vakua je jedním z limitujících faktorů 

správné funkce hydrocyklonu. Jedná se o nádobu o objemu 0,5 m
3
, do které ústí potrubí 

odvádějící rmut. Konec potrubí musí být pod hladinou rmutu, který se v přerušovači 

shromaţďuje. Z přerušovače ústí odpadní potrubí 2x Js 200, kterým rmut odtéká do 

sedimentační nádrţe. Dále je přerušovač propojen uzavírací armaturou se směšovací nádobou, 

tím je zabezpečeno hlídání hladiny vody ve směšovací nádobě. 

Voda vytěsněná z odvodňovacího třídiče je zachytávána ve sběrné nádobě a odváděna 

zpět do směšovací nádoby. Odvodněný písek přepadává z hrany třídiče na vynášecí pasový 

dopravník a skládku výrobku. 
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Schéma č.4.: – schéma hydrocyklonové linky 

 
1. směšovací nádoba 

2. čerpadlo 

3. hydrocyklon 

4. odvodňovací třídič 

5. přerušovač vakua 

6. skládka 

 

 

 

6. Zhodnocení úpravy technologické linky s ohledem na produkci 

 

 6.1. Výkon  

 

Po instalaci zařízení byly provedeny zkoušky výkonu zařízení pro optimální nastavení. 

1. maximální výkon čerpadla při standardním provozu úpravny. Při tomto 

nastavení docházelo ke sníţení hladiny ve směšovací nádobě do té míry, ţe 

docházelo k nasátí vzduchu a přerušení tlaku u ústí cyklonu. 

2. maximální výkon čerpadla při standardním provozu úpravny + přídavné 

dávkování sedimentů ponorným čerpadlem ze sedimentačních nádrţí. Takto 

nastavený výkon se jeví jako vyhovující. Ukazuje se tak moţnost přetěţení 

stávajících sedimentačních nádrţí. 

3. optimalizace výkonu linky a úpravny pomocí řemenic. Tímto způsobem 

nakonec došlo k vyváţenému stavu mezi přísunem promyvných vod z úpravny 

a výkon hydrocyklonové linky. 
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V následujícím období proběhlo měření mnoţství produkce odvodněného písku 

z cyklonové linky. Bylo zjištěno, ţe toto mnoţství do jisté míry závisí na kvalitě štěrkopísků 

na vstupu do úpravny. Průměrně však výkon linky je 5 t*h
-1

. Z této hodnoty i vyplývá roční 

výkon (stejné údaje jako bod 4.3.1.) 15 600 t. Tato hodnota koresponduje s výpočtem v bodě 

5. ( 14 540 t). 

 

 6.2. Zrnitostní křivka 

 

Vzorky vyrobeného písku byly předány k rozboru autorizované zkušebně. Výsledky 

těchto zkoušek – zrnitostní křivka jsou uvedeny v příloze č.3.  

 

 

 6.3. Vlhkost 

 

Instalací odvodňovacího třídiče pod cyklony bylo dosaţeno průměrné vlhkosti 

vyrobeného písku 10%, coţ je hodnota vyhovující zadání. Písek je po jednodenním 

skladování gravitačním odvodnění schopen expedice. 

 

 

7. Ekonomický a ekologický přínos navrhovaného zařízení 

 

 

 7.1. Ekonomický přínos 

 

Rozborem chemických a fyzikálně mechanických vlastností vyrobeného písku byly 

stanoveny moţnosti jeho dalšího pouţití. Ty jsou uvedeny na Technickém listě výrobku 

č.2/2008 (viz příloha č.4.). 

Další vyuţití, a to v mnohem větší míře, je přidávání tohoto výrobku do písků o 

zrnitosti 0 – 4 mm. U písků těţených z vody často chybí v zrnitostní křivce zrna v rozmezí 

0,063- 0,5 mm. Jak vyplývá z rozborů zrnitostní křivky písku 0 – 1mm, právě tento interval je 

v něm obsaţen v největší míře. 

Výrobek byl proto nabídnut pískovnám v regionu, které se zabývají těţbou z vody. 

Výrobek byl shledán jako vyhovující pro přimíchávání do písků 0 – 4 mm a v současné době 

je veškerá produkce odbytově zajištěna. 
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       7.1.1. Návratnost investice 

 

Výpočet ročního přínosu zařízení 

             Kč 
roční produkce v tunách           15 600 

cena Kč/t                  125 

roční trţby Kč        1 950 000 

provozní náklady Kč/rok*         546 000 

zisk v Kč        1 404 000 
*Pozn.:v provozních nákladech je zahrnuta spotřeba el.energie. Další náklady nese po dobu 

4let dodavatel. 

 

 

Celkové pořizovací náklady 

             Kč 
Kupní cena (viz příloha č.5)      1 968 259 

Náklady na financování (leasing)        420 000 

Zemní práce             45 000 

Elektro práce             38 000 

Výroba konstrukce            42 000 

Ostatní              10 000 

Celkem        2 523 259 
 

Z výše uvedených výpočtů vyplývá, ţe celkové pořizovací náklady budou v průběhu 

prvních dvou let navráceny a zařízení jiţ nadále bude ekonomickým přínosem společnosti. 

 

 

 7.2. Ekologický přínos 

 

Instalací nové technologie nedojde ke zhoršení vlivu činnosti pískovny na ţivotní 

prostředí. Jedná se o zařízení, při jehoţ provozu nemůţe dojít k: 

 navýšení hlučnosti 

 ke zvýšení prašnosti 

 ke vzniku vibrací 

 k úniku ropných nebo jiných nebezpečných látek 

 nedochází ke vzniku ţádných odpadů 

 

Hlavním přínosem je: 

 loţisko bude řádně vydobyto a nedojde k ţádným ztrátám zásob 

 do sedimentačních nádrţí bude uloţeno menší mnoţství sedimentu, čímţ se 

zmenší plocha určená k rekultivaci 

 finanční zdroje vytvořené provozem nové technologie budou formou 

budoucích investic pouţity na zmírnění ekologických dopadů těţby a na sanace 

a rekultivace  

 provozní zkoušky ukázaly moţnost přetěţení sedimentů uloţených ve 

stávajících sedimentačních nádrţích  

 



Viktor Weis: Separace jemných a prachových částic z kalových vod 

2009  - 33 - 

 

8. Závěr 

 

Provozními zkouškami v průběhu následujících období se potvrdily původní 

předpoklady o vhodnosti nasazení hydrocyklonů pro rozdruţení promyvných vod. Z hlediska 

ekonomických přínosů lze konstatovat, ţe výrobek 0-1mm na trhu obstál a v roce 2008 bylo 

prodáno 15 451 t. 

Rovněţ byly potvrzeny kvalitativní parametry dodaného zařízení. Výsledná zrnitostní 

křivka, vlhkost a mnoţství finálního odpovídají původním očekáváním. Po 16 měsících 

provozu nové technologie byla provedena její revize, při níţ se potvrdilo, ţe části technologie 

namáhané na otěr, zatím nedoznali většího opotřebení.  

Pro zdárný průběh celé investice byly rozhodující: 

 

 dlouhodobá příprava, zejména při rozborech promyvných vod 

 zváţení všech moţností úpravy promyvných vod 

 správné zadání parametrů výběrového 

 prohlídka jiţ fungujícího obdobného zařízení 

 vyhodnocení výběrového řízení 

 stanovení harmonogramu prací 

 koordinace činností mezi dodavatelem a zadavatelem 

 vyhodnocení 

 

Zjištěné nedostatky: 

 

 skládka finálního produktu není na dostatečně zpevněné ploše, můţe dojít 

k promíchání s jiným materiálem 

 správná funkce hydrocyklonu je do jisté míry ovlivněna kvalitou vstupního 

materiálu do úpravny. Je proto nutné několikrát za směnu kontrolovat 

nastavení tlaků a přísunu vzduchu a případně je upravit. Bylo by vhodnější, 

aby se tento lidský faktor odstranil pomocí elektronického vyhodnocovacího a 

ovládacího zařízení. 

 

Přestoţe se pouţití nového zařízení osvědčilo, řeší celkový problém sedimentačních 

nádrţí pouze částečně. Budoucím cílovým stavem by měla být technologie, při níţ nedochází 

k dalšímu zvětšování plochy sedimentačních nádrţí, případně by dokázala sedimenty 

zpracovat jinak vyuţít. 

Finanční prostředky získané provozem hydrocyklonové linky budou pouţity právě na 

tento záměr. 
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