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Anotace 

         Výrobní závod Tondach Hranice je firma, která provádí výrobu a prodej pálené 

střešní krytiny různých typů. Probíhá zde těţba hlín z hliniště, které se nachází v areálu 

firmy. 

          Zásoby loţiska hlíny jsou dostatečné, proto je potřeba provést další postup dobývání. 

Dobývací prostor je rozdělen do několika částí, které se dobývají podle plánu. Jelikoţ se 

v loţisku nenachází všude stejný druh hlíny, tak se musí míchat, aby se dosáhlo 

optimálních podmínek pro výrobu. 

          Úkolem práce je návrh dalšího postupu těţby v provozovně Tondach Hranice do 

budoucna. 

Klíčová slova: výroba, těţba, zásoby, loţisko, dobývání, hlína 

 

 

 

Annotation 

         Tondach Hranice is the company which done the manufacturing and sale of burnt tile 

of various types. Conducted here extraction from the clay pit, which is located in the area 

company. 

          Stocks bearing clay are sufficient, hence the need to perform next procedure mining. 

The mining area is divided into several parts, which are conquering under the plan. Since 

the bearing is not everywhere the same kind of clay, so the clay mix to achieve optimum 

conditions for production. 

           The task of work is Expansion of Mining Activities in The Mining Area Tondach 

Hranice in the future. 

Keywords: manufacturing, production, stocks, bearing, mining, clay 
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Seznam pouţitých zkratek 

B                    Bilanční zásoby 

BN                 Nebilanční zásoby 

CHKO           Chráněná krajinná oblast 

ČR                 Česká republika 

DP                 Dobývací prostor 

EU                 Evropská unie 

HV                 Hydrogeologický vrt  

JV                  Jihovýchod 

m. n. m.         Metry nad mořem 

POPD            Plán otvírky, přípravy a dobývání 
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1 Úvod 

          Výrobní závod Tondach Hranice se zabývá výrobou zdících materiálů a střešní 

krytiny. Byl zprivatizován v roce 1992 a v roce 1996 prošel rekonstrukcí provozu. Na 

počátku roku 2009 se v Hranicích rozjela výroba na nové lince a byly uvedeny nové typy 

krytiny. V České Republice je momentálně 5 výrobních závodů firmy Tondach. Moderní 

technologie umoţňují vyrábět výrobky kvalitně srovnatelné s velkými evropskými výrobci 

a splňuje normy platné v EU. 

 

          Cílem bakalářské práce je navrhnout další postup těţby v provozovně Tondach 

Hranice, aby byl zajištěn dostatečný přísun materiálu do výroby. Budu se zde zabývat i 

průzkumem zatím netěţené severovýchodní části DP a nejvhodnějším postupem vytěţení. 

V závěru popisuji technicko ekonomický a ekologický přínos. 
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2 Charakteristika loţiska 

 

           Loţisko cihlářské suroviny se nachází v Hranicích na Moravě, okres Přerov a 

označujeme jej jako hliniště. Těţební báze je na úrovni 260 m. n. m. Základní surovinu pro 

výrobu krytiny ve stávajícím závodě Hranice představují neogenní sedimenty karpatské 

předhlubně (prolom Moravské brány), které se ukládaly na starší platformní podklad 

(devonské vápence, horniny karbonu). V jejich nadloţí se nerovnoměrně vyskytují 

kvarterní hlíny. Hlína, která se zde nachází má naţloutlou aţ šedou barvu, mastný vzhled a 

těţí se pro výrobu střešní krytiny a cihlářských výrobků vysoké kvality a garance. Těţba a 

průzkum hlín zde probíhá od padesátých let 20. století.  

 

 

 

 

 

Obr. č. 1: Mapa okolí [4] 
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2.1 Úloţně-geologické poměry 

 

         Loţisko cihlářských surovin firmy Tondach ČR s.r.o. v Hranicích na Moravě tvoří 

uloţeniny kvarterního a neogenního stáří. Mocnost uţitkové sloţky na loţisku (v závislosti 

na morfologii terénu) dosahuje aţ cca 37 m (po úroveň těţební báze 260 m n. m). 

 

 

 

          KVARTÉR 

 

 

          Ornice (T22) – černošedé barvy v mocnosti 0,1 – 0,6 m. Z hlediska těţby 

představuje humózní hlína chráněnou skrývku pro následnou rekultivaci terénu. 

 

          Hlína (T4) – nevápnitý aţ slabě vápnitý sediment ţlutohnědé barvy, makroskopicky 

obtíţně rozpoznatelný od podloţních zvětralých partií neogenního souvrství. Obsah 

CaCO3 se pohybuje v rozmezí 0 – 1,2 %. Hlíny vznikly zvětráním a přemístěním materiálu 

svrchní části neogenního souvrství. Při jejich vzniku se významně uplatňoval i přínos 

eolického prachu(obsah frakce 63-20 μm dosahuje v některých případech aţ kolem 20 %), 

čímţ se liší od podloţních neogenních surovin. Od podloţních neogenních surovin se dále 

liší zejména vysokými hodnotami vzlínavosti a vysokým obsahem volného SiO2. Výskyt 

hlín T4 je na loţisku značně nerovnoměrný - převáţně vyplňují depresní části 

předkvartérního reliéfu, viz příloha č. 3. V těsném předpolí stávajícího POPD, asi 50 m od 

stávající těţební stěny, vystupují hlíny T4 v úzkém pruhu (o šířce cca 80 m) orientovaném 

ve směru SZ-JV. Mocnost hlín v tomto prostoru dosahuje aţ 7,5 m. Hlíny T4 jsou pro 

výrobu krytiny podmíněně vhodné. Jejich mnoţství ve výrobní směsi bude třeba doověřit. 

Do výrobní směsi je bude třeba přibírat pouze v omezeném mnoţství tak, aby nedocházelo 

k výrazným výkyvům kvalitativních vlastností vypáleného střepu (vzlínavost, nasákavost). 

Na straně druhé jsou hlíny zajímavé z hlediska barvy střepu a nepatrného výskytu 

výkvětotvorných solí.  
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         Jílovité a písčito-jílovité hlíny (T10, T10p, T11), jíly (T13) – jedná se o hlíny a jíly 

hnědošedé aţ šedé barvy, často obohacené organickou hmotou. Byly zachyceny pouze 

severovýchodní části DP. Geneticky se jedná zřejmě o deluviofluviální (splachové) 

sedimenty, vyplňující výraznou terénní depresi. Mocnost těchto uloţenin se pohybuje cca 

od 4 do 5 m. Uvedené hlíny a jíly jsou pro výrobu pálené krytiny z důvodu silně 

kolísajících keramicko-technologických vlastností nevhodné. Jsou značně proměnlivé.  

 

 

           NEOGÉN 

 

           U svrchních (zvětralých) partií neogenního souvrství se prokázala souvislost mezi 

obsahem písčité frakce (nad 63 μm) a vzlínavostí. U spodní (nezvětralé) části souvrství 

není závislost vzlínavosti na granulometrickém sloţení jiţ tak výrazná. Uplatňují se zde 

další vlivy, např. přítomnost uhlí, rozdíly v jílové mineralogii apod. Z geologických řezů  

je patrné subhorizontální uloţení jednotlivých vrstev. Spodní část loţiskového souvrství 

sedimentovala v hlubším prostředí sedimentační pánve. Uloţily se vápnité jílovité prachy s 

občasným zastoupením písčitých vloţek (typ T16, T17), místy s výskytem uhlí. V průběhu 

sedimentace klastického materiálu docházelo ke změlčování sedimentačního prostoru, 

které se projevilo přibýváním písčitých lamin, ale i mocnějších poloh písku ve střední části 

neogenního souvrství (typ T15/18, T17/18). Zvětrávací procesy překryly původní 

sedimentační stavbu loţiska a ovlivnily svrchní část neogenního souvrství zejména 

odnosem CaCO3 (odvápnění) a síry. Přechod FeII+ na FeIII+ způsobil změnu barvy 

zvětralé části souvrství na svrchní zvětralou část (tzv. ţlutky) a spodní nezvětralou část 

(šedé). Na základě tohoto členění jsou suroviny loţiska doposud těţeny a zpracovávány. 

Obsah CaCO3 se ve zvětralé části souvrství pohybuje v rozmezí cca od 0 - 10 %, přičemţ 

je moţné pozorovat jeho pozvolný úbytek směrem do nadloţí. Změna v obsahu „celkové 

síry“ (vyjádřené jako SO3) se projevuje „skokově“. U zvětralé části souvrství se pohybují 

hodnoty obsahu celkové síry většinou kolem 0,25 %. V nezvětralé části souvrství se 

hodnoty celkové síry pohybují v rozmezí cca 0,80 % - 1,60 % (ojediněle i nad 2 %). Ve 

zvětralých partiích neogenního souvrství byla statisticky prokázána závislost mezi  
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obsahem CaCO3 a nasákavostí střepu po výpalu. Hodnota koeficientu korelace činí 0,80. 

V rámci nejsvrchnějších partiích neogenního souvrství byly na základě 

mikrogranulometrických rozborů a výsledků keramicko-technologických zkoušek nově 

vymezeny eluviální jíly T3. Mezi eluvia byly nově zařazeny i jíly, které byly původně 

označovány jako typ T14. Vliv obou výše uvedených faktorů (sedimentace a zvětrávání) se 

promítá do technologických vlastností a praktické pouţitelnosti. Hlubší poznání 

technologických vlastností jednotlivých surovinových typů (vrstev) umoţnilo zpracovat 

detailněji úloţní poměry loţiska. 

 

         Ve směru odshora dolů byly na loţisku v rámci neogenního souvrství vymezeny 

následující surovinové typy: 

 

 

 

          Zvětralá svrchní část souvrství (ţlutka) 

 

 

 

Obr. č. 2: Zvětralá svrchní část loţiska - tzv. ţlutka 
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          Eluviální jíly (T3) – převáţně ţluté barvy. Představují nejplastičtější surovinu 

nacházející se na loţisku. Vznikly rozvětráním nejsvrchnější části neogenního souvrství, 

spojené se zánikem původní vrstevnaté textury. Od ostatních typů surovin se liší zejména 

vysokým obsahem jíloviny (frakce pod 2 μm), která se pohybuje cca od 35 – 45 %. Obsah 

písku (frakce nad 63 μm) kolísá v závislosti na tom, zda byly zvětráváním postiţeny méně 

písčité či písčitější polohy neogenního souvrství. Obsah písku u tohoto surovinového typu 

se ale zpravidla pohybuje kolem 20 %. Od podloţních jílovitých prachů se liší dále 

vysokým „smrštěním“ po výpalu, vysokou objemovou hmotností, nízkou vzlínavostí a 

nasákavostí. Mocnost eluvií se v prostoru loţiska pohybuje od 0,8 – 5,8 m (v průměru 2,7 

m). Eluvia se vyskytují zejména ve vyvýšených částech loţiska. V oblasti stávající těţební 

stěny dosahují eluviální jíly mocnosti cca 4 - 4,5 m. V morfologicky niţších částech 

loţiska se eluvia nezachovala. Z hlediska vyuţití představují eluvia plastickou korekci 

k ostatním surovinovým typům. 

 

           prach jílovitý (T15) – sediment ţluté barvy, s vloţkami rezavého písku. Obsah 

jíloviny (frakce pod 2 μm) činí u tohoto typu v průměru 35 %. Obsah písčité frakce se 

pohybuje v rozmezí 20 - 30 %. Je převáţně středně vápnitý, s obsahem uhličitanů v 

rozmezí 3 – 8 %. Jako jediný surovinový typ splňuje samostatně kritéria pro výrobu 

krytiny. Hodnota vzlínavosti (aţ na výjimky) nepřesahuje laboratorně doporučených 

hodnot pro krytinu - 45mm / 90 min. Typ T15 se vyskytuje na většině plochy loţiska a 

jeho mocnost kolísá v rozmezí 0,5 – 8,3 m (v průměru 3,4 m). V místech výrazných 

předkvarterních depresí se jílovité prachy T15 nezachovaly. 

 

 

           prach jílovito-písčitý (T15/18) – sediment ţluté barvy, s častým výskytem 

písčitých vloţek. Obsah písčité frakce je nad 30 %. Obsah jíloviny naproti tomu klesá na 

cca 30 %. Granulometrické sloţení se promítá do vysokých hodnot vzlínavosti, které 

vylučují samostatné vyuţití tohoto surovinového typu pro výrobu krytiny. Typ T15/18 byl 

v prostoru realizovaných prací zachycen ve dvou polohách o mocnosti 0,5 aţ 6 m. Písčité 

prachy se vyskytují zejména ve střední části loţiska. V současnosti jsou výše uvedené  
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surovinové typy těţeny a zpracovávány v jedné směsi. V některých částech těţební stěny 

dochází při těţbě k nesystematickému přibírání nadloţních hlín T4. V prostoru stávající 

těţební stěny dosahují typy T3 a T15 (představující základní surovinu pro výrobu krytiny) 

souhrnné mocnosti cca 10 m. Hlíny T4 a jílovitopísčité prachy T15/18 se ve stávající 

těţební stěně vyskytují pouze v podřadném mnoţství. Hodnoty vzlínavosti takto natěţené 

suroviny jsou z těchto důvodů dostatečné a zaručují neprosákavost pálené krytiny. Směrem 

do předpolí se však objevují kvarterní hlíny T4 a to ve velké mocnosti (aţ cca 7,5 m). 

Zároveň narůstá zastoupení typu T15/18. Při stávajícím způsobu těţby nebude v tomto 

prostoru natěţená surovina splňovat laboratorní limity vzlínavosti pro krytinu. Doporučuji 

proto kvarterní hlíny odtěţovat a vrstvit na samostatné deponii a přidávat do výrobní směsi 

pouze v omezeném (ověřeném) mnoţství. Po odtěţení hlín (typu T4) doporučujeme 

zbývající surovinu zvětralé zóny deponovat současně s těţebním zářezem v JV části 

loţiska. 

 

 

            Nezvětralá spodní část souvrství (šedá) 

 

 

Obr. č. 3: Nezvětralá spodní část loţiska – tzv. šedá hlína 
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           prach jílovito-písčitý (T17/18) – spodní nezvětralá část typu T15/18 od něhoţ se 

liší šedým zbarvením, vyšším obsahem CaCO3 nad 10 % a vysokým obsahem celkové síry 

(kolem 1 %). Obsah písku (obdobně jako u zvětralého typu T15/18) přesahuje 30 %. 

Mocnost typu T17/18 se pohybuje od 1 – 5,4 m. 

 

           prach jílovitý (T17) – šedé barvy. Obsah písčité frakce v prostoru bilančních zásob 

kolísá v širokém intervalu hodnot od cca 17 - 29 % (průměr 24,3 %), obsah jíloviny se 

pohybuje kolem 30 %. Obsah CaCO3 od cca 7 - 12 %. Vyznačují se vysokou hodnotou 

vzlínavosti. Jílovité prachy T17 se vyskytují převáţně ve svrchní části nezvětralého 

šedého. Báze této polohy je nerovná, generálně se uklání směrem k SZ. Největší mocnosti 

(18,0 m) dosahuje v SZ. části loţiska. V jihovýchodní části loţiska (směrem k silnici 

Hranice – Polom) dosahuje mocnost polohy  pouze 2,5 m.  

 

            prach jílovitý (T16) – šedé barvy. Má niţší obsah písčité frakce (od cca 8,5 – 26,0 

%, v průměru 17,5 %). Vzlínavostí se typ T16 přibliţuje k hranici doporučovaných 

laboratorních hodnot pro krytinu. Jílovité prachy T16 jsou na loţisku zastoupeny převáţně 

v námi vymezené poloze. V ostatních částech nezvětralého neogenního souvrství se jílovité 

prachy T16 vyskytují pouze ojediněle. Mocnost vymezené polohy je největší v 

jihovýchodní části loţiska (cca 12– 15 m). V severovýchodní části loţiska dosahují jílovité 

prachy mocnosti 2 m. Pro vysoký obsah CaCO3 (nad 10 %) a celk. síry jsou uvedené typy 

surovin T17/18,T17 a T16 v dosavadní praxi vyuţívány pouze ve směsi pro korekci 

některých vlastností surovin zvětralé části souvrství. Obsah organických látek je vysoký a 

můţe se spolupodílet při výpalu střepu na vzniku černých jader. Typy T17/18 a T17 

doporučuji těţit společně a vrstvit na samostatné haldě. U typu T16 se dá uvaţovat o jeho 

samostatném odtěţování (např. v prostoru stávajícího dna hliniště, nebo v JV. části) a 

systematickém přidávání do výrobní směsi z důvodů niţší vzlínavosti a niţšího obsahu 

síry. 
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        ŠKODLIVINY 

 

        a) cicváry 

        Obecně způsobují cicváry defekty na vypáleném střepu, popř. jeho rozpad.. 

 

         b) výkvěty 

         Byly pozorovány na zkušebních tělískách zhotovených ze surovin zejména  

nezvětralých (šedých) partií neogenního souvrství. Výkvěty jsou dvojího typu: 

uhličitanové a síranové. 

 

 

2.2 Hydrogeologické poměry 

 

          Neogenní souvrství loţiska cihlářských surovin představuje z hydrogeologického 

hlediska komplex velmi slabě propustných aţ nepropustných sedimentů, ve kterém 

převaţují prachovité horniny tvořící hydrogeologické izolanty. Polohy písčitější a málo 

mocné vloţky písků tvoří hydrogeologické kolektory. Jako celek lze zastiţené souvrství 

označit za sloţitý vrstvový kolektor. Ze stručného petrografického popisu zastiţených 

hornin vyplývá, ţe do hloubky 29,5 m dosahují neogenní sedimenty. Ve zmíněné hloubce 

byl zastiţen navětralý (devonský) vápenec, který pak (cca v 35m) přechází v kompaktní 

(šedý) vápenec. Čerpací zkouškou, provedenou v profilu hydrovrtu v dlouhodobě suchém 

období (červenec), byl naměřen průměrný přítok vody cca 0,5 l/sec. Je to podstatně niţší 

hodnota, neţ intenzita celkového přítoku vody do prostoru hliniště (podle posledně 

měřených údajů z r. 1981), který kolísal v rozmezí 3,1 – 5,2 l/sec. Z morfologie terénu a 

klimatických údajů je zřejmé, ţe většina přítoků vody do prostoru loţiska je 

nepravidelného charakteru a je přímo závislá na mnoţství atmosférických sráţek. Do 

prostoru loţiska cihlářských surovin Hranice nezasahují pásma hygienické ochrany 

vodních zdrojů, nejsou zde chráněné zájmy (podle zvláštních předpisů) a území není 

zahrnuto do CHKO. 

 



Tomáš Barfus : Návrh dalšího postupu těţby v provozovně Tondach Hranice 

 

2011            10 

 

 

2.3 Zásoby a jejich kvalitativní  poměry 

 

        Plocha výpočtu zásob surovin byla rozčleněna na oblast předpolí POPD (blok 1 B, 

2BN), a oblast schváleného POPD (blok 3 B, 4 B, 5 BN). 

 

 

 

        1.Oblast předpolí POPD 

 

        Blok 1 B – nachází se v severovýchodním a jihovýchodním předpolí schváleného 

POPD. V konturách vymezeného bloku zásob je situována převáţná část realizovaných 

vrtů. Na severovýchodě je blok 1 B omezen blokem nebilančních zásob 2 BN. 

Jihovýchodní omezení bloku zásob je dáno průběhem hranice DP. V konturách 

vymezeného bloku zásob byly vypočteny zásoby surovin po 260 m n. m. 

 

         Blok 2 BN – zahrnuje oblast zbývající sv. části DP cihelny Hranice (prostor vrtů 

S105, S110, S112, S113 a S116). Jedná se o zásoby kvartérních a neogenních surovin, 

které jsou z hlediska výroby pálené krytiny převáţně nevhodné (kvalitativně značně 

proměnlivé hlíny T10, T11, T13, velká mocnost jílovito-písčitých prachů T15/18). Z 

morfologického hlediska se oblast nachází v terénní sníţenině s vysokou hladinou 

podzemní vody (poblíţ vrtu S105 se nachází hydrovrt HV1). Zásoby surovin v uvedeném 

prostoru řadíme do zásob nebilančních. 

 

 

 

          2. Oblast schváleného POPD 

 

          Blok 3 B – Byly zde jiţ odtěţeny převáţně plastické typy surovin T3 a T15 a to do 

hloubky cca 10 m. Obdobně jako u bloku B 1 byly vypočítány kubatury chráněné skrývky  
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(ornice), hlín T4, ţlutky (eluvia T3, typ T15 a T15/18), šedých (nezvětralých) jílovitých 

prachů T17/18, T17 a T16.  

           Blok 4 B – nachází se v prostoru sv. výběţku schváleného POPD (vrt S119). 

Značná část surovin neogenního souvrství (jílovito-písčité prachy T15/18, nezvětralé 

prachy T17/18, T17) je v prostoru bloku 5 vázána v závěrných svazích. Nicméně 

předpokládáme v tomto prostoru odtěţení svrchních zvětralých partiií neogenního 

souvrství (eluvia T3, jílovité prachy T15). 

 

            Blok 5 BN – nachází se v severní části POPD cihelny Hranice (prostoru vrtů S65, 

S66 a nově realizovaného vrtu S118). Z morfologického hlediska tvoří oblast výraznou 

terénní depresi, vyplněnou kvarterními hlínami T4 o značné mocnosti (v průměru 6,3 m). 

Zvětralá část neogenního souvrství se zachovala pouze v malé mocnosti cca 1 – 3 m a to 

převáţně v písčitém vývoji. Zásoby surovin v konturách bloku 4 BN klasifikujeme jako 

zásoby nebilanční. 

 

      

             Pro výpočet je určena metoda aritmetického průměru. Výpočet zásob surovin byl 

proveden po úroveň 260 m n.  

 

 

              Zásoby určíme ze vztahu: 

 

              V = P. m                 /m³/              (1)            

 

              V…………………………… zásoby loţiska /m³/ 

              P……………………………. plocha loţiska /m²/ 

              m…………………………… průměrná mocnost loţiska /m/ 
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blok zásob 

 

KVARTÉR NEOGÉN 

 

skrývka 

(ornice, nevh. 

Hlíny) 

 

 

hlíny T4 

 

 

zvětralé jíly a prachy-ŢLUTKY 

(eluvia T3, jíl. prachy T15,        

písč. prachy T15/18) 

 

 

nezvětralé prachy–ŠEDÉ       

(jíl. prachy T17/18,T17,            

jíl. prachy T16) 

 

 

1B 

prům. mocn. (m) 0.37 2,54 8,58 18,12 

plocha (m²) 68 937,6 68 937,6 68 937,6 68 937,6 

zásoby geol. (m³) 25 507 175 101,5 591 484,7 1 249 149,3 

 

2BN 

prům. mocn. (m) 2,08 1,18 5,32 16,55 

plocha (m²) 31 679,1 31 679,1 31 679,1 31 679,1 

zásoby geol. (m³) 65 892,6 37 381,3 168 532,8 524 289,1 

 

3B 

 

prům. mocn. (m) 0,36 0,7 10,13 23.03 

plocha (m²) 30 907,4 30 907,4 30 907,4 30 907,4 

zásoby geol. (m³) 11 126,7 21 635,2 313 092 711 797,4 

 

4B 

prům. mocn. (m) 0,2 1,9 10,9 - 

plocha (m²) 6 451,3 6 451,3 6 451,3 - 

zásoby geol. (m³) 1 290,3 12 257,5 70 319,2 - 

 

5BN 

prům. mocn. (m) 0,05 6,33 2,04 17,4 

plocha (m²) 10 372,5 10 372,5 10 372,5 10 372,5 

zásoby geol. (m³) 518,6 65 657,9 21 159,9 180 481,5 

Tabulka č. 1: Stavy zásob 
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Tabulka č. 2: Stavy těţitelných zásob 

 

         

 

 

         Při uvaţované spotřebě surovin 120 – 130 tis. m³/rok, vystačí vypočtené mnoţství 

zvětralých neogenních sedimentů (ţlutky) a kvarterních hlín T4 v ověřené části loţiska cca 

na 10 let. V případě, ţe dojde k vyuţití i všech nezvětralých (šedých) neogenních 

sedimentů vystačí vypočtené mnoţství zásob na cca 16 let. [3] 

 

 

 

 

 

Typ cihlářské suroviny 

 

 

 

Mnoţství těţitelných zásob V /m³/ 

 

 

 

Skrývka 

 

104 335,2 

 

Hlíny T4 

 

208 994,2 

Ţlutky (eluvia T3, jíl. prachy T15,        

písč. prachy T15/18) 

 

974 895,9 

Šedé (jíl. prachy T17/18,T17, jíl. 

prachy T16) 

 

1 960 946,7 
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Obr. č. 4: Pohled na vytěţenou část loţiska 

 

 

 

 

Obr. č. 5: Pohled na dobývanou část loţiska 
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3 Stávající technologie dobývání, dopravy a zakládání  

3.1 Technologie dobývání 

 

          Surovina se v provozovně Tondach Hranice dobývá pomocí scrapedozeru. Tento 

stroj je určen na dobývání v měkkém terénu, má vysokou manévrovatelnost, pohybuje se 

na housenicovém podvozku a dokáţe přepravovat hmotnost asi 27tun bez větší námahy 

z místa na místo coţ je optimální pro těţbu hlín. Scrapedozer surovinu natěţí a odvoze na 

určené haldy, které jsou dvojího typu – odval se ţlutými hlínami a odval šedými hlínami.  

 

 

 

 

Základní parametry Scrapedozeru SR 2000: 

– objem lopaty: 10 m³ 

– těţební šířka: 1885 mm 

– hloubkový dosah: 470 mm 

– hmotnost: 1,27 tun [5] 

  

 

Obr. č. 6 a 7 : Scrapedozer SR 2000 
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           Výhodou u této technologie dobývání je, ţe se těţí pouze v jednom řezu, coţ 

umoţnuje snadnou dostupnost k jednotlivým typům hlín. Díky jednomu těţebnímu řezu 

stékají dešťové vody do dna loţiska, kde se nachází vodní nádrţ a nahromaděná voda se 

vypouští do kanalizace. Tuto sráţkovou vodu nelze pouţít do výroby, jelikoţ se obsahuje 

velmi mnoho uhličitanů, které jsou škodlivé. Naopak nevýhodou je, ţe se nemůţe těţit 

v zimním období, kdy jsou hlíny zmrzlé. Díky této nevýhodě se těţí pouze přes jaro a léto, 

kdyţ je teplé období.  

 

           V zimním období se hlíny na výrobu odebírají z natěţených zásobních hald. 

  

           Navrhuji, aby zůstala technologie dobývání nadále stejná. 

 

 

3.2 Technologie dopravy 

 

           Stávající technologie dopravy vytěţené suroviny probíhá pomocí scrapedozeru jak 

jiţ bylo zmíněno v Technologii dobývání. Scrapedozer hlíny natěţí i odveze na odvaly, 

kde na jeden odval se ukládají hlíny typu “ţlutky“ a na druhý hlíny typu “šedé“. Zásobní 

odvaly se nachází v bezprostřední blízkosti skříňových podavačů. Pomocí kolových 

nakladačů odebereme hlíny z odvalů a vysypáváme do skříňových podavačů vybavených 

váhami, které hlíny v poměru 55% ţlutých hlín a 45% šedých hlín s přísadou 0,25% 

BaCO3 připravují do přípravny a poté na další zpracování. 

  

 

 

Základní parametry kolového nakladače Volvo L180F: 

-motor: Volvo D12D LA E3 (320kW) 

-objem lopaty: 3,7 – 14 m³ 

-provozní hmotnost: 26-30 tun [6] 
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Obr. č. 8: Kolový nakladač Volvo L180F 

 

 

 

 

 

Obr. č. 9: Skříňový podavač 
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3.3 Technologie zakládání 

 

         Zakládání se uskutečňuje taktéţ scrapedozerem SR 2000. Tento multifunkční stroj ať 

uţ skrývku či cihlářskou surovinu natěţí a poté odveze na daný prostor. Momentálně není 

zapotřebí odtěţit skrývku, protoţe ţádná nebrání v postupu těţby. V příštích letech ovšem 

doporučuji skrývku natěţit a rozprostřít na okolních pozemcích, které jsou ve vlastnictví 

Tondach Česká republika s.r.o.. Mocnost skrývky na těchto pozemcích se bude pohybovat 

do 1m a bude rozprostřena dozerem či scrapedozerem. Dále zakládáme samotnou 

cihlářskou surovinu. Srapedozer surovinu natěţí a odveze na projektovaný prostor odvalů, 

který se nachází cca 50m před skříňovými podavači. Tyto odvaly jsou dvojího typu: odval 

s šedou surovinou a odval s ţlutou surovinou. Zakládání těchto odvalů je výškové, tj. 

surovina je zakládána nad úrovní terénu a zakládá se na plnou mocnost. Tyto odvaly se 

pohubují ve výšce cca 3 metrů, délce několik desítek metrů a šířce několika metrů. 

Z tohoto prostoru se hlíny postupně odebírají kolovým nakladačem a jsou naváţeny do 

skříňových podavačů. 
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4 Návrh dalšího postupu těţby v provozovně Tondach Hranice 

 

      Základní surovinu pro výrobu krytiny ve stávajícím závodě Hranice představují 

neogenní sedimenty karpatské předhlubně (prolom Moravské brány), které se ukládaly na 

starší platformní podklad (devonské vápence, horniny karbonu). V jejich nadloţí se 

nerovnoměrně vyskytují kvartérní hlíny. 

        Jelikoţ se jedná o sedimenty, které nevykazují značný odpor při stávajícím způsobu 

dobývání, navrhuji, aby se v tomto způsobu dobývání pokračovalo i v dalších letech. 

  

 

4.1 Skrývka 

 

       Jako první věc co se musí řešit před dalším postupem těţby je odtěţení skrývky, která 

se nachází na daném loţisku. Mocnost skrývky se pohybuje v průměrné mocnosti okolo 30 

cm. Při zkoumání netěţené části loţiska bylo zjištěno, ţe se celkově na tomto území 

nachází cca 25 650 m³ zkulturněni schopných zemin. Doporučuji, aby tato ornice byla 

rozprostřena v průměrné mocnosti na sousední pozemky, kde by byla zemědělsky 

obhospodařována. Pozemky jsou ve vlastnictví Tondach ČR s.r.o. Realizací tohoto 

způsobu nebude skrytá ornice bránit těţebním pracím, nedojde k jejímu znehodnocení a 

v případě potřeby ji bude moţno okamţitě pouţít k rekultivaci vytěţených ploch. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tomáš Barfus : Návrh dalšího postupu těţby v provozovně Tondach Hranice 

 

2011            20 

 

 

4.2 Těţební postup 

 

Dobývací práce v jámovém hliništi budou probíhat vţdy v letním období, kdy jsou 

příznivé atmosférické podmínky. V zimním období nelze těţit kvůli nepříznivým 

atmosférickým podmínkám jako je například sníh, mráz. Surovinu, která je zamrzlá těţit 

nelze a je to nevhodné. Roční objem těţby se pohybuje okolo 125 000 m³.  

 

        Samotný postup těţby bude postupovat po jednotlivých blocích, na které je nedobytá 

část loţiska rozdělena. Bloky zásob jsou znázorněny v příloze č. 2 : Mapa bloků zásob. 

Skrývka na bloku 3B byla jiţ vytěţena a v současné době na tomto území probíhá těţba 

hlín typu T4 a ţlutky (viz obr.č.10). Ţlutka se po vytěţení odváţí na odval (leţí na témţe 

bloku), poté se postupně odebírá kolovým nakladačem a je odváţena do skříňových 

podavačů. Jelikoţ se v POPD nachází pouze bloky 3B, 4B a 5BN doporučuji v příštích 

letech vytěţit ze zbývajícího bloku 4B skrývku, která bude odváţena na sousední pozemky 

a rovnoměrně rozprostřena. Tyto pozemky mohou být zemědělsky obhospodařovány. Blok 

4B se nachází v oblasti severovýchodního výběţku schváleného POPD a bude zde závěrný 

svah, nicméně přinejmenším počítám s vytěţením ţlutky a hlín typu T4. Poté navrhuji, aby 

byla podána ţádost na schválení POPD bloků 2BN a 1B, kam se bude těţební postup 

otáčet. 
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Obr. č. 10: Blok 3B 

 

         Jelikoţ dojde k vytěţení surovin z bloků 3B a 4B za několik let, doporučuji podat 

ţádost POPD ve velmi brzké době. Poté se tedy těţební postup obrátí téměř o 90º směrem 

na východ k silnici Hranice – Polom.  

 

        Svah etáţe se při nynějším postupu těţby pohybuje pod úhlem cca 40º. Díky tomuto 

úhlu je zajištěno stékání sráţkových vod do dna hliniště, kde se nachází vodní nádrţ. Tato 

voda je vypouštěna do kanalizace, jelikoţ ji nelze pouţít do výroby kvůli vysokému 

obsahu uhličitanů. Musí se momentálně uvaţovat i se závěrnými svahy, proto nejspíše 

nebudou všechny zásoby hlín vytěţeny. Dno vodní nádrţe je ve výšce +265 m.n.m. a  dno 

etáţe by se mělo pohybovat na kótě +270 m.n.m..  

 

         Odvaly jsou situovány na východní části bloku 3B, z tohoto důvodu se budou muset 

v příštích letech přemístit, aby došlo k maximálnímu vytěţení tohoto bloku. 
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Obr. č. 11: Vodní nádrţ 

 

 

 

 

 

4.3 Technologie dobývání a dopravy v budoucích letech 

          Ze zjištěných poznatků navrhuji, aby technologie dobývání a dopravy 

materiálu zůstala i nadále stejná. Dobývání bude probíhat i nadále scrapedozerem 

SR2000, který vytěţenou surovinu navozí na odvaly a poté se bude odebírat 

kolovým nakladačem Volvo L180F, který surovinu bude vysypávat do skříňového 

podavače. 
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5 Technologický postup přípravy suroviny pro výrobu krytiny. 

 

         Směs pro výrobu krytiny se skládá ze ţlutky a šedé suroviny těţené z vlastního 

loţiska.  Poměr surovin je 55% ţlutky a 45% šedé s přísadou 0,25 % BaCO3  (% vztaţeno 

na suchou surovinu). Surovina je odtěţována ze zásobních hald kolovým nakladačem do 

skříňových podavačů vybavených váhami. Z podavačů je surovina v ţádaném poměru 

dopravena pásy do přípravny surovin. Indikátor umístěný na reverzním páse vyloučí 

surovinu s kovem. Přes protlačovací mísidlo je surovina dopravena do rychlosušiče v němţ 

se vysuší na 10-12% vlhkost. Dále postupuje přes skříňový podavač a dvoukomůrkový 

uzávěr do kyvadlového mlýna. Zde se surovina mele a dosouší. Ve formě prášku je 

surovina vynášena z mlýna proudem vzduchu přes separátor do filtru a elevátorem do 

zásobních sil. Separátor je nastaven tak aby zbytek na sítě s oky 0,2mm nebyl vyšší neţ 

2%. Ze sil je surovina odebírána šnekovým dopravníkem do dvou hřídelových míchačů a 

zkrápěna vodou na vlhkost 22-24%. Soustavou pásů se zpracovaná surovina dopraví do 

odleţárny. Po cca týdenním odleţení se surovina odebírá korečkovým rypadlem a přes 

domílací válce postupuje do protlačovacího mísidla, kde se protlačí s přelisky od razícího 

lisu. Takto zpracované těsto je pomocí dopravníků dopravováno do dvou odleţovacích 

věţí. Poté jde takto zpracovaná surovina do výroby. 
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6 Stručný technicko - ekonomický a ekologický přínos  

 

6.1 Technicko - ekonomický přínos 

        Za ekonomický přínos povaţuji sejmutí skrývky z doposud netěţené části loţiska a 

následné rozprostření na okolní pozemky. Z těchto pozemků se skrývka můţe kdykoliv 

sejmout a pouţít pro následnou rekultivaci jiţ vytěţené části loţiska. Díky této variantě se 

nemusí ornice pro rekultivaci kupovat a je připravena k pouţití coţ sniţuji náklady na 

rekultivaci. 

 

          Čerpání důlních vod ze studny, která se nachází na nejniţším místě hliniště 

+265m.n.m. zcela zbavují závod od nutnosti kupování vody do výroby. Roční spotřeba 

vody do technologie výroby se pohybuje okolo 25 000 m³. Vzhledem k tomu, ţe 1m³ vody 

stojí okolo 35Kč, tak závod ušetří díky studně ročně cca 875 000 Kč. 

 

 

6.2 Ekologický přínos 

 

         Ekologickým přínosem bude rekultivace, která zahladí následky těţby a 

plnohodnotně začlení zajímavé území do krajiny tak, aby se stalo ekologickým prvkem 

stability v krajině. Bude se jednat o vytvoření stabilních svahů, na které se navozí skrývka 

z loţiska. Celé území bude zatravněno, osázeno dřevinami a keři. Dále bude vytvořeno 

jímací místo, kde bude staţena povrchová i eventuálně podzemní voda, která bude čerpána 

přes filtry do výroby. 
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7 Závěr 

 

        Ve své bakalářské práci jsem navrhoval další postup těţby v provozovně Tondach 

Hranice. Pozemky, na kterých se bude těţit, jsou ve vlastnictví Tondach Česká republika 

s.r.o., proto jsem nemusel řešit problémy s vykoupením pozemků. Ze závěrečné zprávy 

podrobného průzkumu o loţisku bylo zjištěno, ţe určité části loţiska jsou nebilanční, coţ 

zkomplikovalo další postup a ovlivnilo mnoţství těţebních zásob. Těmto úsekům se postup 

těţby musí vyhnout a těţit na místech, kde jsou zásoby hodnoceny jako bilanční. Blok 3B 

je jiţ momentálně těţen, proto navrhuji, aby se  postupem času vydobyl blok 4B a poté se 

těţba otočila o 90º směrem na jihovýchod k silnici Hranice – Polom. 
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