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Anotace práce

Tato  práce  pojednává  o  rozšíření  kamenolomu  VÍTKOV  I.  Rozborem  situace, 

průběhu  plánovaného  rozšíření  a  bezpečností.  Rozvoj  stavební  činnosti  v 

Sokolovském  regionu,  zejména  výstavba  rychlostní  komunikace  R6,  zvyšuje 

poptávku  stavebního  kamene.  Zvýšená  poptávka  po  kameni  zavdala  příčinu 

rozšíření tohoto kamenolomu a zvýšení těžby. Tento kamenolom je svou polohou 

velice výhodný. Nalézá se uprostřed Karlovarského kraje, jeden a půl kilometru od 

stavby R6 u osady Vítkov. Blízkost stavby je ekonomicky výhodná pro investici do 

rozšíření. 
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Annotation

This labour is considered in enlarging stone quarry VITKOV I. Situation analysis,  

sequence of planned enlarging and safety. Extent of civil engeneering, especially 

construction  of  fast  highway  R6,  increases  demand  for  construction  stone. 

Advanced  demand causes enlarging  of  this  stone  quarry and  quarry intensify. 

Location is  very expedient.  Is located one mile  far from road-building area R6 

before  settlement  Vítkov.  This  distanceless  is  economically  convenient  and 

investable.
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ÚVOD

Vzhledem ke zvýšení poptávky po stavebním kamenivu v regionu Karlovarského 

kraje  došlo  k  rozvoji  kamenolomů.  A  to  otvírkou  starých  lomů,  které  se  již 

nepoužívali,  nebo  rozšířením stávajících  provozů.  V  této  práci  budu  popisovat 

provozní situace na jednom z těchto lomů. A to kamenolomu Vítkov. Rozšíření 

bude probíhat ve dvou fázích. V první fázy dojde k zahloubení a dotěžení zásob 

ve východní části kamenolomu. O této fázy je tato práce. Ve druhé fázy dojde k 

dotěžení  ložiska  dle  plánu  využití  ložiska.  Těžba  bude  probýhat  za  hranicí 

dobývacího prostoru ve východní části ložiska.

1.  Geologie a hospodaření se zásobami výhradního ložiska

Ložisko  žuly,  pro  které  byl  stanoven  dobývací  prostor  Vítkov  I  je  budováno 

horninou  karlovarského  žulového  plutonu.  Ložisko  leží  generelně  v oblasti 

severních svahů Slavkovského lesa,  několik  set  metrů jihovýchodně od bývalé 

obce Vítkov, těsně u silnice III.. třídy Sokolov – Podstrání. Území je zobrazeno na 

mapě  1:25  000  M-3362-C-b,  na  SMO  1:5000  Sokolov  5-8.  Severní  svahy 

Slavkovského lesa jsou ostře tektonicky omezeny vůči sokolovské tercierní pánvi.

Stručná geologická, statigrafická, petrografická a hydrogeologická charakteristika 

ložiska

1.1 Geologie ložiska  

Území lokality patří ke karlovarskému žulovému plutonu, vytvářející jeho severní 

hranici při styku s tercierními pokryvnými útvary. Ve zkoumaném území se nachází 

hornina – krušnohorská žula, horská žula, diority a rohovce.

Podstatnou část širšího okolí lokality zaujímá těleso, formované nejstarší žulovou 

fází – žulou horskou v drobně zrnitém vývoji. Za Starým Sedlem přechází tento 

vývoj v typickou porfyrovitou žulu loketskou, na jih je těleso horské žuly omezeno 

krušnohorskou žulou masivu Krudum a na východ tektonicky vůči tzv. severní sérii 

Rakůvky, pásma silně metamorfovaných hornin (silimanitové kontaktní rohovce, 

prostoupené množstvím směrných žil  a těles horské žuly s intenzivní  kontaktní 
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metamorfózou).  Většina  území  budovaného  horskou  žulou  je  prostoupena 

aplitovými žilami, žilami a tělesy mladých aplitových žul, drobnými tělesy dioritů až 

gabrodioritů  a  granodioritů.  Dále  se  zde  nalézají  menší  tělesa  kontaktních 

rohovců.

Krušnohorská žula se na stavbě lokality podílí cca 50 % a je označována jako 

Vítkovská  facie.  Hornina  je  převážně  jemnozrnná,  světle  šedé  až  šedé  barvy, 

místy  (hlavně  na  puklinách)  druhotně  zbarvena  limonitovými  rezavě  hnědými 

roztoky.  V základní  hmotě  vynikají  biotitové  šupinky  a  destičky  s ojedinělými 

vyrostlicemi křemene rozměrů pod 5 mm a s častějšími vyrostlicemi světlých až 

mléčně bílých živců velikosti i málo nad 1 cm. Celková charakteristika Vítkovské 

facie krušnohorské žuly spočívá v drobnější (apolitické) zrnitosti. Na stavbě lokality 

se  uplatňuje  hlavně  v jižní  a  jihozápadní  části,  budující  bezprostřední  předpolí 

kamenolomu.  Pegmatity  krušnohorské  žuly  tvoří  proniky  v horské  žule, 

v gabrodioritech a apolitické žule.

Horská žula se na zkoumaném prostoru kamenolomu Vítkov podílí zhruba 30 %. 

Představuje  se  zde  jako  středně  až  hrubě  zrnitá  šedá  žula  s porfyrickou 

strukturou. Nejvýraznější minerální složkou horniny jsou nápadné vyrostlice živců, 

dosahující  až  několikacentimetrových  rozměrů.  Nejhrubší  facie  horské  žuly  se 

objevují  v severní  a  v jihovýchodní  části  území.  Rozsah  této  složky je  značně 

proměnlivý od několika dm, do několika metrů v závislosti  na morfologii terénu. 

Svahoviny  vyplňují  „kapsy“  nepravidelně  probíhajícího  rozpukaného  skalního 

reliéfu.

Rohovce a diority jsou zjištěny ve východní a střední až severní části prostoru, kde 

budují východozápadně až severozápadně protažený hřbet. Lze předpokládat, že 

rozsah dioritů je poněkud větší na úkor rohovců. V horské žule jsou nepravidelné 

proniky  a  intruse  bioticko  amfibolických  gabrodioritů  až  dioritů  ojediněle 

s diaklasem. Hloubka zvětrání žulového tělesa je proměnlivá, nedosahuje hodnot 

vyšších než 10 m.

Geologie ložiska je velmi komplikovaná. Surovina se proto hodnotí výhradně podle 

použitelnosti na vhodnou a nevhodnou na základě technologických zkoušek.
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1.2 Tektonika  

Puklinatost žulového tělesa je patrná v defilé lomové stěny. Výrazně převládajícími 

směry rozpukání masivu jsou pukliny severozápadní a severovýchodní. Z hlediska 

orientace  sklonu  severozápadní  pukliny  upadají  v východu  do  centra  masivu 

a severovýchodní  upadají  k severozápadu, resp.  K jihozápadu.  Hodnoty  sklonu 

puklin se blíží 90°; výjimkou jsou hodnoty v nejjižnější části tělesa, kde ojediněle 

a nepravidelně zastoupené pukliny téměř severojižního směru mají sklon kolem 

40°  východního  i  západního  padání.  Zlomovou  tektoniku  zastupuje 

fluoritokřemenná  žíla.  V žilné  výplni  se  objevují  žilky  modrofialově  zbarveného 

fluoritu,  podílejícího  se  na  složení  žíly  maximálně  10  % dle  makroskopického 

posouzení.

1.3 Hydrogeologická charakteristika  

Hydrogeologickou  charakteristiku  určují  vlastnosti  hornin,  jejich  povrchové 

rozvětrání a hloubky rozpojení puklin, celková tektonická dispozice a morfologické 

poměry terénu.

Průzkumnými pracemi,  ani  lomařskou činností  nebyly získány žádné výjimečné 

poznatky  z hlediska  hydrogeologických  poměrů.  Puklinová  voda,  přicházející 

v úvahu  z atmosférických  srážek,  je  téměř  beze  zbytku  odváděna  přirozeným 

ronem do  Lobezského  potoka,  který  území  odvodňuje.  Výskyt  vody  nepůsobí 

těžbě žádné zvláštní potíže.

2. Stavy zásob výhradního ložiska   

Množství vytěžitelných zásob:

Stav zásob vychází  z přepočtu zásob kamene na ložisku Vítkov  podle nových 

podmínek využitelnosti. Přepočet byl předán, podle § 14 odst. 3 zákona č. 44/1988 

Sb. V platném znění, Ministerstvu životního prostředí 26.04.2006.

Stav zásob podle výkazu Geo (MŽP) V 3-01 k 31.12.2009 je:
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zásoby v dobývacím prostoru...........................................................2 100 460 m3

bilanční prozkoumané vázané..........................................................1 178 000 m3

bilanční prozkoumané volné...............................................................620 460 m3

nebilanční prozkoumané volné...........................................................302 000 m3

vytěžitelné zásoby...............................................................................620 460 m3  

Plánované změny zásob výhradního ložiska:

a) přírůstky, převody zásob a jejich odpisy

Předpokládaný plán POPD předpokládá vytěžení zásob kamene na úroveň 470,0 

m.n.m..

Průměrná roční těžba se předpokládá …………………..100 000 t

                                                             1m³=ø2,6t……….38 500 m3

Převody  ani  odpisy  zásob  předpokládaný  POPD  nepředpokládá  a  neuvažuje 

s nimi.

b) výrubnost a znečištění

Proti  udávaným parametrům dle  operativního výpočtu  zásob z r.  1987,  kdy se 

předpokládá  redukce  vypočtených  zásob  kamene  koeficientem  0,9  z důvodu 

značného  podílu  zvětralin  v ložisku  je  v předkládané  POPD  změna. 

Předpokládaný  POPD  považuje  i  tyto  horninové  materiály  za  využitelné 

v navazujících  stavebních  technologiích  odběratelů  a  proto  nejsou  vypočtené 

objemy kamene redukovány.

Plán  POPD  uvažuje  s vytěžením  všech  zásob  horniny  v ložisku  dle  mapové 

dokumentace  a  výrobnosti  předpokládá  beze  ztrát,  tj.  ve  výši  100%  objemu 

zjištěných zásob.

Objemová  hmotnost  horninového  materiálu  (žuly),  ve  shodě  s provedenými 

výpočty zásob kde byla průměrná objemová hmotnost laboratorně stanovena, se 

uvažuje …….2600kg/m3.

c) konečný stav zásob
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Předpokládaný  plán  POPD  předpokládá  vytěžení  všech  zjištěných  zásob  a 

konečný  stav  vytěžitelných  zásob  bude  po  ukončení  dobývání  v prostoru  dle 

POPD 0,00m3.

2.1 Rozčlenění zásob podle připravenosti k     dobývání  

Dobývání  ložiska  žuly  v dobývacím  prostoru  Vítkov  I  není  omezeno  žádným 

rozhodnutím,  které  by znemožnilo  část  zásob  využít  a  vázat.  Veškeré  zásoby 

v ložisku  jsou  považovány  za  volné  v kategorii  C1. Skrývka  na  ložisku  je 

provedena a s další skrývkou ložiska se neuvažuje. Veškeré zjištěné zásoby jsou 

považovány za uvolněné.

Konečný generelní  svah lomu uvažuje  se  sklonem jednotlivých  lomových řezů 

zpravidla  1:1.  Plošiny mezi  jednotlivými  řezy uvažuje  generelní  sklon zachovat 

v rozměru 5m. Provozní svah lomu pracuje s výškami řezů 5 až 15 m. V horní 

části lomu bude výška řezu přizpůsobena úpravě svahu pro zabezpečení stability 

svahu podle situace v každé části lomu. Předpokládané množství a kvalita zásob 

vázaných v ochranných pilířích, důvody vázanosti a opatření k jejich pozdějšímu 

vydobytí.Předpokládaný plán OPD nepředpokládá stanovení žádného ochranného 

pilíře  na  ložisku  ani  vázání  zásob  kamene  z jiných  důvodů.  Plán  uvažuje 

s vytěžením všech zásob až na závěrný svah lomu dle grafické dokumentace.

Rozmístění, množství a kvalita zásob, jejichž dobývání bude plánovanou otvírkou, 

přípravou  a  dobýváním  ztíženo  nebo  ohroženo  a  opatření  na  jejich  ochranu 

a vydobytí.

Plán POPD nepředpokládá postupem otvírky,  přípravy a dobývání ztížení nebo 

ohrožení vydobytí některé části zásob v ložisku. Postup prací při otvírce, přípravě 

a dobývání podle technologického postupu bude veden tak, aby k takové situaci 

nedošlo.

2.2 Podmínky využitelnosti zásob  

Ložisko Vítkov je otevřeno a v současné době těženo stěnovým lomem. Výška 

stěny dosahuje v severovýchodní části celkem až 60 m.
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Mechanicko-fyzikální vlastnosti horniny – žuly vyhovují požadavkům normy ČSN 

72 1512-14:

Objemová hmotnost…………….2,60g/cm3

Nasákavost………………………0,36 %

Trvanlivost…………………….....1,39 %

Mrazuvzdornost………………....0,48 %

Otluk LA……………………........24,1 %

3. Otvírka, příprava a dobývání  

Hlavní  požadavky  musí  splňovat  zásady   hospodárnosti  dobývání  a  zajistit 

maximální vytěžení zásob ložiska.

3.1 Zajištění  podmínek  uvedených  v     rozhodnutích  o  stanovení   
chráněného ložiskového území a dobývacího prostoru

Podle  ustanovení  §  7  odst.  2  bod  3  bývalé  vyhlášky  č.  260/1957  Ú.l.  byla 

v dobývacím prostoru Vítkov I  stanovena tato omezení  dobývání  nebo zvláštní 

technické podmínky pro jeho provádění:

a)

Koncernový podnik zpracuje plán rekultivace,  který bude tvořit  součást  žádosti 

o vynětí z lesního půdního fondu. Výhledově se stanoví, že veškerá plocha bude 

rekultivována na lesní půdu.

b)

Koncernový  podnik  dodrží  ochranná  pásma  pro  vedení  110  kV  a  220  kV 

vyplývající ze zákona č. 79/57 Sb. o činnosti v blízkosti vedení.

c)

V rámci POPD koncernový podnik stanoví ochranné pásmo a opatření k ochraně 

státní  silnice  II./210  včetně  opěrných  zdí  Lobezského  potoka,  aby  v žádném 

případě nedošlo k porušení stability koryta.
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d)

Koncernový podnik  pro  zajištění  bezpečnosti  rozvodny Vítkov zajistí  provedení 

seismických měření v prostoru rozvodny za účelem stanovení velikostí náloží při 

odstřelech. Aby se předešlo střetům vznikajícím z titulu trhacích prací bude rovněž 

jeden  snímač  při  seismickém  měření  umístěn  na  civilním  objektu  v blízkosti 

kamenolomu.

e)

Koncernový  podnik  na  všechny  příjezdové  silnice  ke  kamenolomu  umístí 

výstražné tabulky proti případnému vlivu provozu radiolokátorů.

Ad a)

Okresní  národní  výbor,  odbor  vodního  a  lesního  hospodářství  a  zemědělství 

v Sokolově svým rozhodnutím č.j. 201/1/167/79 ze dne 28. dubna 1979 odejmul 

trvale parcelu č. 452/2, kulturu pastvina a uložil zahrnout plochu po vytěžení do 

generelu rekultivací GŘ HDB Sokolov. Západočeský krajský národní výbor v Plzni, 

odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství požadoval ve svém souhlasu 

č.j. VLHZ/3085/78-221/3 ze dne 15.12.1978 sestavit samostatný plán rekultivací, 

který bude tvořit  součást žádosti o vynětí z lesního půdního fondu a výhledově 

stanovil, že veškerá plocha bude rekultivována na lesní půdu.

Právním nástupcem výše uvedené organizace s právem těžby je od roku 2005 

společnost Stavební recyklace s.r.o., Chebská 53, 356 01 Sokolov ta zabezpečí 

veškeré požadavky na rekultivaci  prostoru  po ukončení  těžby.  V předkládaném 

POPD je  zpracován  plán  sanace  a rekultivace  území  dotčeného  těžbou,  který 

vychází  z podmínek  o  stanovení  dobývacího  prostoru  Federálního  ministerstva 

paliv energetiky zn. 31/309/Ko/My/79 ze dne 27. dubna 1979, bod a).

Ad b)

Postup  lomu  dodržuje  platné  ustanovení  o  ochranných  pásmech  venkovního 

elektrického vedení od krajního vodiče, tj.:

- u napětí do 110 kV                  12 m

- u napětí do 220 kV                 15 m

Ad c)
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Bývalý  provozovatel  kamenolomu  Vítkov  koncernový  podnik  Báňské  stavby 

Sokolov  vybudoval  ochrannou  betonovou  zeď  podél  silnice  II./210  v jižní  části 

lomu. Předkládaný POPD tuto zeď respektuje a zachovává.

Ad d) 

Veškeré dosavadní trhací práce respektovaly podmínku provádění měření. Projekt 

trhacích prací velkého rozsahu obsahuje rovněž zajištění požadavku seismických 

měření na určených místech.

Ad e)

Příjezdové  silnice  ke  kamenolomu  jsou  označeny  výstražnými  tabulemi  proti 

případnému nepříznivému vlivu provozu radiolokátorů. V případě zjištění během 

kontroly jejich poškození nebo zničení jsou obnovovány.

U otvírek Kamenolomů se vyskytují určité specifické podmínky charakteristické pro 

způsob  dobývání  soudržných  hornin.  Tato  ložiska  jsou  z  větší  části  situována 

v kopcovitém  reliéfu  krajiny.  Vyznačují  se  nepravidelným  obvodem  a složitým 

tvarem,  tektonickými  poruchami,  proměnlivým  obsahem  i  jakostí  užitkového 

nerostu  a  nadložních  hornin,  velkým  rozdílem  výšek  horní  a  spodní  hranice 

dolového pole, značnou pevností hornin a podobně.

Při  volbě  způsobu  otvírky  kamenolomu  mají  rozhodující  význam:  půdorysné 

rozměry lomu a  jeho hloubka,  reliéf  povrchu,  množství  přepravovaných hornin 

z lomu, mocnost užitkového nerostu a skrývky, parametry uložení vrstev hornin, 

objemy hlavních a přípravných prací, způsob dopravy vytěžených hornin, životnost 

ložiska a jeho faktory.

Při  otvírce  ložiska  užitkového  nerostu  přicházejí  mimo  jiné  v  úvahu  vytvoření 

zářezů  a  příslušných  systémů  komunikací  k  jednotlivým  etážím  včetně  jejich 

rozfárání v nedotčeném masivu. Komunikace spojující jednotlivé etáže a sloužící 

k překonání  dosti  značných  výškových  rozdílů  musí  splňovat  podmínky  pro 

přepravování příslušných strojů (vrtací soupravy, rypadla atd.).

Každý způsob otvírky je  závislý na přírodních podmínkách v příslušné lokalitě 

a systému  který  použijeme  při  dobývání.  Dále  jsou  pro  otvírku  důležité  různé 

faktory jako např:
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směr a sklon vrstev horniny

k jakým účelům bude použita vytěžená surovina

návaznost na další zpracování suroviny

stanovení základny lomu

dostupnost dopravních cest

vzdálenost obydlené oblasti

vliv na životní prostředí

podmínky pro pozdější rekultivaci atd.

Na způsob založení lomu mají vliv tvar a povrch území, takže topografická situace 

ložiska  je  ovlivněna  jeho  začleněním  do  morfologické  stavby  okolí  resp.  celé 

krajiny. Z tohoto hlediska lze rozlišit základní možnosti otvírek kamenolomů na dva 

základní  způsoby.  A to  ve  svahovém terénu tj.  otvírka  stěnového lomu což je 

případ našeho kamenolomu Vítkov II. Dále v rovinném plochém útvaru tj. otvírka 

jámového lomu. U stěnových kamenolomů což je náš případ se prudce zvyšují 

lomové stěny a je nutné otvírat  nové stěny etáže a vytvářet dlouhé příjezdové 

komunikace. Rovněž je důležité přihlížet k osídlenému území, neboť používané 

trhací práce velkého rozsahu během otvírky,  tak i  těžby mohou narušit  veřejný 

provoz (objekty, inženýrské sítě, dopravu atd.). V úvahu je třeba brát i povětrnostní 

podmínky v dané lokalitě tj.  srážkové úhrny (déšť,  sníh).  Pokud je  možnost  je 

vhodné situovat těžební stěny vzhledem ke světovým stranám. Provozně výhodné 

jsou  podmínky  dopravního  systému  (přesun  vytěženého  materiálu  je  směrem 

shora dolu) a snadné odvodnění etáží. Ke geologickým poměrům je třeba přihlížet 

zejména při  stanovení  základny lomu a  směru dobývání,  rovněž je  výhodnější 

přihlížet ke sklonu vrstev.

Těžba ložisek soudržných surovin pro drcení

Těžba  těchto  druhů  ložisek  je  prováděna  pro  výrobu  materiálů,  které  jsou 

získávány drcením na určité frakce.

Pro výrobu drceného kameniva se těží nejrůznější druhy hornin, které vyhovují  

svými  fyzikálně-mechanickými,  chemickými  a  technologickými  vlastnostmi.  Tak 
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například  z  vyvřelin  jsou  to  žuly,  granodiority,  diority,  porfyry,  diabasy,  spility, 

melafyry, čediče, andezity apod., z usazených hornin droby, vápence, amfibolity, 

hadce aj..

Těžební operace

Při  etážovém  dobývání  v  kamenolomu  je  těžené  ložisko  užitkové  suroviny 

rozčleněno na jednotlivé těžební stupně o určité mocnosti. Ve větších lomech se 

těží  ve více etážích současně. Na každé etáži  probíhá vlastní  těžební  proces, 

sestávající s těchto těžebních operací:

-rozpojování hornin (vrtání, trhací práce, rozrývání apod.)

-nakládání rubaniny

-technologická doprava rubaniny

Jedním z nejdůležitějších parametrů lomové stěny je její výška a sklon, které je 

třeba  komplexně  hodnotit  v  souvislosti  s  ostatními  veličinami  těžebního 

a rozpojovacího procesu. Výšku stěny do značné míry určuje technologie těžby, 

postup vrtacích, trhacích a nakládacích prací. A to hlavně z důvodu stability stěny. 

Na stabilitu má vliv použití těžkých strojů a zařízení jako vrtací soupravy, dopravní 

prostředky, drtiče atd. 

Výška řezu se pro každou lokalitu určuje individuálně se zřetelem na konkrétní 

místní podmínky. Výška řezu se musí určit v POPD podle mechanických vlastností 

horniny, těžební metody a ohledem na parametry těžebních strojů a technologii 

dopravního zařízení. Mimo jiné se musí výška lomové stěny přizpůsobit tak, aby 

se rozval rubaniny po trhacích pracech mohl bezpečně a ekonomicky odklidit.

Způsob metody dobývání horniny je závislý na několika faktorech

druh a úložní poměry ložiska  

konfigurace terénu  

jaké je požadováné množství vytěžené horniny za rok  

použité strojní zařízení a mechanizační prostředky  

Dobývání ve stupních
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Při otvírkových pracích dochází k rozčlenění skalního masivu do více pod sebou 

ležících etáží. Z hlediska použití moderní techniky jsou na výstavbu etáží kladeny 

tyto podmínky

 rozměry  etáží  jsou  zvoleny  tak,  aby  byla  zajištěna  dostatečná  stabilita 

svahů, odpovídající bezpečnosti práce a koeficient nesmí být menší než 1,5

 výška etáží musí zaručovat optimální tvar rozvalu a kusovitosti  rubaniny, 

efektivní podmínky pro vrtání a bezpečnost práce

 šířka  etáže musí  poskytovat  dostatečný manipulační  prostor  pro  plynulé 

pracovní postupy těžby, nakládání a dopravu rubaniny.

Všechny  tyto  požadavky  musí  splňovat  zásady  maximální  hospodárnosti 

dobývání.

3.2 Plánovaný další průzkum  

Ložisko  žuly  Vítkov  bylo  prozkoumáno  v letech  1962  –  63  a  v roce  1976 

dodavatelským způsobem. Průzkum v letech 1962 – 63 provedl národní podnik 

Geologický průzkum Praha, závod Stříbro. Průzkum v roce 1976 provedl tehdejší 

národní podnik Geoindustria Praha.

Ložisko  žuly  Vítkov  je  těženo  rozvinutým kamenolomem,  který  ověřil  prakticky 

předchozí  geologický  průzkum.  Z poznatků  vyplývá,  že  poznatky  získané 

průzkumem odpovídají skutečnosti  a není vyžadován další  geologický průzkum 

pro zpřesnění stavby ložiska.

V průběhu provozu bude na ložisku prováděn provozní průzkum vyhodnocováním 

těžební stěny a průzkum mělkými vrty při vrtání pro provádění trhacích prací. Další 

průzkum  se  nepředpokládá.  V případě  zjištění  mimořádných  anomálií 

geologických  anomálií  na  ložisku  bude  zjištěný  stav  samostatně  geologicky 

vyhodnocen.
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3.3 Způsob otvírky, přípravy a dobývání  

Kamenolom  Vítkov  je  provozován  v současné  době  jako  víceetážový  lom. 

Nejvyšší  kóta  terénu  je  zaznamenána  z geodetického  zaměření  je  560 m.n.m. 

V lomu  je  vyvinuto  celkem  nepravidelně  5  lomových  etáží  cca  na  kótách 

529 m.n.m.,  522 m.n.m.,  510 m.n.m.,  500 m.n.m.  a  495 m.n.m..  Z tohoto  stavu 

vychází další postup, který je zpracován v POPD. Rozfárání do etáží bude dále 

dodrženo  a  lom  se  zahloubí  (obr.     č.     5  )  a  postupně  budou  vytvořeny  etáže 

480 m.n.m. a 470 m.n.m. Těžba bude probíhat současně na jednotlivých etážích a 

to podle požadavků na sortiment výrobků, který bude v kamenolomu vyráběn.

Další  průzkum na  ložisku  se  nepředpokládá.  Jak  bylo  uvedeno  v kapitole  pro 

potřeby  prostupu  lomu  bude  využíván  zásadně  průzkum,  který  byl  proveden 

dodavatelsky  v letech  1962 – 63  a v roce  1976.  Průběžně  bude  pro  potřeby 

provozního průzkumu vyhodnocován stav těžební stěny a budou vyhodnocovány 

vrtné práce, které budou prováděny pro potřeby trhacích prací. V případě potřeby 

bude  zpracován  projekt  potřebných  průzkumných  prací  a  jejich  zajištění  bude 

realizováno v souladu s platnými pravidly.

Skrývka  na  lomu  se  nepředpokládá.  Veškerý  horninový  materiál  v lomu  bude 

využit jako obchodní komodita. Podle získaných zkušeností je patrné, že zvětralý 

materiál ve svrchních etážích lomu je velmi vhodným materiálem do konstrukčních 

prvků zemních staveb.

Nový  systém otvírky kamenolomu nebude realizován.  Po postupném vytvoření 

dostatečného  prostoru  pro  zahlubování  etáží  480  m.n.m.  470  m.n.m.  bude 

realizována otvírka těchto etáží. Sklon dopravních cest se předpokládá do 10 %. 

Toto nečiní problém při využití automobilové dopravy. V první fázi dalšího postupu 

lomu  bude  zahrnuto  řešení  situace  svahu  etáže,  která  je  postižena  místními 

sesuvy. Těžební stěna bude rozdělena a nesvahována tak, aby bylo zabráněno 

dalšímu postupu sesuvných pohybů. Zároveň bude probíhat těžba na ostatních 

těžebních etážích. Během těžby bude mezi horní hranou spodní etáže a spodní 

hranou horní etáže plošina o min. Šířce 5 m. Jednotlivé etáže budou postupně 

odtěžovány  na  konečný  stav  lomu,  který  je  dokumentován  v grafickém  části 

POPD.
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Technologická doprava v kamenolomu bude prováděna po vlastních komunikacích 

lomu se sklonem do 10 % a v šířce 6 m s výhybnami. Tento sklon je vhodný jak 

pro  automobilovou  (obr     .č.     6  )  dopravu,  tak  i  pro  jiné  pracovní  stroje  v  lomu. 

Komunikace jsou pohyblivé a budou se přemísťovat za postupem těžební stěny. 

Komunikace jsou vybudovány na povrchu jednotlivých etáží lomu se zpevněným 

povrchem zakalením.  Povrch komunikací  bude udržován zemními  stroji  a  proti 

prašnosti zkrápěn vodou ze zdrojů kamenolomu.

Podle výsledků vyhodnocení geologického průzkumu je patrné, že zásoby kamene 

v lomu nemají stejnou kvalitativní úroveň. Ve svrchních etážích, zejména na etáži 

529 m.n.m. je horninový materiál značně zvětrán. Směrem do hloubky se posiluje 

skalní  charakter  horninového  materiálu  a  zásoby  kamene  –žuly  v etážích 

510 m.n.m. a nižších lze žulu charakterizovat jako pevnou s vlastnostmi vhodnými 

pro výrobu drceného kameniva. V tomto smyslu bude rovněž organizována těžba 

kamene v lomu. Podle požadavků odběratelů bude těžba realizována z několika 

lomových  etáží  zároveň.  Aby  byla  zajištěna  bezpečnost  a  stabilita  lomového 

provozu,  bude  mezi  jednotlivými  lomovými  etážemi  ponechána  plošina  o  min. 

šířce 5 m.

3.4 Dobývací  metody,  údaje  o  jejich  schválení,  zdůvodnění  jejich   
použití

V  případě  kamenolomu  Vítkov  jde  o  kombinaci  stěnového  a  jámového  lomu. 

Kamenolom Vítkov   je  těžen   za  prvé  jako  stěnový  víceetážový  lom o  výšce 

jednotlivých etáží lomu do 15 m. Pouze první etáž na kótě 529 m.n.m. je značně 

vyšší  a dosahuje  výšky  místy  až  30 m.  Tento  stav  vznikl  historicky  během 

uplynulých  let  a je  ovlivněn  zejména  reliéfem  původního  terénu.  Podle 

předkládaného POPD bude tato etáž zajištěna a upravena do stabilního stavu na 

hranicích  dobývacího  prostoru.  Nižší  etáže  budou  vytvářeny podle  předložené 

dokumentace POPD.

Dobývací  metoda  v kamenolomu  se  nebude  měnit.  Kamenolom  bude  dále 

dobýván jako stěnový víceetážový lom v výškou stěny do 15 m.
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Za  druhé  při  otevírání  spodních  etáží  lomu  480 m.n.m.  a  470 m.n.m.  bude 

kamenolom  postupně  těžen  jako  jámový  lom  postupným  zahloubením 

s vytvořením technologické komunikace v jižní a jihovýchodní stěny lomu.

Technologická  doprava  v lomu  bude  automobilová  nákladními  automobily. 

Doprava bude řízena dopravím řádem kamenolomu.

Nakládka  rubaniny  bude  prováděna  lopatovými  diesel-hydraulickými  rypadly 

s pojezdem na housenicovém nebo kolovém podvozku s podkopovou lžící  nebo 

kolovými nakladači. (obr. č. 3)

3.5 Parametry skrývkových a     těžebních řezů  

Generelní svah lomu je dokumentován na přiložené mapové příloze. Těžba v lomu 

bude probíhat ve skalní hornině – žule, kde se nepředpokládá nestabilní horninové 

prostředí. Nejvyšší etáž lomu, která je vedena ve zvětralé hornině vyžaduje úpravu 

do stabilního stavu. Stav horniny lze označit jako polosoudržná hornina. Výška 

této etáže dosahuje ve východní části lomu max. téměř 29 m (obr      č.     8  ). Sklon 

etáže, který je strmější.  Plán POPD navrhuje dále do takto vytvořeného svahu 

nezasahovat a zajišťovat stabilitu tohoto svahu úpravou následujících etáží tak, 

aby nedošlo ke spojení svahu nejvyšší etáže se spodními etážemi ponecháním 

ústupků mezi etážemi s využitím současných plošin, které jsou mezi etážemi již 

vytvořeny.

Mezní rovnováha soudržných hmot se řídí křivočarou mezní obálkou Mohrových 

kružnic.  Pro mezní obálku ve tvaru paraboly n-tého stupně, která udává vztah 

mezi normálovým σn a smykovým napětím Ʈn na smykových plochách lze vyjádřit

Ʈmn = k (σn + σc)                                                                    [1]

Kde k – parametr bezpečnosti

       σc – normálová  soudržnost   [kp/cm2]

       σn – normálové  napětí   [kp/cm2]
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3.6 Výpočet mezní výšky svahu a strmost svahu  

Výpočet je proveden na známé, popř. tabulkové hodnoty pevnostních parametrů 

horniny metodou mezní rovnováhy soudržných hmot.

Vstupní hodnoty použité ve výpočtu:

- výška lomové stěny max.                                        h2               90 m

- objemová hmotnost                                                                  2,6 t/m3

- normálová  soudržnost                                            σc                20 kp/cm2

- obálka Mohrových kružnic daná parametry:

                                                                   c                 30 kp/cm2

                                                                  m                 1,5   

Stupeň bezpečnosti generelního svahu lomu Kb

Stupeň  bezpečnosti  závěrné  svahu  lomu  pro  závěrný  svah  lomu  trvalého 

charakteru kb = 1,5

cotg αkb = cotg α . 1,5                                                        [2]

= 0,356 . 1,5 = 0,534

α = 61,9°     

výpočet  mezního  svahu  lomu,  provedený  metodou  mezní  rovnováhy křehkých 

soudržných hmot  udává mezný úhel  svahu při  koeficientu  bezpečnosti  kb = 1,5 

svah se sklonem max. 61,9°.

Vzhledem ke skalnímu charakteru horniny vychází se při stanovení generelního 

sklonu  z technologického  profilu  lomu.  V závěrném svahu  lomu  se  ponechává 

mezi jednotlivými etážemi plošina o šířce 5m, z toho vyplývá hodnota generelního 

sklonu:

Severní svah lomu, profil 1 – 1´.......................................................GS    1 : 0,98

Jižní svah, profil 1 – 1´.....................................................................GS    1 : 1

Východní svah, profil 2 – 2´..............................................................GS    1 : 1,15
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Západní svah, profil 2 – 2´................................................................GS    1 : 0,63

Výpočet svahu podle technologického profilu je podle v jednotlivých částech lomu 

41° až  45° a je tedy plošší než je svah vypočtený s koeficientem bezpečnosti 1,5.

Výška a sklon řezů

Mezní svislá  výška vypočtená metodou mezní  rovnováhy křehkých soudržných 

hmot je 61,01 m. Výška jednotlivých řezů nepřekračuje 15 m s výjimkou nejvyšší 

etáže,  jejíž  stabilita  byla  vyhodnocena  samostatně. Sklon  jednotlivých  etáží  je 

nižší než 90°a vyhovuje tedy požadavkům. Určení výšky a sklonu řezu (etáže) 

podle  geologických  poměrů  ložiska,  dobývací  metody,  parametrů  dobývacích 

a nakládacích strojů vychází z toho, že těžená hornina je skalní materiál – žula. 

Primární rozpojování se provádí zásadně trhacími pracemi. Nasazené dobývací 

a nakládací  stroje  těží  horninu  z rozvalu  po  odstřelu.  Používají  se  zásadně 

lopatová dieselhydraulická rypadla s podkopovou lžící a kolové nakladače s čelní 

lžící.  Technologie  práce  těchto  strojů  omezuje  riziko  z nestability  rozvalu.  Pro 

těžbu z rozvalu, který bude vyšší než 1,4 násobek výškového dosahu nakládacího 

stroje, bude vypracována provozní dokumentace.

3.7 Opatření při vedení prací u hranic dobývacího prostoru  

Dobývací  prostor  Vítkov  I,  který  byl  stanoven  pro  dobývání  žuly  zasahuje  do 

katastrálních  území  Vítkov  a  Hrušková  a  má výměru  6,0234  ha.  Vertikálně  je 

dobývací prostor omezen rovinou. Dobývací prostor Vítkov I nesousedí s žádným 

jiným dobývacím prostorem.

Dobývací prostor sousedí, přímo navazuje, na plochu budoucího rozšíření lomu 

které je dokumentováno. Plánem využívání ložiska Vítkov – Hrušková „Rozšíření 

kamenolomu Vítkov – Vítkov II“ (viz. úvod-druhá fáze). Plán využívání ložiska je 

samostatnou  dokumentací  činnosti  prováděné  hornickým  způsobem,  která  je 

rovněž samostatně předkládána k připomínkám dotčeným orgánům a účastníkům 

řízení a k projednání státní báňskou správou.

Postupem těžby v kamenolomu Vítkov v minulém období bylo prakticky dosaženo 

hranic dobývacího prostoru. Podle vyhodnocení stavu etáže lze konstatovat, že 
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k posunu horní  hrany etáže došlo  vlivem rozvalu etáže a nestability svahu pro 

značné  zvětrání.  Tento  stav  řeší  překládaný  POPD  a stabilitu  nejvyšší  etáže 

kamenolomu  zajišťuje  vytvořením  lávkování  a zastavením  postupu  dalších 

spodních etáží s ponecháním ústupku mezi etážemi.

Postup  kamenolomu  podle  předkládaného  plánu  nepostupuje  za  hranici 

dobývacího  prostoru.  POPD  řeší  dotěžení  zásob  v dobývacím  prostoru  v tzv. 

jihovýchodní  části  na  hranici  dobývacího  prostoru,  kde  jsou  zatím  zásoby 

nedotěženy.

Postup kamenolomu neovlivňuje svou činností jiné hornické činnosti nebo činnosti 

prováděné hornickým způsobem na hranicích dobývacího prostoru. 

Způsob rozpojování hornin

Dobývání  žuly  v kamenolomu  Vítkov  bude  zajištěno  při  rozpojování  dobývané 

horniny  –  žuly  pomocí  trhacích  prací.  K tomu  budou  využívány  trhací  práce 

velkého rozsahu a trhací práce malého rozsahu. Pro provádění těchto trhacích 

prací  bude  využíván  Generelní  technický  projekt  clonových  odstřelů 

v kamenolomu  Vítkov  a  Technologický  postup  trhacích  prací  malého  rozsahu 

v kamenolomu  Vítkov.  Technologický  postup  trhacích  prací  malého  rozsahu  je 

součástí  dokumentace  POPD.  Trhací  práce  velkého  rozsahu  a  trhací  práce 

malého rozsahu zajišťují primární rozpojení horniny.

Sekundární rozpojování těžené horniny bude zajištěno trhacími pracemi malého 

rozsahu a rozpojováním pomocí bouracího kladiva na nosiči – dieselhydraulické 

rypadlo  na  housenicovém  nebo  kolovém  podvozku  s výměnným  pracovním 

orgánem.

3.8 Umístění důlních staveb   

Kamenolom Vítkov v minulosti těžil surovinu, ze které vyráběl drcením a tříděním 

na pevné úpravnické lince různé frakce drceného kameniva – štěrků. Předchozí 

provozovatel  demontoval  zařízení  pevné  úpravnické  linky  (drtiče,  spojovací 

pasové dopravníky a třídič, násypky) a lom není v současné době vybaven pevnou 

úpravárenskou  technologií,  ani  stabilními  objekty  sociálního  zařízení  a  správy 

kamenolomu.

2011 17 



František Horváth: Rozšíření kamenolomu Vítkov I

Podle  předkládaného  POPD  nebude  lom  trvale  vybaven  stabilním  zařízením. 

Technologické  zařízení  lomu  bude  tvořit  mobilní  technologie  –  mobilní  drtič 

a mobilní třídič (viz. přílohy 1, 2 a 4).

Sociální  zařízení  a  správa  kamenolomu  bude  zajištěno  v mobilních  popř. 

pojízdních buňkách, které budou umístěny na ploše kamenolomu podle potřeby, 

zpravidla  v jeho  jihozápadní  části.  Stabilní  sociální  zařízení  lomu  a  správa 

kamenolomu  jsou  umístěny  do  sídla  společnosti  Stavební  recyklace  s.r.o. 

v Sokolově, Chebská 53, které je vybudováno.  Jiné důlní  stavby pod povrchem 

a důlní stavby sloužící otvírce, přípravě nebo dobývání výhradního ložiska v lomu 

a skrývce  v hranicích  vymezených  čarou  skutečně  provedené  skrývky  nebo 

prováděné těžby popřípadě na území vystaveném přímým účinkům těžby nebudou 

prováděny.

3.9 Mechanizace a elektrizace, důlní doprava, rozvod vody a zajištění   
provozu materiálem

Podle  předkládaného  POPD  nebude  lom  trvale  vybaven  stabilním  zařízením. 

Technologické zařízení lomu bude tvořit mobilní technologie – mobilní drtič (obr.  

č.1-2)  a mobilní  třídič  (obr.  č.  4). Mobilní  technologické  zařízení  kamenolomu 

sestává zásadně z mobilního drtiče a mobilního třídiče. Mechanismus pojíždí na 

housenicovém  nebo  kolovém  podvozku  a  je  při  práci  v lomu  umístěn  podle 

potřeby a těžby v části  ložiska,  která je  určena k těžbě na základě požadavků 

odběratelů. Mobilní drtič je vybaven čelisťovým nebo odrazovým drtičem.

Také mobilní  třídič pojíždí  na housenicovém nebo kolovém podvozku. Třídič je 

zařazován jako technologický prvek do úpravnické linky za mobilní  drtič.  Třídič 

bude  vybavován  třídícími  síty  k výrobě  frakcí  kameniva  podle  požadavků 

odběratelů. Úpravnická linka (mobilní drtič a mobilní třídič) budou v kamenolomu 

pracovat podle potřeby v závislosti na požadavcích odběratelů tak, že vyrobí na 

ploše kamenolomu zásobu frakcí kameniva. Kamenolom bude dále provozován při 

nakládce  a prodeji  vyrobeného  kameniva.  Pokud  bude  vytvořená  zásoba 

kameniva vyexpedována, opět bude na kamenolomu nasazena zmíněná mobilní 

technologická linka a proces těžby a úpravy bude znovu probíhat.
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Technologická doprava v kamenolomu bude zajišťována nákladní automobilovou 

dopravou.  Odvoz  vyrobeného  kameniva  (expedice)  bude  prováděn  silničními 

automobily odběratelů. Provoz technologické dopravy a dopravní provoz expedice 

výrobků  kamenolomu  bude  probíhat  podle  dopravního  řádu 

kamenolomu.Nakládka  vyrobeného  kameniva  k expedici  bude  zajišťována 

kolovými nakladači (viz.příloha č.3) popř. dieselhydraulickými lopatovými rýpadly. 

Sekundární rozpojování, které bude prováděno bouracími kladivy.

Vrtné práce budou prováděny dodavatelsky na smluvním základě cizí organizací.

Elektrizace  lomu  nebude  zajišťována.  Je  zajištěna  pouze  elektrifikace 

instalovaných  stavebních  buněk  –  zázemí  pracoviště  lomu  Vítkov.  Elektrická 

energie je přivedena z veřejného rozvodu závěsným kabelem AES 4 * 25, který je 

přivedený do zásuvkové skříně, instalované vně buňky č. 1 (Buňka č. 1 je bez 

elektroinstalace)

Zdroje elektrického proudu:

a) vlastní – TN-C-S+PEN

b) cizí – transformátor

Souprava 3*230 V/400 V, ochrana před nebezp. dotyk. napětím – samočinným 

odpojením  od  zdroje.  Na  zásuvkové  skříni  jsou  osazeny  dvě  zásuvky  230 

V a jedna zásuvka 400 V, ze které je napájena buňka č. 2.

Buňka č. 2 je z jedné strany napojena pomocí kabelové přívodky 400 V, vedení je 

prosmyčováno přes podružný rozvaděč buňky č. 2 a smyčka ukončena zásuvkou 

400 V, ze které je možno pokračovat do další stavební buňky.

Ochrana  před  úrazem elektrickým proudem je  zajištěna  u  živých  částí  izolací 

a krytím, u neživých částí samočinným odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-

41. Zvýšená ochrana je zajištěna proudovým chráničem s Irez = 30 mA.

Rozvod vody v kamenolomu se nepředpokládá.

Mobilní  sociální  zařízení   bude  zásobováno  vodou  v přepravních 

zásobnících.Technologická zařízení lomu budou podle potřeby zásobována vodou 

mobilními  prostředky –  cisternami  na  automobilovém podvozku.  Zkrápění  cest 

proti  prašnosti  bude  prováděno  mobilními  prostředky  –  cisternami  na 
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automobilovém  podvozku  s potřebným  přídavným  zařízením  pro  zkrápění 

vozovek.

Zajištění  provozu  materiálem  bude  zajišťováno  ze  skladů  společnosti  Stavení 

recyklace, s.r.o., které jsou umístěny v sídle společnosti (Sokolov, Chebská 53). 

Opravy  a  údržba  zařízení  bude  probíhat  v zařízením  společnosti  Stavební 

recyklace,  s.r.o.  v jejím  sídle,  kde  jsou  potřebné  údržbářské  a  opravárenské 

kapacity.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a bezpečnost provozu a ochrana 

objektů a zájmů chráněných podle zvláštních předpisů.

Odvodňování:

a) jímání a odvádění důlních vod,

b) nakládání s důlními vodami

3.10 Jímání a odvádění důlních vod  

Kamenolom Vítkov až dosud nevykazuje žádný trvalý zdroj vody, který by vznikal 

v provozu  kamenolomu.  V případě  dlouhodobých  srážek  vznikají  v několika 

místech v kamenolomu místní drobné prameny vody. Voda odtéká samovolně po 

terénu do sběrného příkopu podél komunikace II/210. POPD zajišťuje podobný 

postup jímání  a odvodňování  všech etáží lomu, které jsou vyvinuty nad úrovní 

490 m.n.m.. Všechny případné vody v kamenolomu, které se vyskytnou nad touto 

kótou budou zachyceny v mělkých odvodňovacích  rýhách vytvořených na patě 

lomové etáže a vyvedeny mimo lom do silničního příkopu jako dosud. Bude tak 

zlepšena kontrola nad případnými zdroji vody v lomu a její regulované odvedení 

mimo pracoviště lomu. V severovýchodní a východní části lomu bude vyhlouben 

na hranici dobývacího prostoru záchytný odvodňovací příkop pro zachycení vod 

z přívalových dešťů s vyvedením do terénu mimo prostor kamenolomu, kde jsou 

další vlastní pozemky společnosti. Stavební recyklace, s.r.o.. V období normálních 

klimatických podmínek bez mimořádných srážek bude tento odvodňovací příkop 

suchý – mimo funkci.

V období zahlubování těžebních prací lomu pod kótu 490 m.n.m. (etáž 480 m.n.m. 

a 470 m.n.m.)  nebude  možno  odvádět  případné  vody  v kamenolomu  pod 

uvedenou  kótou  samospádem  mimo  lom.  Nepředpokládá  se  možnost 
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nahromadění  vody  ohrožující  bezpečnost  práce  a  provozu.  Odvodňování 

těžebních prací bude realizováno vyhloubením čerpací jímky o velikosti cca 50 m3 

a nasazení motorové čerpací jednotky o výkonu 1 m3/min. Po dosažení plánované 

kóty  etáže  (480 m.n.m.,  470 m.n.m.)  bude  čerpací  jímka  umístěna na  ploše 

a k této jímce budou mělkým příkopem svedeny případné vody k odčerpání tak, 

aby se voda nerozlévala po pláni etáže. V případě většího přítoku než je kapacita  

čerpací jednotky budou etážní práce na etáži přerušeny a přemístěny do jiného 

prostoru lomu do doby zvládnutí přítoků a snížení hladiny vody pod okraj čerpací 

jímky.  POPD  předpokládá  zatopení  dna  lomu.  Vzhledem  k  nasazení  mobilní 

technologie tento postup nijak neohrožuje stabilitu provozu lomu, ani bezpečnost 

práce provozu.

V  současné  době  dle  zákona  č.  44/1988  sb.  Jsou  povrchové,  podzemní 

a srážkové  vody z důlních  prostorů  považovány za  důlní  vody.  Organizace  při 

důlní  činnosti  je  oprávněna  za  podmínek  stanovených  vodohospodářských 

orgánem  a orgánem  ochrany  veřejného  zdraví  tyto  vody  vypouštět  do  vod 

podzemních nebo povrchových.  Podle zákona č.  254/2001 sb.,  o vodách,  jsou 

důlní vody pokládány za vody podzemní nebo povrchové, nikoli za vody odpadní.

V případě lomu Vítkov jde výhradně o důlní vody, které se generují  v prostoru 

lomu v  důsledku srážkové činnosti. Průměrné množství důlních vod se kterými je 

nakládáno  jejich  vypouštěných  do  recipientu  Lobezského  potoka  číni 

11000 m³/rok. V současné době  v rámci provozu kamenolomu Vítkov se nakládá 

s důlními vodami v souladu s povolením MÚ Sokolov-OŽP k jinému nakládání 

s povrchovými  vodami  dle  §8,odst.  1,  písm.  a)  části  zákona  o  vodách 

č.j. 6886/2006/ZP/SOKI-231.2 ze dne 13.02.2006.

Důlní vody vznikající v důsledku srážkových činností v prstoru kamenolomu Vítkov 

se  dílem  soustředí  v  těžební  jámě  a  dílem  vody  z  jižního  okraje  lomu 

v sedimentační jímce v blízkosti provozního objektu. Na západním okraji těžební 

jámy je  vyhloubena  čerpací  jímka,  ze  které  se  vody  čerpají  výtlačným PEHD 

potrubím D63 do stávajícího potrubí DN400 pod komunikací II/210 a následně do 

Lobezského potoka. Čerpání je zajišťováno pomocí ponorného kalového čerpadla 

řízeného automatickým hladinoměrem s výkonem asi 30 m³/hod.. Čerpací jímka 

na dně těžební jámy se postupně zahlubuje a posunuje s postupem těžby dle 
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aktuální  situace.  Rovněž  vody  z  jižního  okraje  lomu  Vítkov  odtékají  přes 

sedimentační  jímku  do  Lobezského  potoka   stávajícím  trubním  propustkem 

DN400. K vypouštění jsou stanoveny přípustné a max. Limity ,,p“ a ,,m“. Provoz 

systému odvedení vod z kamenolomu se řídí ustanovením provozního řádu, který 

byl  schválen rozhodnutím MÚ Sokolov  -  OŽP č.j.  1934/2006/ZP/SOKI ze dne 

09.06.2006.

b/ Nakládání s důlními vodami

Vody,  které se v lomu případně zjistí  pod kótou 490 m. n.  m.budou vyloučeny 

z lomu mělkými  odvodňovacími příkopy do odvodňovacího příkopu komunikace 

II/210 (tzn. současný stav odvodňování lomu). Aktuální těžená etáž kamenolomu 

Vítkov  bude  odvodněna  průběžně  realizovanými  otevřenými  příkopy  (provozní 

příkopy).  Půjde o nezpevněné, v kamenné hornině hloubené, příkopy,  které se 

budou obnovovat tak, jak se bude báze lomu zahlubovat.

Vody,  které  vzniknou  v  zahloubené  části  lomu  (pod  kótou  490 m.n.m.)  budou 

čerpány z čerpací jímky o velikosti 50 m³, kde budou usazeny nerozpustné látky, 

čerpací jednotkou a přez pohyblivý výtlačný řád rovněž do odvodňovacího příkopu 

podél  komunikace  II/210.Znečištění  chemickými  ani  biologickými  látkami  se 

nepředpokládá. Ve vodě, která v případě zvýšených srážek vytéká z lomu nebyly 

zjištěny žádné znečišťující látky. V čerpací jímce pod kótou 490 m.n.m. Bude voda 

před vypuštěním odkalena usazením nerozpuštěných látek. Jiná úprava vody se 

nepředpokládá.

Po  ukončení  těžby  kamenolomu  Vítkov  bude  ukončeno  čerpání  důlních  vod 

a zbytková těžební jáma lomu Vítkov bude zatopena. S ohledem na skutečnost, že 

v  případě  lomu  Vítkov  I  se  propustnost  horninou  omezuje  na  propustnost 

puklinovou, zdrojem vody bude téměř výhradně voda srážková. Stálá hladina bude 

stabilizována ve výšce 489 m. n. m., přepadovým objektem, který bude novým 

odtokovým  potrubím  DN300  napojen  na  stávající  trubní  propustek  DN400. 

Předpokládaná výměra zatopené plochy bude činit 27700 m³. V případě výskytu 

přívalového deště je základním omezujícím prvkem systému nakládání s důlními 

vodami stávající trubní propustek pod komunikací II/210, kterým budou odváděny 

veškeré vody ze zájmového prostoru.  V případě vyššího odtoku,  přesahujícího 
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kapacitu  propustku,  bude nutné přebytek průtoku dočasně soustředit  v  těžební 

jámě  lomu.  Maximální  kapacita  propustku  je  dosažena  v  případě  tlakového 

proudění se zatopeným vtokem.

3.11 Přehled objektů, údaje o intenzitě přetvoření povrchového terénu,   
předpokládaný pohybu hladiny spodní vody.

Kamenolom Vítkov je provozován různými subjekty od roku 1945. V jeho prostoru 

nejsou situovány žádné objekty  ani  zájmy chráněné  podle  zvláštních  předpisů 

dotčených plánovanou těžbou. Přetvoření povrchového terénu vyplývá z postupu 

těžební činnosti vlastního lomu a je dokumentováno mapou důlní situace k datu 

16.10.2004  a  mapou  konečného  stavu  lomu  s  příslušnými  řezy.  Přetvoření 

povrchu terénu vlivem hlubinného dobývání není dokumentováno.

Hlubinné dobývání nebude prováděno. Není předmětem POPD.

Předpokládaný  pohyb  hladiny  podzemní  vody  vyplývá  z  poznatků  dosavadní 

těžební činnosti a výskytu vody v lomu. Vzhledem ke skalnímu charakteru těžené 

horniny – žuly se předpokládá naprostá nepropustnost horniny. Hornina je však 

zcela  nepravidelně  viditelně  narušena  různými  druhy  sevřených  puklin 

a předpokládá se v prostoru puklinová propustnost.

Rozsah depresivního kužele nelze prakticky přesně určit vzhledem k nepravidelné 

síti různých   puklin a tedy puklinové propustnosti masivu. Z dosavadního vývoje je 

však zřejmé že dosah je nezřetelný vzhledem k tomu, že vegetace na okraji lomu 

žádným způsobem nevykazuje  nedostatek  zdrojů  vody pro  vegetační  procesy. 

V okolí hrany lomu se nenachází žádný objekt, který je vázán na výskyt vodního 

zdroje a význam pohybu spodní vody je malý.

Tab.č.1
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Organizace/Stanovisko Požadavek Informace o splnění

KÚ Karlovarského kraje/ 

č.j.  3893/ZZ/09  ze  dne 

21.10.2010

souhlas dle §48a, odst.2,písmc) zák.289/95 Sb. 

(územní rozhodnutí pro vyhrazené ložisko na 

lesním pozemku

KÚKK vydal souhlas

č.j. 4455/ZZ/09-2

ze dne 16.12.2009

souhlas dle §4, odst. 3 zák. 114/92 Sb. (odlesnění 

nad 0,5 ha.)

MÚSO vydal souhlas 

č.j. 119712/2009/ZP/JISK

ze dne 28.12.2009

Souhlas s odnětím ze zeměděl. půdního fondu stavebník požádal o souhlas

-povolení  změny  středního  zdroje  znečišťování 

ovzduší dle §17, odst. 1. písm. c) zák. č. 86/02 Sb.

-povolení zkušebního a trvalého provozu dle §17, 

odst. 1, písm. d) zákona

stavebník požádá o povolení

změna a následného zkušebního a 

trvalého provozu v návaznosti na 

vydané územní rozhodnutí

povolení k nakládání s důlními vodami §40 odst. 2 

písm. c) horního zákona č. 44/88 Sb.

stavebník požádá o povolení 

v  návaznosti  na  vydané  územní 

rozhodnutí

OBÚ Sokolov

č.j. 2708/2009/08

ze dne 21.12.2009

povolení  hornické  činnosti  k  dobývání 

nevyhrazeného ložiska dle §19 zákona č. 61/88 Sb.

stavebník  požádá  o  povolení  v 

návaznosti  na  vydané  územní 

rozhodnutí

MÚ Sokolov

č.j. 71949/2009/ZP/PEOU

ze dne 15.10.2009

souhlas dle §48a, odst. 1, písm. c) zák. 289/95 Sb.

(územní  rozhodnutí  pro  nevyhrazené  ložisko  na 

lesním pozemku)

KÚKK vydal souhlas

č.j. 4455/ZZ/09-02

ze dne 16.12.2009

rozhodnutí o odnětíbz lesního a půdního fondu dle 

§15 zákona č. 289/95 Sb.

stavebník požádá o odnětí z LPF

v  návaznosti  na  vydané  územní 

rozhodnutí

výjimka dle §56 zák. 114/92 Sb. (chráněné druhy) KÚKK vydal výjimku

č.j. 4459/ZZ/09-4 

ze dne 2.1.2010

MÚ Sokolov

č.j. 119712/2006/ZP/JISK

ze dne 28.12.2009

postupné odlesňování po etapách sdlesnění  bude  probíhat  po 

etapách viz. POPD

postupná reultivace dle plánu sanace a rekultivace kamenolom bude rekultivován po 

etapách viz. POPD

KÚ Karlovarského kraje zahájení prací mimo dobu hnízdění ptáků odlesnění bude probíhat v etapách 

v období říjen-březen

2011 24 



František Horváth: Rozšíření kamenolomu Vítkov I

č.j. 4459/ZZ/09-4

ze dne 5.1.2010

záchranný transfer chráněných živočichů

KSÚS Karlovarského kraje

ze dne 14.12.2009

napojení  odvodňovacích  příkopů  na  stávající 

propustek a jeho údržba

odvodňovací  příkopy  budou 

napojeny  na  stávající  propustek 

DN400, silnice II/210

oplocení kamenolomu oplocení  kamenolomu  je 

navrženo  mimo  ochr.  Pásmo  a 

pozemek komunikace II/210

hospodářský sjez sjezd bude realizován dle 

f. PETRING

Povodí ohře s.p.

č.j. 003203-32120/2009

ze dne 7.1.2010

nakládání s odpady viz. POPD

havariní plán Provozovatel  kamenolomu 

Vítkov  I/II  má  zpracován 

havarijní plán. V rámci správního 

řízení  o  povolení  vypouštění 

důlních  vod  bude  hav.  plán 

aktualizován  a  předložen  ke 

schválení Povodí.

dokumentace pro stavební řízení zástupce  Povodí  pan  Poledníček 

byl  seznámen  s  faktem,  že 

stavební  řízení  v  tomto  případě 

nebude probíhat

MÚ Sokolov

č.j. 48132/2008/ZP/PEOU

ze dne 19.1.2009

souhlas dle §12, odst. 2 zák. 114/92 Sb. (krajinný 

ráz)

Stavebník požádal o souhlas

4. Úprava a zušlechťování  

Technologické postupy v průběhu úpravy a zušlechťování

a/  způsob dopravy k úpravě a zušlechťování

b/  které složky vydobytých nerostů budou při úpravě a zušlechťování využity
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c/  množství a kvalita vsázky nerostů do úpravárenského procesu

d/  technologie úpravy a zušlechťování

e/  výtěžnost

f/  množství a kvalita výsledných produktů úpravy a zušlechťování, způsob jejich 

ukládání

g/  množství a kvalita odpadu a jeho uložení, rozhodnutí o zřízení, změně nebo 

likvidaci     odpadu, odklidiště a podmínky těchto rozhodnutí

h/  základní opatření proti vzniku závažných provozních nehod (havárií)

a/Způsob dopravy k úpravě a zušlechťování

Vzhledem k poměrům v kamenolomu (stoupání, množství přepravovaného mat.) 

přichází v úvahu pouze automobilová doprava. Tento způsob je velice operativní, 

umožňuje přizpůsobit se různým postupům těžební fronty a selektivnímu odvozu 

vybraných kategorií hornin a zemin. Automobilová doprava umožňuje podstatně 

zkrátit dobu přípravy ložiska k explotaci. Kapacita automobilové dopravy je dána 

objemem korby vozidla, jízdní dobou (max. rychlost, dopravní vzdálenost, čekání 

vozidla atd.) a nosností vozidla.

Nevýhodou automobilové dopravy v podmínkách kamenolomů je

        -   malá přepravní výkonnost daná obsahem korby

        -  nízká produktivita práce a vysoké provozní náklady

        -  nízká životnost a vysoké nároky na údržbu dopravních prostředků

Doprava  těženého  materiálu  od  těžební  stěny  bude  prováděna  nákladními 

automobily k mobilnímu drtiči do jehož násypky bude materiál z korby automobilu 

vysypáván přímo nebo bude materiál sypán na pláň pojezdu mobilního drtiče a do 

násypky  drtiče  bude  materiál  k  drcení  podáván  kolovým  nakladačem  nebo 

dieselohydraulickým  lopatovým  rypadlem.  Bude  aplikován  rovněž  systém 

bezdopravní, kdy mobilní drtič bude přistaven do blízkosti těžební stěny a materiál  

k  drcení  bude  do  drtiče  podáván  přímo  kolovým  nakladačem  nebo 

dieselohydraulickým lopatovým rypadlem.

b/Které složky vydobytých nerostů budou při úpravě a zušlechťování využity
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Horninový materiál na ložisku žuly – Vítkov bude zpracováván a využit v celém 

rozsahu.  Těžený  materiál  neobsahuje  složku,  která  by  byla  v  procesu  úpravy 

samostatně využívána.

c/Množství a kvalita vsázky nerostů do úpravárenského procesu

Horninový  materiál  na  ložisku  žuly  –  Vítkov bude zpracován a  vxužit  v  celém 

rozsahu. Průměrná výše roční těžby na ložisku se uvažuje cca 100 000t. Celé 

vytěžené  množství  horninového  materiálu  bude  komerčně  využito.  Část 

vytěženého  materiálu  bude  jako  obchodní  produkt  využita  bez  další  úpravy 

(lomový kámen). Část vytěženého materiálu bude zpracována drcením a tříděním 

na obchodní druhy kameniva. Výše podílů jednotlivých částí na celkové těžbě se 

předpokládá výrazně variabilní a není pevně stanovena.

Zdravá a neporušená žula (nikoli připovrchová  navětralá část ložiska) vykazuje 

příznivé mechanicko-fyzikální vlastnosti, které vyhovují požadavkům norem ČSN 

72 1512 – 14. Ložiskovou surovinu je možno hodnotit jako vhodnou pro výrobu 

drceného kameniva.

                                                                          min.                 max.            

Objemová hmotnost           /kg/dm³/               2,29                 2,64               2,60

Nasákavost hmotná            /%/                      0,20                 0,66               0,36

Pórovitost                            /%/                                                                    1,25

Trvanlivost                          /%/                       0,0                   4,2                 1,39

Mrazuvzdornost                  /%/                       0,0                   3,2                 0,48

Otluk LA                              /%/                     21,4                 30,4               24,1

Pevnost v mělnění              /kp/cm³/                                                         650

Pevnost při zatížení 40t.     /%/                                                                   27,3

Tvarově nevhodná zrna      /%/                                                                     6,6

d/  Technologie úpravy a zušlechťování

Úprava a zušlechťování těženého horninového materiálu bude prováděna drcením 

a tříděním. K tomu budou využita technologická zařízení – mobilní drtič a mobilní 

třídič.  Tato  zařízení  pojíždějí  na  housenicovém nebo  kolovém podvozku.  Jsou 
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přemístitelná bez náročných úprav vlastního zařízení i dopravní trasy. Jejich pohyb 

je zajištěn pomocí vlastního pohonu, popř. pomocí přípojného  pohonu.

e/ Výtěžnost     

Horninový materiál na ložisku žuly – Vítkov bude zpracováván a využit v celém 

rozsahu. Protože se v procesu úpravy samostatně nevyužívá některá ze složek 

horniny  samostatně,  spočívá  výtěžnost  při  úpravě  v  rozdělení  upraveného 

materiálu na frakce podle zrnitosti.  Vzhledem k obchodním podmínkám na trhu 

s kamenivem  není  pevně  stanoven  záměr  na  výrobu  jednotlivých  velikostních 

frakcí v pevném objemu. Předpokládá se, že objem vyráběných frakcí bude velmi 

variabilní a bude ovlivněn požadavky odběratelů na zrnitost odebíraných frakcí.

f/ Množství a kvalita výsledných produktů úpravy a zušlechťování, způsob 
jejich ukládání

Produkce  kamenolomu  bude  celá  komerčně  využita  a  množství  výsledných 

produktů  je  shodné  s  celkovou  těžbou  v  kamenolomu.  Její  roční  výše  se 

předpokládá průměrně cca  100 000 t.

Předpokládá se výroba těchto základních druhů kameniva :

- lomový kámen

- drcené kamenivo : 

-    0  –   16 mm

-    0  –   32 mm

-    8  –   16 mm

-  16  –   32 mm

-  32  –   63 mm

-  63  – 125

   další podle individuálních požadavků

Kvalita drceného kameniva bude odpovídat požadavkům norem, kvalita lomového 

kamene  bude  odpovídat  požadavkům  dohodnutým  s odběratelem.  Vyráběné 
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produkty  budou  ukládány  na  ploše  kamenolomu  a z těchto  míst  budou 

expedovány k odběratelům.

g/  Množství  a  kvalita  odpadu a jeho uložení,  rozhodnutí  o zřízení,  změně 
nebo likvidaci odvalu, odkaliště a podmínky těchto rozhodnutí

POPD nepředpokládá vznik odpadu v kamenolomu a ani jeho ukládání

h/  Základní opatření proti vzniku závažných provozních nehod (havárii)

V  souvislosti  s  hornickou  činností  podle  tohoto  POPD  vypracuje  organizace 

Stavební recyklace, s.r.o. Plán zdolávání závažných provozních nehod  (havárii) – 

havarijní  plán.  Havarijní  plán  bude  obsahovat  část  pohotovostní,  operativní 

a mapovou. Nedílnou součástí havarijního plánu bude dokumentace vypracovaná 

pro požární ochranu v kamenolomu.

Při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem bude uplatňováno 

naplňování požadavků zákona ČNR č. 44/1988 Sb., č. 61/1988 Sb., 62/1988 Sb., 

vyhlášky ČBÚ č.  26/1989 Sb.,  č.  51/1989 Sb. V platném znění  a navazujících 

předpisů.  Pro  jednotlivé  činnosti  v  kamenolomu  bude  zpracována  technická 

dokumentace podle požadavků vyhlášky č., 392/2003 Sb.

Posouzení  v  plánu navržených důlních děl  se  zřetelem jejich  případného 
využití pro jiné účely.

Důlní  díla,  která  budou  v  průběhu  provozu  kamenolomu  realizována  budou 

v souvislosti s dokončením těžby kamenolomu po dosažení plánovaného stavu dle 

POPD likvidována. V sousedství dobývacího prostoru není v činnosti žádný důl, 

lom ani  jiné  důlní  dílo,  které  by případně  vyžadovalo  ponechání  některé  části 

kamenolomu pro případné využití pro jiné, další účely.

5.  Základní opatření proti nebezpečí

Základní druhy nebezpečí

      a) výbuchu plynů a prachů,

      b) samovznícení požárů v podzemí

      c) průvalu vod a bahnin
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      d)  průtrži hornin, uhlí a plynů,

e)  důlních otřesů,

f)  ionizujícího záření,

g) Sesuvy v lomech, na odvalech a výsypkách

h)  jiné nebezpečné jevy

5.1 Základní opatření proti výbuchu plynů a prachů  

Kamenolom Vítkov dobývá ložisko žuly.  Při  těžbě kamene na tomto ložisku se 

nepředpokládá výskyt výbušných plynů a prachů. V minulosti při dobývání tohoto 

ložiska nebyl  zajištěn žádný stav, který by signalizoval  možnost výbuchu plynů 

a prachů.

5.2 Základní opatření proti nebezpečí samovznícení požárů v     podzemí  

Kamenolom Vítkov dobývá ložisko žuly.  Pří  těžbě kamene na tomto ložisku se 

nepředpokládá  možnost  samovznícení  požárů.  V prostoru  ložiska  není  zjištěn 

výskyt  žádné  látky,  která  by  mohla  zapříčinit  možnost  samovznícení  požáru. 

V minulosti  při  dobývání  tohoto  ložiska  nebyl  zjištěn  žádný  stav,  který  by 

signalizoval možnost samovznícení požáru.

5.3 Základní opatření proti nebezpečí průvalu vod a bahnin  

Kamenolom Vítkov dobývá horninu – žulu, která má skalní charakter. Geologickým 

průzkumem nebyly zjištěny zvodnělé kolektory,  přítoky vod ani  tlaková zvodeň. 

Ustálená  hladina  vody  je  zjišťována  v úrovni  komunikace  II/210  na  kótě 

490 m.n.m.. Nepředpokládá se proto, že by mohlo dojít ke ztekucení horninového 

materiálu  a  jeho  průvalu.  Materiál  nejvyšší  lomové  etáže  má  charakter 

polosoudržné  horniny.  V minulosti  nebyl  zaznamenán  žádný  případ  ztekucení 

hornin  na  této  etáži,  ani  její  rozbřídání.  Před  průnikem  přívalových  vod  do 

horninového materiálu nejvyšší lomové etáže bude na hranici dobývacího prostoru 
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vyhlouben  záchytný  odvodňovací  příkop,  který  zachytí  na  severovýchodní 

a východní straně lomu případné přívalové přítoky vody.

5.4 Základní opatření proti nebezpečí průtrží hornin, uhlí a plynů  

V kamenolomu Vítkov nebyl geologickým průzkumem zjištěn horninový materiál, 

který by ohrožoval  práci  v lomu průtrží  hornin,  uhlí  a plynů.  Taková situace se 

v lomu podle POPD nepředpokládá.

5.5 Základní opatření proti nebezpečí důlních otřesů  

V kamenolomu Vítkov se důlní otřesy v POPD nepředpokládají.

5.6 Základní opatření proti nebezpečí ionizujícího zařízení  

Kamenolom Vítkov nedobývá horninu s ionizujícím zářením. Při komerčním použití 

výrobků  kamenolomu  zajišťuje  společnost,  která  výrobky  prodává  (Stavební 

recyklace,  s.r.o.)  normované  průkazní  zkoušky,  které  zahrnují  rovněž  zkoušky 

materiálu na ionizující záření. Horninový materiál v oblasti karlovarského žulového 

plutonu v některých případech vykazuje vyšší hodnoty záření než připouští platná 

vyhláška (zákon 22/1997 Sb. a navazující předpisy) pro použití tohoto materiálu 

pro vnitřní  prvky staveb.  Pro  vyloučení  takového stavu bude provádět  lom,  ve 

smyslu  platné  legislativy,  normované  zkoušky a  podle  výsledků  zkoušek  bude 

řízena  další  manipulace  s těženým  horninovým  materiálem.  Jiné  zatížení 

ionizujícím  zářením se  nepředpokládá.  Ve  venkovním větraném prostoru  lomu 

ionizující záření nehrozí.

5.7 Základní opatření proti nebezpečí sesuvů v     lomech, na odvalech   
a     výsypkách   

POPD kamenolomu Vítkov obsahuje stanovení generelního svahu. Vzhledem ke 

skalnímu  charakteru  těžené  horniny  se  neočekává  sesuv  horniny.  Geologický 
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průzkum nezastihl nebezpečné plochy odlučnosti, které by mohly vyvolat například 

skalní řícení. Podle vyhodnocení současného chování lomové stěny je zřejmé, že 

nejnižší  pevnostní  charakteristiku  vykazuje  hornina  na  nejvyšší  lomové  etáži. 

Horninový materiál je zde postižen intenzivním zvětráním a horninový materiál má 

charakter polosoudržné zeminy. Z těchto faktorů vychází základní opatření proti 

nebezpečí sesuvu v lomu:

-kontrola svahu pochůzkou před zahájením těžební činnosti v lomu,

-pravidelná prohlídka svahu lomu 1x za týden v průběhu těžební činnosti v lomu,

-vyhodnocení vrtných prací pro trhací práce z hlediska zjištění ploch nespojitosti 

v průběhu vrtání

-pravidelná kontrola dodržení generelního svahu lomu s ponecháním plošin mezi 

jednotlivými etážemi lomu na důlně-měřické mapové dokumentaci lomu.

-Vyhloubení záchytného odvodňovacího příkopu na hranici  dobývacího prostoru 

v severovýchodní a východní části lomu.

Na tato stanovená opatření budou průběžně navazovat provozní opatření, která 

budou reagovat na okamžitý stav v lomu.

Odvaly a výsypky nebudou v kamenolomu vytvářeny

5.8 Základní opatření proti nebezpečí jiných nebezpečných jevů  

Jiná nebezpečí nejsou známa a POPD je nepředpokládá.

Základní systémy větrání dolu nebo jeho částí, popř. jednotlivých samostatných 

větrních  oddělení,  klimatizace  a  degazace,  opatření  proti  prašnost;  větrání 

hlubokých  lomů. Práce  v kamenolomu  Vítkov  nezakládá  potřebu  vytváření 

žádných systémů větrání ani větrních oddělení, klimatizaci a degazaci. Nasazené 

technologické zařízení má vlastní systém udržování pracoviště v řádném teplotním 

a větracím režimu (klimatizace),  popř.  tato  zařízení  bude v případě potřeby na 

technologické zařízení namontováno.

Opatření  proti  prašnosti  je  součástí  technologického  zařízení  kamenolomu. 

Technologické  cesty  budou  podle  potřeby  zkrápěny  mobilní  technikou  proti 
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prašnosti (cisterna s rozprašovacím zařízením) v případě vzniku podmínek pro její 

vytváření.

6. Plán sanace i rekultivace území dotčeného těžbou  

Na  nejrozšířenější  destrukci  krajinného  prostředí  se  podílí  člověk  v  oblastech 

bohatých na nerostné suroviny.  Moderní  způsoby explotace ložiska nerostných 

surovin jsou vysoce produktivní  a  ekonomicky efektivní.  Nepříjemný rub těchto 

předností  je  zpravidla  nezbytnost  výrazné  devastace  krajiny,  která  postihuje 

dobývací prostor daného ložiska často až do hloubky několika set metrů, je často 

příčinou výrazných deformací  vodního režimu krajiny a  to  jak  kvantitativně tak 

i kvalitativně  vlivem  vyluhování  toxických  látek,  dochází  také  k  znečišťování 

ovzduší  prachem,  povýbuchovými  zplodinami  po  velkých  odstřelech,  zatěžuje 

okolí hlukem odstřelů, dobývacích prací a jiných zařízení, devastuje půdní fond 

a ničí  veškerou  zeleň.  Proces  rekultivace  porušeného  krajinného  systému 

zahrnuje  celý  komplex  báňsko-technických,  melioračních,  zemědělských, 

lesnických  a inženýrsko-stavebních  prací.  Jejichž  cílem  je  obnova  úrodnosti 

půdního fondu a funkce krajiny na plochách, kde již skončila hornická činnost, ne 

nichž se vytvářejí  nové zemědělské nebo lesní  úseky,  vodní  nádrže,  rekreační 

oblasti, případně se daného prostoru bude využívat pro záměry výstavby.

a/   technický plán a harmonogram prací

b/  vyčíslení předpokládaných nákladů na vypořádání očekávaných důlních 
škod a na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem dobývání.

c/   návrh na vytvoření  potřebných finančních rezerv a na časový průběh 
jejich vytvoření

6.1 Technický plán a harmonogram prací  

Pro  ekologické  rozlišení  lze  kamenolom  označit  jako  stěnový  (nad  kótou 

490 m.n.m.) a uzavřený jámový lom (pod kótou 490 m.n.m.).

Kamenolom se vyznačuje převahou strmých stěn s rozčleněním do etáží. Rovinatý 

terén  je  vytvořen  na  plošinách  jednotlivých  etáží  a  na  samotném  dně  lomu. 
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Pohybem  těžkých  mechanizmů  vznikne  na  těchto  plochách  vrstva  prachu 

a rozdrcené,rozježděné horniny. Ta je společně s navátými, splavenými nebo jinak 

přesunutými  částečkami  zeminy  základem  první  půdy  na  obnaženém  skalním 

podloží. Předpokládá se, že dno lomu bude mít tendencí k zatápění srážkovou 

a spodní, prosakující vodu. Specifickou vlastností horninového materiálu v lomu je 

velmi  nízký  obsah  dusíku  a  fosforu,  tedy  dvou  hlavních  biogenních  prvků 

zodpovědných  za  plošnou  eutrofizaci  krajiny.  Tento  stav  je  ekologicky  velmi 

významný,  neboť  těžební  plochy tak  představují  potenciální  útočiště  pro  druhy 

citlivé  nadměrnému množství  živin.  Mikroklima  v  lomu se  může v  jednotlivých 

částech velice lišit. Teplota, vlhkost vzduchu a světelné poměry jsou velmi důležité 

faktory.  Úprava  dotěženého  lomu  má  splňovat  zachování  různorodosti 

a rozmanitosti  prostředí,  ochranu  obnažených  stěn,  zachování  geologických 

informací, kontrastů zeleně a skalních útvarů, využití vodní plochy, která v lomu 

vznikne. Plány rekultivace vycházejí nejnovějších moderních trendů a poznatků při 

rekultivaci  vytěžených  kamenolomů,  které  byly  prezentovány  v odborných 

materiálech  a  literatuře.  Navrhuje  se  rekultivace  zalesněním  řízenou  sukcesí. 

Technické  práce  pro  tento  způsob  rekultivace  budou  provedeny  tak,  aby byla 

zajištěna bezpečnost konečné lomové stěny a vytvořeny podmínky pro biologické 

oživení z lokálních biocenter na okraji lomu – les na východní straně lomu, údolní 

niva Lobezského potoka na jižní straně lomu, extenzivní louky na severní a jižní 

straně lomu. Tímto se stav přiblíží předešlému stavu před samotným otevřením 

lomu a zahájením těžby.

Každá  etáž  lomu,  která  bude  dotažena  do  konečného  stavu  dle  POPD bude 

technicky upravena proti pádu uvolněných kusů hornin ze stěny jejím očištěním 

a úpravou pláně etáže s  vytvořením mělkých mokřadů v případě, že to na ploše 

etáže ve skalním prostředí bude možné:

Z těchto předpokladů vychází technický plán a harmonogram prací.

- úprava stěny etáže proti pádu hornin ze stěny etáže

 úprava pláně etáže pro zalesnění řízenou sukcesí

 technické práce provést ihned po dokončení těžby na etáži
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 zatopení  etáží  480  m.  n.  m.  A 470  m.  n.  m.  Po  jejich  dotěžení  na  kótu 

490 m.n.m.



Z toho se předpokládá:           - zatopení............................2,94 ha., tj. cca 53,94%

                                                - zalesnění...........................2,51 ha., tj. cca 46,06%

  z toho                                    - lavice dle jednotlivých horizontů.................1,19 ha

                                                - strmé stěny skalní.......................................1,32 ha

Harmonogram prací je stanoven a naplánován tak, že každá etáž a její pláň bude 

upravena samostatně po jejím dotěžení

6.2 Vyčíslení předpokládaných nákladů na sanaci a rekultivaci   

Úprava etáže proti pádu kusů horniny ze stěny..............................30 000,- Kč/etáž

(7 etáží celkem)

Úprava pláně etáže pro zalesnění řízenou sukcesí.........................20 000,- Kč/etáž

(5 etáží celkem)

Zalesnění řízenou sukcesí – výběr vegetačních druhů rostlin a

dřevin, potlačování plevelných rostlin a dřevin v průběhu suk-

cesních procesů na etáži …............................................................10 000,- Kč/etáž

(5 etáží celkem)

Zatopení etáží 480 m. n. m. a 470 m. n. m. …...............................................0,- Kč

Úprava odtoku vody ze zatopené části lomu.........................................20 000,- Kč

Náklady na sanaci a rekultivaci celkem                                               370 000,- Kč  

2011 35 



František Horváth: Rozšíření kamenolomu Vítkov I

6.3 Návrh na vytvoření potřebných finančních rezerv   

Dosavadní  tvorba rezervy na sanace a  rekultivace probíhá podle  schváleného 

postupu  tak,  že  na  1  m³ vytěžené  horniny  je  tvorba  rezervy  ve  výši  3,03  Kč 

(3,03Kč/m³)

K 01.01.2010 bylo na zvláštním účtu na sanace a rekultivace vykázáno celkem 

384 000,-Kč

Vypočtené náklady na sanace a   

rekultivace..........................................................370 000,-Kč

Vytvořené finanční prostředky na sanace a 

rekultivace..........................................................411 270,-Kč

Z porovnání vypočtených nákladů na sanace a rekultivace a vytvořených rezerv 

na  sanace  a  rekultivace  je  zřejmé,  že  v  době  (k  01.01.2010)  jsou  vytvořeny 

potřebné rezervy na sanace a  rekultivace ve  výši,  která přesahuje  potřebu na 

provedení  sanací  a  rekultivací.  Organizace  tedy  nenavrhuje  další  tvorbu 

finančních  rezerv v  závislosti  na další  těžbě.  Rozdíl  mezi  vytvořenou rezervou 

a vypočtenou potřebou bude tvořit  rezervu, která bude případně čerpána podle 

konkrétního projektu na sanaci a rekultivaci jednotlivých etáží a pro krytí cenových 

vlivů v budoucnosti.

Pozemky, které kamenolom využívá k těžbě jsou ve vlastnictví organizace HORNA 

DOPRAVA A MECHANIZACE,  s.r.o.  a  bss  Báňská  stavební  společnost,  s.r.o., 

které vydali souhlas k těžbě na pozemku v jejich vlastnictví.
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7. Závěr  

Vzhledem  k situaci  v regionu,  kde  se  kamenolom  Vítkov  nachází,  byly  zcela 

zřejmě investice vynaložené v posledních letech do tohoto lomu velice lukrativní. 

Toto  potvrzuje,  že  již  dnes  jsou  na  účtu  dostatečné  rezervy  na  sanace 

a rekultivace.  Dle  mého  názoru  je  možno  stále  investovat.  Vzhledem k dnešní 

stavební krizi vyvolané krizí celosvětovou, by  pravděpodobně došlo k prodloužení 

návratnosti  investic,  ale  zcela  jistě  nedojde  ke  ztrátám.  Růst  cen  drceného 

kamene  v posledních  5  letech  není  enormní.  Při  průměrné  ceně  cca.  200Kč/t 

dochází ke zdražení kolem 5 Kč/t ročně. Toto pokrývá inflaci, ale ne zvýšení cen 

na vkladech jako jsou energie a zejména pohonné hmoty (nafta). Z toho soudím, 

že  pro  lom  je  pravděpodobně  důležitější  jeho  poloha  a  tím  dostupnost  pro 

odběratele, než samotná cena kamene. Náklady na dopravu jsou velmi vysoké 

(cca. 35Kč/km u čtyřnápravového sklápěče). Při dovozu na další vzdálenosti pak 

náklady na dopravu mohou přesáhnout hodnotu samotného kamene.

Ovšem otázkou zůstává,  jak se bude vyvíjet situace v regionu pokud při útlumu 

těžby uhlí dojde k ukončení činnosti SOKOLOVSKÉ UHELNÉ a.s. Toto bude mít 

dopad  zejména  na  zaměstnanost.  Pravděpodobně  dojde  i  k ukončení  činnosti 

jiných firem napojených na SOKOLOVSKOU UHELNOU a.s. a tím bude ovlivněna 

koupěschopnost jak právnických subjektů, tak i maloodběratelů. 
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9. Obrázky

9.1 Obrázek č.1 (foto autor)

          Terex PEGSON XA400   (čelisťový drtič)

Jedná se o jedno z nejmodernějších zařízení svého druhu s vysokým výkonem, 
jednoduchým ovládáním a maximální dobou provozu.

 Kapacita až 400 t/h

 Velmi nízká spotřeba paliva cca. 22l/h a to zejména díky přímému pohonu motorem 
Caterpillar 172Kw

 Vynikající přístup pod drtič díky hydraulickému naklápění přepravního systému

 Až 3,9 m. vysoký dopravník

 Úprava drcení hydraulicky

 Výměna olejů a filtrů cca. 2000 h.

 15 mm. Silná násypka HARDOX (odolná ocel až 10 m3 )

 Rozsáhlá síť servisních středisek
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9.2 Obrázek č.2 (foto autor)

Terex PEGSON 1000 SR  (kuželový drtič)

Jedná se o kuželový drtič s dvěmi dopravníky. Je to stroj schopný zajistit jak 
primární tak i sekundární drcení na jednom podvozku.  Pokud  projde větší kus 
drtičem je možno ho dopravit zpět do násypky k následnému drcení. Umožňuje 
výrobu tří frakcí současně.  Poskytuje optimální tvar drceného kamene. Násypku je 
možno plnit nepřetržitě a to materiálem různých velikostí. Ke standardní výbavě 
patří také skrápěcí zařízení snižující prašnost.
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9.3 Obrázek č.3 (foto autor)

Kolový nakladač Caterpillar při nakládce. V případě Kamenolomu Vítkov je nakladač 
vybaven váhou přímo v nakládacím ústrojí a obsluha tiskne doklad pro řidiče 
automobilu přímo v kabině nakladače.
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9.4 Obrázek č.4 (foto autor)

Extec TurboTrac je starší provedení universálního kompaktního plně mobilního 
třídiče s možností roztřídění vstupního materiálu na tři zrnitostní frakce + přepad na 
vstupním roštu. Vytříděný materiál je vynášen zpod sítové komory třemi 
integrovanými sklopnými dopravníky s výložní výškou cca 4,3 m, takže stroj 
nevyžaduje pro haldování další přídavné pasy. Sítová komora o rozměrech cca 1,5 x 
3,0 m je dvouvrstevná a síta v každé vrstvě jsou příčně dělená na dvě samostatné 
plochy. Kaskádové dělení a vyšší frekvence kmitů sítové komory umožňují 
dokonalejší vytřídění materiálu. Vznětový motor Deutz BF4M 1012 C dosahuje 
výkonu 72 kW při spotřebě nafty 7 až 9 l/h. Výkon stroje je o 20 - 30% vyšší než u 
varianty 5000 S (do 250 t/h). TurboTrac může být osazen i vibračním roštem nad 
násypníkem. Třídič je posazen na podvozku se dvěma housenkovými pásy, jehož 
pohyb je řízen dálkovým ovládáním. Převáží se na podvalníku. Jeho příprava 
k provozu nebo naopak k převozu trvá cca 30 min.
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9.5 Obrázek č.5 (foto autor)

Zahloubení Kamenolomu Vítkov z kóty 490 m.n.m. na kótu 470 m.n.m.
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9.6 Obrázek č.6 (foto autor)

Čtyřnápravový automobil sloužící k odvozu kameniva k odběrateli.
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9.7 Obrázek č.7 (foto autor)

Původní západní část kamenolomu Vítkov I.
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9.8 Obrázek č.8 (foto autor)

Východní nově otevíraná část kamenolomu Vítkov II. Druhá fáze PVL.

10. Přílohy
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10.1 Příloha 1

10.2 Příloha 2

10.3 Příloha 3

10.4 Příloha 4
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