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Anotace 

              Bakalářská práce se věnuje tématu zajištění podsypových materiálů na 

lomu Bílina. Tyto materiály se zde používají jako podkladní vrstva pro dočasné 

komunikace v lomu. Bez nich by byla při nepříznivých klimatických podmínkách 

zejména na skrývkových řezech lomu prakticky nemožná jakákoliv doprava. Je 

zde provedeno zhodnocení současného stavu při zajišťování podsypových 

materiálů, výhled do budoucna a dále je zde provedený návrh náhradních opatření 

k zajištění těchto materiálů i po uplynutí životnosti lokalit, ze kterých jsou tyto 

materiály dodávány do lomu Bílina v současnosti. Dále je zde provedeno 

technicko – ekonomické zhodnocení jednotlivých navržených náhradních variant a 

je navržená varianta nejvhodnější.   
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Summary 

           The ways of provision of subbase materials for unpaved communications in 

Bilina quarry - the economic comparison of individual practicable ways of provision 

of subbase materials.This thesis deals with the topic of provision of subbase 

materials in Bílina quarry.These materials are used as a base layer for temporary 

communications in the quarry. The transportation during adverse whether on 

overburden cuts of quarry would be absolutelly impossible without these subbase 

materials. There is an assessment of the current situation in providing subbase 

materials, the future outlook and also a suggestion of alternative measures of 

providing these materials after the lifetime of the localities, from which these 

materials are delivered to Bílina.All proposed alternatives are technical – 

economicly evaluated and the best option is suggested. 
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1. ÚVOD 

     Povrchové hnědouhelné lomy v České republice zajišťují z velké části 

energetickou spotřebu a zajišťování dodávek tepla. Jedním z těchto lomů je i lom 

Bílina jako významný producent energetického uhlí a dnes už dominantní 

producent uhlí tříděného. 

      Pro zajištění bezpečného a hospodárného provozu hnědouhelných lomů je 

mj. potřebné zajistit v těchto lomech dopravu, z níž doprava osob, náhradních dílů, 

servisní doprava atd. je realizovaná pomocí kolové dopravy. 

       Kolová doprava vyžaduje provoz vozidel na komunikacích, pomocí kterých 

je schopna ji realizovat za všech podmínek. Podmínky jsou na lomu Bílina 

z hlediska povětrnostního (provoz za všech klimatických podmínek, nepřetržitý 

provoz), i z hlediska prostoru, ve kterém je těžba realizovaná (zejména lepivé  

a rozbřídavé jíly na skrývkových řezech a na výsypkových stupních) velice 

obtížné.  

       Proto je potřeba dopravu zajistit pomocí budovaných nezpevněných 

komunikací, jejichž část musí být zpevněna náležitým podsypovým materiálem. 

Ten je částečně získáván na lomu Bílina z vnitřních zdrojů (pevné polohy – 

pískovce), část pak ze zdrojů externích, tj. z okolních lomů. 

       Tato bakalářská práce provádí zhodnocení možností zajištění 

podsypových materiálů v současnosti i do budoucna, kdy již stávající externí 

zdroje budou vyčerpané, včetně jejich ekonomického zhodnocení a návrhu 

náhradního opatření po vyčerpání stávajících externích zdrojů. 
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2. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA LOMU BÍLINA 

2.1. Historie lomu Bílina, pozice lomu v SHP 

V současné době je hnědé uhlí v SHP exploatováno celkem čtyřmi 

povrchovými velkolomy. Jedná se o lom Libouš, lom Vršany – Šverma, lom ČSA  

a lom Bílina. Kromě těchto lomů je ložisko těženo také v současnosti posledním 

hlubinným hnědouhelným dolem v České republice (ČR) – dolem Centrum, který 

však z hlediska výše těžby představuje zanedbatelný podíl celkové produkce 

hnědého uhlí. 

Lom Bílina se nachází v severozápadních Čechách, v Ústeckém kraji. Je 

situovaný v terciérních sedimentárních vrstvách, v nichž se nachází výhradní 

ložisko hnědého uhlí. Toto ložisko je součástí tzv. Severočeské hnědouhelné 

pánve (SHP).  

Lom Bílina se tedy nachází v centrální části SHP a v současnosti je 

jednou z těžebních lokalit společnosti Severočeských dolů a.s. Tato těžební 

společnost vznikla ke dni 1. ledna 1994, kdy došlo ke sloučení státních podniků 

Doly Bílina a Doly Nástup Tušimice. Lom se nachází na hranicích bývalých okresů 

Most a Teplice, převážně na území druhého jmenovaného. Jméno původního 

lomu bylo Velkolom Maxim Gorkij I. a II. a k jeho prvotní otvírce došlo v roce 1964. 

Postupně se Velkolom Maxim Gorkij spojil s lomem Alois Jirásek a pokračoval 

v těžbě dál západním směrem k Mariánským Radčicím [5]. 

Z výše uvedených lomů lom Bílina těží ložisko v místě, kde je uloženo 

nejhlouběji. Mocnost nadložních zemin zde v současnosti činí až 200 m.  

Všechny nadložní zeminy je samozřejmě nutné odtěžit, aby bylo možné 

vytěžit i hnědé uhlí. Výše roční těžby skrývkových hmot i hnědého uhlí je uvedena 

v tabulce č. 1. Z toho vyplývá i veškerá problematika, spojená s těžbou. Jednou  

ze situací, které je třeba v rámci těžby řešit, je otázka dopravy těžených hmot, 

těžebního zařízení včetně dopravy náhradních dílů, servisní mechanizace apod.  

a v neposlední řadě i doprava pracovníků.  
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Tabulka č. 1: Výše roční těžby skrývkových hmot a hnědého uhlí na lomu Bílina v období 2008- 

2012 [Severočeské doly a.s.] 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 

Výše těžby skrývky (tis. m3)  44 987 47 864  45782  47 016  52 715  

Výše těžby uhlí (tis. t)  9 670 9 419 9 341 10 358 10 010 

 

Pro vykreslení specifičnosti dopravy v lomu Bílina je dále uvedena stručná 

geologická charakteristika těžených hmot.  

2.2. Stručná geologická charakteristika terciérní výplně SHP 

V SHP se v prostorech, ze kterých je těžena uhelná sloj, nachází pouze 

sedimenty terciérního stáří.  

V podloží uhelné sloje se kromě těchto nachází ještě sedimenty 

svrchnokřídového stáří, zastoupené cenomanem a spodním turonem. V některých 

místech byly vrty zastiženy i středněturonské a coniacké slínovce v poměrně 

velkých mocnostech. Pod těmito sedimenty se nachází již pouze krušnohorské 

krystalinikum, tvořené rulami (v jižní části lomu Bílina) nebo teplický ryolit, tvořený 

lineárním výlevem protaženým ve směru ssz  - jjv , který zasahuje do podloží lomu 

Bílina v jeho severní části z prostoru jeho centrálního výlevu v okolí Teplic.  

Do výše zmiňovaných podložních hornin místně zasahuje podpánevní vulkanický 

komplex, tvořený bazickými vyvřelými horninami terciérního stáří. Tyto podložní 

horniny však nejsou z hlediska této práce podstatné, protože v nich neprobíhá 

těžební činnost. Naopak, z důvodu ochrany teplických terem, je v jejich podstatné 

části těžební činnost přímo, ať už úplně nebo podmínečně, zakázána.  

Jak již bylo řečeno, těžba tedy probíhá pouze v sedimentech terciérního, 

převážně miocenního stáří. Tyto horniny, kromě vlastní uhelné sloje, jsou tvořeny 

jílovci a pískovci, respektive jejich nezpevněnými analogy, tj. písky a jíly. Jejich 

základní stratigrafické rozdělení je následující:  

Nadslojový jílovitý horizont – tvoří jej převážně nepísčité jílovce 

šedohnědých barev, prouhelněné rostlinnými zbytky a polohami karbonátů. 
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Deltový písčitý horizont – zahrnuje hnědavě šedé až bělošedé jílovce  

s proměnlivým obsahem klastického křemene, střídající se s polohami písků  

i ekvivalenty uhlotvorné sedimentace. 

 Jezerní jílovitý horizont (libkovické souvrství) – bazální partie je 

reprezentována písčitými jílovci, výše jsou pak prachovité jíly až jílovce šedé  

až šedohnědé barvy.  

Tyto jednotlivé horizonty se vyskytují teoreticky ve sledu, v jakém jsou 

uvedeny výše. V praxi však někdy dochází i k tomu, že se tyto jednotlivé horizonty 

prolínají [2]. 

Dalším charakteristickým znakem těchto nadložních hornin je skutečnost, 

že směrem od povrchu k uhelné sloji dochází ke změně některých mechanických 

vlastností těchto nadložních hornin. Jedná se zejména o nárůst jejich pevnosti.  

Ke zpevnění došlo vlivem tlaku nadloží, který pochopitelně s hloubkou roste. 

Vzhledem k ojedinělé hloubce lomu Bílina se zde tak můžeme setkat i s horninami 

zpevněnými do té míry, že je nemožné je odtěžit za použití velkostrojové techniky 

a je nutné je před těžbou rozrušit trhacími pracemi (pískovce).       

2.3.  Úvod do problematiky nutnosti dopravní obslužnosti na lomu 

Bílina 

Z výše uvedených informací je zřejmé, že na lomu Bílina dochází k těžbě 

a přesunům poměrně značného množství hmot, jak je uvedeno v tabulce č. 1.  

S těžbou v takové výši je spojena nutnost řešení mnoha úkolů, které 

zajišťují její uskutečnitelnost. Mezi tyto úkoly patří v neposlední řadě zajištění 

dopravní obslužnosti těžebních a dalších zařízení v lomu. Dopravní obslužnost  

v lomu je charakteristická tím, že budované dopravní cesty mají většinou dočasný 

charakter. Je to dané tím, že těžba v lomu postupuje rychlostí cca 50 - 100 m  

za rok, v závislosti na aktuální výši těžby a na konkrétních místních poměrech  

a podmínkách. Existují i dopravní cesty, jejichž životnost je předpokládaná v délce 

více let. Jsou to většinou komunikace, situované v bočních svazích lomu, sloužící 

k základnímu zpřístupnění lomu. Délka těchto komunikací je vzhledem k celkové 
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délce dopravních cest lomu poměrně malá. Podstatnou část dopravních cest tvoří 

cesty s předpokládanou životností pohybující se mezi 1 - 2 roky. Tomu musí 

odpovídat i jejich provedení. V takovémto případě je nutné budovat komunikace 

tak, aby po dobu jejich předpokládané životnosti sloužily svému účelu, bylo 

dosaženo požadované operativnosti, umožňující přizpůsobit se různým postupům 

těžební fronty, zároveň však musí splňovat podmínku dosažení rozumné míry 

ekonomických nákladů potřebných pro jejich provedení [3]. 

Jedním z prvních požadavků, branných na zřetel při projektování 

dopravních cest v lomu, je požadavek dostatečné a bezpečné rychlosti dopravy  

a zároveň její spolehlivosti. Ta záleží v první řadě na charakteru budovaných 

dopravních cest. Tento požadavek je obzvláště aktuální na lomu Bílina, jakožto  

na souboru pracovišť, na kterých probíhá nepřetržitý provoz, tj. provoz po celý rok, 

tedy i za zhoršených klimatických podmínek, které se zde vyskytují zejména 

v zimních měsících.   

Ve skriptech Povrchové dobývání ložisek se mj. uvádí: „Automobilová 

doprava umožňuje překonávat velké hloubky uložení užitkového nerostu. 

Vzhledem k malým nárokům na otvírkové práce a budování dopravních cest, 

umožňuje automobilová doprava zkrátit podstatně dobu přípravy ložiska  

k exploataci.“ [3]. Toto platí nejen při otvírce a dobývání ložiska,  

ale i při zajišťování dalších činností s dobýváním souvisejících.  

Vzhledem k dočasnosti jsou komunikace, budované na těžebních  

a skrývkových řezech a výsypkových stupních, co možná nejjednodušší, zároveň 

však splňující výše uvedené požadavky.  

Vzhledem k charakteru těžených hmot, vyznačujících se zejména 

v případě nadložních zemin vysokou rozbřídavostí a lepivostí, zde ve velké části 

případů nelze budovat komunikace pouze urovnáním terénu. Pro konstrukce 

komunikací na lomu Bílina se osvědčil postup budování, uvedený na obrázku č. 1, 

kde je znázorněné konstrukční složení nezpevněné komunikace.  

 



Simona Novotná: Ekonomické porovnání jednotlivých možných způsobů zajištění 

podsypových hmot 

 

2013 

 
15 

 

Obrázek č. 1: Konstrukční složení nezpevněné komunikace na lomu Bílina [Severočeské doly a.s., 

upraveno] 

Jak je z obrázku patrné, pro vybudování konstrukce komunikací, 

používaných na lomu Bílina, je zapotřebí zajistit potřebné množství kameniva 

předepsaných frakcí, dále označeného také jako podsypové materiály.   
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3. ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ 

PODSYPOVÝCH MATERIÁLŮ 

3.1.  Stanovení požadovaného ročního množství podsypových 

materiálů pro potřeby lomu Bílina 

            Při ročních těžebních postupech, představujících množství vytěžených 

skrývkových hmot v období 2008 - 2012 množství, pohybující se v rozmezí   

43 - 53 mil. m3 a vytěženého hnědého uhlí za stejné období ve výši 9,3 – 10,4 mil. 

tun představuje roční postup porubní fronty těžebních řezů cca 50 - 100 m. 

To představuje potřebu zhotovení cca 10 - 11 km nových zpevněných 

komunikací ročně. Skladba spodku komunikace, budované pro potřeby lomu 

Bílina tak, aby její životnost byla minimálně do doby takového těžebního postupu, 

kdy již vyvstane nutnost komunikaci vybudovat nově, tj. zejména případ, kdy je 

komunikace částečně přetěžená těžebním řezem, nacházejícím se pod úrovní 

těžebního řezu, pro který komunikace zajišťuje dopravní obslužnost, je 

znázorněna výše, na obrázku č. 1. Životnost takto provedených komunikací  

se pohybuje v horizontu prvních jednotek let. 

Pro zhotovení komunikací na lomu Bílina o celkové uvedené délce  

10 – 11 km je zapotřebí zajistit minimální množství podsypových materiálů  

v celkovém ročním množství cca 70 000 m3 kameniva. Tomu odpovídají i údaje, 

uvedené v tabulce č. 2. 

Tabulka č. 2: Skutečná roční spotřeba podsypových materiálů na lomu Bílina [Severočeské  

doly a.s.] 

Rok 2009 2010 2011 2012 

Podsypový materiál (m3) 99 144 72 140 69 670 72 862 

                         

Jak je z údajů, uvedených v tabulce zřejmé, je toto množství za období 

posledních cca 4 let podobné a je předpoklad, že podobné množství bude potřeba 

zajistit pro provoz lomu Bílina i pro další období. Rozdíl v roce 2009 byl způsobený 
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snahou těžební organizace o předzásobení se a o vyrovnání deficitu 

z předcházejícího období. 

Z celkového množství podsypových materiálů, uvedeného v tabulce č. 2, 

je část kameniva zajišťována z vlastních zdrojů organizace, v současnosti již jen 

z těžby pevných poloh na skrývkových řezech. V tabulce č. 3 je uvedené roční 

získané množství pískovce z pevných nadložních poloh. Je tedy zřejmé,  

že z vlastních zdrojů je organizace schopná si zajistit pouze část celkového 

potřebného množství podsypových materiálů. Rovněž je z uvedených údajů patrný 

pokles množství využitelných pevných poloh oproti minulému období.  

Ještě ve Zpravodaji Hnědé uhlí 3/2003 se uvádí: „Na lomu Bílina 

v průběhu konce devadesátých let minulého století a začátkem tohoto století  

pod tlakem nárůstu výskytu pískovcových těles vznikl účinný systém jejich 

likvidace a využití. Pro likvidaci pískovce v postupech skrývkových rypadel vznikla 

výrobní jednotka, vybavená těžkou technikou pro rozrušování, skrývání, nakládání 

a drcení pískovce. Tato jednotka využívá rovněž dodavatelsky organizované vrtné 

a trhací práce a externí dopravní techniku. Ročně se tato výrobní jednotka 

s pomocí externích dodavatelů musí vypořádat až s 600 tis. m3 písčito-jílovitých 

zemin s obsahem pískovce a produkuje až 85 tis. m3 drceného kameniva. 

Vyprodukované drcené kamenivo pokrývá velkou část potřeby kvalitního 

podsypového materiálu pro konstrukci cest a montážních míst a je využíváno 

rovněž jako výplň odvodňovacích drén a pro některé stavební práce.“ [1]. 

V současnosti se oproti hodnotám z minulých let produkce pískovce po jejím 

poklesu stabilizovala na úrovni, pohybující se okolo hodnoty 30 000 m3. 

Tabulka č. 3 : Roční získané množství pískovce z nadložních hornin využité na lomu 

Bílina jako podsypové materiály [Severočeské doly a.s.] 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

m3 76 432 77 133 80 300 66 145 69 232 58 308 31 825 28 550 32 618 
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Tento předpoklad je v souladu i s plánem výše těžby na lomu Bílina  

na nejbližší období, kdy i přes očekávaný mírný pokles těžby hnědého uhlí je 

uvažovaná těžba skrývkových hmot minimálně na stejné úrovni, jaká byla 

doposud.  

            Tento zdánlivý rozpor je vysvětlen skutečností, že hlava i pata těžené 

uhelné sloje zapadá ve směru těžebního postupu lomu. Zvyšuje se tedy mocnost 

nadloží, které je třeba skrýt pro vydobytí stejného množství hnědého uhlí. Tuto 

skutečnost v současnosti umocňuje nutnost odtěžení tzv. "Teplické výsypky", 

založené v minulých desetiletích v místě, kde je v současnosti již prováděná těžba 

prvním skrývkovým řezem lomu Bílina. Z těchto důvodů již není technicky možné 

provádět skrývku pouze pěti technologickými celky, jako tomu bylo doposud, ale je 

nutné sem zařadit šestý skrývkový celek výkonové řady TC 2.  

Tento celek je již sestavený. V současnosti ještě probíhají jeho 

poloprovozní zkoušky, kdy dobývací stroj KK 1300/K 111 odtěžuje skrývku  

v oblasti severních svahů lomu Bílina. Do konce letošního roku je plánované 

nasazení tohoto nového dobývacího stroje v oblasti hlavního postupu skrývky  

i těžby hnědého uhlí.   

3.2.  Výčet a popis lokalit, zajišťujících podsypové materiály na lomu 

Bílina do současnosti 

V následujících kapitolách je provedený podrobný rozbor lokalit,  

ze kterých organizace Severočeské doly a.s. do současnosti podsypové materiály 

zajišťovala, včetně zhodnocení dalších možností dodávek podsypových materiálů 

do budoucnosti. 

3.2.1. Tefritový lom - Severočeských dolů a.s. 

Ekonomicky nejzajímavější variantou pro každou organizaci je, pokud  

si dokáže materiál, potřebný pro provoz a další podnikatelské činnosti zajistit  

z vlastních zdrojů.  
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Tak tomu bylo donedávna i u dvou zdrojů, které zajišťovaly prakticky celou 

roční potřebu podsypových materiálů pro komunikace v lomu.  

Prvním z těchto zdrojů je tefritový1 lom, nacházející se 0,5 km východně 

od obce Braňany. Vzdálenost tohoto lomu od lomu Bílina je cca 2 km vzdušnou 

čarou, po silnicích pak cca 3 km. Z hlediska dopravních nákladů přepravovaných 

podsypových materiálů byl tedy lom situovaný velice příznivě. Těžba zde byla 

povolená v rámci povolení činnosti prováděné hornickým způsobem,  

protože se jedná o nevyhrazený nerost.  

V současnosti je tento lom již v hranicích, ve kterých byla těžba povolena, 

vytěžený. Organizace zde v současnosti neplánuje další rozšíření těžby,  

přestože ložisko tefritu není vydobyto úplně. Pro jeho vydobytí je totiž nutné 

aplikovat trhací práce. V kombinaci s blízkostí obce Braňany se jedná o hlavní 

důvod, kvůli kterému bylo od dalšího dobývání upuštěno. Lom Bílina sám se totiž 

svými jižními závěrnými svahy přibližuje této obci a v úvahu pro zastavení těžby  

v tefritovém lomu byla tedy brána skutečnost, že by občané obce byli obtěžováni 

těžbou z další strany. Lokalita tedy v současnosti již nezajišťuje podsypové 

materiály pro lom Bílina. Je zde uvedena z důvodu úplnosti výčtu lokalit  

a pro teoretickou možnost obnovení těžby tefritů zde.  

3.2.2. Pevné polohy v nadložních skrývkových hmotách lomu 

Bílina. 

            Lom Bílina těží hnědé uhlí v ploše, ve které je tato surovina uložena  

v poměrně značných hloubkách. Výška nadloží v současnosti dosahuje téměř  

200 m, nejnižší úroveň dna lomu je v současnosti na kótě cca 45 m n. m. Zejména 

na pátém skrývkovém řezu se zde vyskytují zpevněné polohy, které vznikly vlivem 

značného tlaku nadložních hornin.  

                                            

1
 Tefrit tmavošedý výlevný magmatit, alkalický a často porfyrický, blízký bazanitu, od něhož se liší 

nedostatkem olivínu. Hlavními složkami jsou plagioklasy (andezín, labradorit), foidy, augit, amfibol. 
Tefrity jsou hojné v Českém středohoří.[6] 
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Tyto pevné polohy, které jsou z petrografického hlediska tvořeny zejména 

pískovci, představují pro těžební postupy pátého skrývkového řezu značné 

problémy.  

Pokud se tyto pevné polohy vyskytují v mocnosti prvních decimetrů 

mocných lavic či čoček, je možné je odtěžit pomocí kontinuální technologie,  

tj. kolesovým rýpadlem K 2000.  

            Pokud však jejich mocnost naroste více, nastává situace, kdy rypný odpor 

těchto pevných zemin převyšuje rypnou sílu rypadla a je nutné odstranění těchto 

pevných poloh ze směru těžebního postupu jiným způsobem. Na obrázku č. 2 je 

znázorněna situace u rypadla K 2000 v místě výskytu pevných poloh. 

 

Obrázek č. 2: Situace na 5. skrývkovém řezu u rypadla K 2000 v místě výskytu pevných 

pískovcových poloh [Severočeské doly a.s.] 
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Prakticky je používaná metoda nátřasných trhacích prací, pomocí kterých 

je horninový masív s výskytem pevných poloh v předstihu narušený.  

Další metodou je postup, kdy je kolesovým rypadlem odtěžená lávka 

jílovců nad pevnou polohou, kterou je třeba odstranit, a dále je pevná poloha opět 

buď narušená pomocnou trhací prací a následně je k jejímu odstranění na místo 

dopraveno hydraulické rypadlo, které pískovec odtěží na pracovní pláň 

kolesového rypadla, odkud je pak dozerem dopravený mimo pracovní postup 

kolesového rypadla. Pokud pevná poloha nedosahuje větší mocnosti, lze tento 

postup aplikovat i bez užití trhacích prací, kdy je pevná poloha likvidovaná pomocí 

vhodného přídavného zařízení hydraulického rypadla (pneumatického kladiva), 

další postup je pak stejný, jako předchozí. 

Jak je z předchozích údajů zřejmé, jedná se o poměrně značnou 

komplikaci plánovaných těžebních postupů, které již i v minulosti značně zpomalily 

postup skrývkových prací, zejména v severní části lomu Bílina, kde je výskyt 

těchto pevných poloh zdaleka nejčastější. 

Kromě negativních přínosů pro těžbu však tyto pevné polohy mají i svůj 

pozitivní přínos. Ten spočívá ve skutečnosti, že se jedná o horniny, které mají 

poměrně malou nasákavost a prakticky žádnou rozbřídavost. Po vhodné úpravě 

se tedy selektivně odtěžené pískovce dají použít jako podsypové materiály, což je 

na lomu Bílina také realizováno. Prakticky se tak děje dvěma způsoby. Prvním 

způsobem je úprava pískovců na místě - na pracovní pláni vytvořené kolesovým 

rypadlem. Zde jsou nadměrné kusy pneumatickým kladivem na hydraulickém 

rypadle upraveny na velikost, umožňující průchod tlamou používaného mobilního 

drtiče. Dále pak tento mobilní drtič pískovec nadrtí na požadovanou konečnou 

frakci. Druhým způsobem je odvoz pískovce na boční svah lomu, kde proběhne 

úprava stejným způsobem, jako v předchozím případě. Úpravu pískovců 

z nadložních pevných poloh znázorňuje obrázek č. 3. 

V minulosti byla tímto způsobem zajišťovaná poměrně významná část 

roční potřeby podsypových materiálů. V současnosti však výskyt těchto pevných 
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poloh v nadloží postupně klesá. To potvrzuje i následný průzkum ložiska vrty  

a geofyzikálními pracemi, kdy není do budoucna předpoklad významnějšího 

zvýšení výskytu těchto pevných poloh. Jak je zřejmé z tabulky č. 3, roční použité 

množství pískovců pro účely stavby komunikací v lomu mělo v posledním období 

sestupný charakter. 

 

Obrázek č. 3: Drcení pískovce pneumatickým kladivem na frakci, upravitelnou mobilním 

drtičem [Severočeské doly a.s.] 

             Cena takto získaných podsypových materiálů není samostatně stanovená. 

Je to z důvodu, že se jedná o situaci, kdy je velmi obtížné oddělit náklady  

na vydobytí pevných poloh od celkových nákladů vynaložených na skrytí 

veškerých skrývkových hmot.  

Použití pevných poloh z nadloží pro účely stavby komunikací na lomu 

bude realizováno i v budoucnosti. Procentuální podíl na zajištění celkového 

potřebného množství se bude pohybovat v úrovni cca 40, maximálně 50 %.  
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3.2.3. Bentonitový lom Černý vrch organizace KERAMOST, a.s. 

Bentonitový lom se nachází cca 1,5 km jihovýchodně od obce Braňany. 

Stejně jako u tefritového lomu Severočeských dolů je zde tedy velice příznivá 

dopravní vzdálenost, která činí cca 2 km vzdušnou čarou a 3 km po silnici od lomu 

Bílina. 

Lom Černý vrch těží jako surovinu bentonity2, používané pro slévárenské, 

ale i jiné účely.  

Pro účely zajištění podsypových materiálů je zde důležitá skutečnost,  

že se v nadloží ložiska bentonitů vyskytuje čedičová hornina. Tato hornina je tedy 

pro účel těžby v lomu brána jako nadložní hornina, která není nijak využívaná  

a končí na vnitřní výsypce lomu coby skrývka. Znázorněno na obrázku č. 4. 

 

Obrázek č. 4: Nadložní čedičové horniny v lomu Černý vrch [Severočeské doly a.s.]  

                                            

2
 Bentonit je reziduální, nepřemístěná jílovitá hornina s mohutnou sorpční schopností, vysokou 

hodnotou výměny kationtů, bobtnáním a plastičností. Nositeli těchto vlastností jsou jílové minerály, 
především montmorillonit, případně beidelit. Bentonity vznikly mechanickým a chemickým 
zvětráváním matečné horniny (v alkalickém prostředí), především sopečných tufů a tufitů, v menší 
míře i andezitů, ryolitů, čedičů a jiných převážně třetihorních hornin. [7]   
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Po vzájemné dohodě organizací KERAMOST, a.s. a Severočeské doly 

a.s. je zde realizovaná těžba čedičové horniny, kterou si Severočeskými doly a.s. 

odváží v potřebném množství pro zajištění deficitního množství podsypových 

materiálů.  

Těžba této čedičové horniny zde je však omezená těžebními postupy lomu 

Černý vrch. V podstatě lze konstatovat, že požadavek na externí podsypové 

materiály je z této lokality zajišťován cca z 50 %, tzn. stoprocentní pokrytí tohoto 

požadavku by surovina z lomu Černý vrch zajistila zhruba každý druhý rok.  Je 

tedy potřeba část podsypových materiálů zajistit ještě z jiného zdroje. 

Výskyt čedičové horniny je plošně omezený. Je předpoklad, že bude 

možné tuto surovinu využívat pro popisovaný účel ještě cca 6 let. Potom dojde  

k vyčerpání lokality z tohoto hlediska. Na obrázku č. 5 je znázorněna situace 

nadložních hornin a ložiska bentonitu. 

 

Obrázek č. 5: Situace nadložních čedičových hornin, uložených nad těženým ložiskem 

bentonitu [KERAMOST, a.s.] 
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3.2.4. Čedičový kamenolom Všechlapy organizace BASALT  

CZ, s.r.o. 

Čedičový lom Všechlapy se nachází severovýchodně od stejnojmenné 

obce. Čedič3 je zde těženým nerostem, pro který je stanovený dobývací prostor. 

Jedná se zde tedy o vyhrazený nerost. Na obrázku č. 5 je znázorněný pohled  

na lom Všechlapy. 

 

Obrázek č. 6: Letecký podhled na situaci lomu Všechlapy [BASALT CZ, s.r.o.] 

Jak je uvedeno v předchozí kapitole, je čedič dodávaný na lom Bílina jako 

podsypový materiál v případě jeho deficitu z jiných, výše uvedených lokalit. 

Dojezdová vzdálenost v tomto případě je cca 8 km. 

                                            

3
 Bazalt (čedič) nejhojnější výlevná magmatická hornina na povrchu Země, Měsíce a patrně  

i jiných těles sluneční soustavy; na Zemi tvoří více než 90 % výlevných hornin. Bazalt je jemnozrná 
šedočerná hornina složená přibližně stejným dílem z plagioklasů a pyroxenů a z necelých 20 % 
ostatních minerálů. Svým chemickým složením patří bazalty mezi bazické vyvřeliny. [8] 
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Skutečnost, že se jedná o těžený nerost, mj. znamená, že je třeba za jeho 

prodej platit plnou prodejní cenu. Na druhou stranu materiál dodávaný z této 

lokality je již upravený na požadovanou frakci. 

Životnost kamenolomu z hlediska vytěžení zásob, evidovaných v rámci 

stanoveného dobývacího prostoru, je při současné výši roční těžby cca 5 - 6 let. 

Detail těžební stěny je znázorněný na obrázku č. 7.  

 

Obrázek č. 7: Detail těžebních řezů kamenolomu Všechlapy s těžbou čedičové suroviny 

[BASALT CZ, s.r.o.]  
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4. DALŠÍ MOŽNOSTI ZAJIŠTĚNÍ PODSYPOVÝCH MATERIÁLŮ 

4.1.  Shrnutí životnosti stávajících zdrojů podsypových materiálů 

pro lom Bílina 

Jak je uvedeno v předcházející kapitole, podsypové materiály jsou  

nebo v nedávné minulosti byly pro lom Bílina zajišťovány ze čtyř zdrojů.  

Z těchto lokalit je první uvedená, tefritový lom Severočeské doly a.s., 

vyčerpaná v rámci stávajícího povolení. 

            Druhá, pevné polohy v nadloží lomu Bílina, dává předpoklad jejího 

využívání prakticky po celou dobu těžby na lomu. Nezajistí však veškeré 

požadované množství podsypových materiálů.   

Zbylé dvě, lomy Černý vrch a Všechlapy, prozatím pokrývají zbylé potřeby 

lomu Bílina. V dohledném období však budou obě tyto lokality také vyčerpané.  

Z výčtu je zřejmé, že potřeba podsypových materiálů je pro lom zajištěna na dobu 

maximálně šest let. To vše platí za předpokladu, že nebudou pro zajištění 

potřebné výše suroviny těžební organizací vyhledány žádné náhradní nové zdroje. 

4.2.  Přehled dalších činných lokalit v okolí lomu Bílina s nabídkou 

vhodné suroviny 

Kromě výše uvedených lomů jsou v současnosti v okolí, vzdáleném  

cca dvacet kilometrů od lomu Bílina, která je uvažovaná jako maximální možná 

dojezdová vzdálenost pro tento typ suroviny z hlediska ekonomického, činné 

následující lokality s nabídkou suroviny vhodné k využití jako podsypových 

materiálů. Jedná se o: 

 

Kamenolom Dolánky, organizace Eurovia KAMENOLOMY a.s. 

Kamenolom Měrunice, organizace BASALT, s.r.o. 

Kamenolom Želenice, organizace KERAMOST, a.s.    
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4.2.1. Kamenolom Dolánky, organizace Eurovia KAMENOLOMY 

a.s. 

Kamenolom se nachází cca 1,5 km severovýchodně od obce Ohníč. 

Těženým nerostem je čedič. Jedná se o vhodnou surovinu pro potřeby výstavby 

nezpevněných komunikací. 

Předpokládaná životnost kamenolomu z hlediska výše evidovaných zásob 

je delší, než doba těžby na lomu Bílina. 

Dojezdová vzdálenost z kamenolomu je cca 10 km. V kombinaci s cenou 

suroviny se tedy jedná o výrazné navýšení nákladů na získání suroviny. 

 

4.2.2.  Kamenolom Měrunice, organizace BASALT, s.r.o. 

Těženým nerostem je čedič. Jedná se o vhodnou surovinu pro potřeby 

výstavby nezpevněných komunikací. 

Předpokládaná životnost kamenolomu z hlediska výše evidovaných zásob 

je po převážnou dobu těžby na lomu Bílina. 

Kamenolom se nachází cca 1 km západně od stejnojmenné obce. 

Dojezdová vzdálenost z kamenolomu je cca 10 km. V kombinaci s cenou suroviny 

se tedy opět jedná o výrazné navýšení nákladů na získání suroviny. 

 

4.2.3.  Kamenolom Želenice, organizace KERAMOST, a.s.   

Těženým nerostem je fonolit4. Jedná se o vhodnou surovinu pro potřeby 

výstavby nezpevněných komunikací. 

                                            

4
 Fonolit výlevná alkalická hornina zelenošedé barvy blízká trachytu, od něhož se liší především 

obsahem nefelínu. Obsahuje vyrostlice sanidínu, nefelínu, egirínu a alkalického amfibolu, uzavřené 
v základní hmotě podobného složení, v níž se mohou objevovat i další foidy. Ve fonolitech  
se někdy objevují dutiny s drúzami zeolitů. Fonolitové lávy byly viskózní, a proto fonolity často 
vytvořily tělesa kupovitého (dómového) tvaru (České středohoří). [9] 
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Předpokládaná životnost kamenolomu z hlediska výše evidovaných zásob 

je delší, než doba těžby na lomu Bílina. 

Kamenolom se nachází cca 1 km jižně od stejnojmenné obce. Dojezdová 

vzdálenost z kamenolomu je cca 7 km. V kombinaci s cenou suroviny se tedy opět 

jedná o výrazné navýšení nákladů na získání suroviny, i když menší,  

než v předchozích dvou případech, jak je uvedeno dále. 

 

4.3.  Přehled ostatních vhodných lokalit v okolí lomu Bílina  

s nabídkou vhodné suroviny 

 V úvahu připadají lokality, které v současnosti činné nejsou. Zároveň by 

se však mělo jednat o lokalitu, na které je alespoň částečně legislativně vyřešená 

problematika možného zahájení těžby.  

V uvažované dojezdové vzdálenosti cca dvaceti kilometrů se jedná o dvě 

lokality: 

4.3.1.  Dobývací prostor Braňany V 

Dobývací prostor je stanovený v bezprostřední blízkosti lomu Bílina  

cca 1 km severozápadně od obce Braňany. Jeho správcem je organizace Eurovia 

KAMENOLOMY a.s.  

Výhradní nerost, pro který je dobývací prostor stanovený, je fonolit. Jedná 

se tedy o vhodnou surovinu pro potřeby výstavby nezpevněných komunikací.  

Dojezdová vzdálenost z dobývacího prostoru do lomu Bílina je cca 1 km. 

V dobývacím prostoru, který je stanovený v ploše Červeného vrchu, je 

situovaný starý kamenolom. V tomto kamenolomu probíhala poslední intenzivní 

těžba v období do roku 1945. Příležitostná těžba v minimálním rozsahu probíhala 

až do roku 1958, kdy bylo z kamenolomu odvezeno veškeré zařízení. Od té doby 

zde těžba neprobíhá.  
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Jako pro rezervní zdroj kameniva byl v roce 1988 pro toto ložisko 

stanovený výše zmiňovaný dobývací prostor.  

Starý kamenolom je vhodný v případě obnovení těžby k využití pro novou 

otvírku ložiska.  

Nevýhodou této lokality je skutečnost, že zde není nově povolená hornická 

činnost. V praxi by to pro záměr obnovení těžby zde znamenalo podrobit tento 

záměr zjišťovacímu řízení k posouzení vlivů záměru na životní prostředí  

podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí [4]  

a následně provést povolovací proces k povolení hornické činnosti. 

Naopak výhodou je skutečnost, že množství ověřených zásob by pokrylo  

s několikanásobnou rezervou potřebu podsypových materiálů po celou dobu těžby 

na lomu Bílina. 

 

4.3.2.  Bezejmenný vrch. 

Jedná se o lokalitu, situovanou v těsné blízkosti lomu Černý vrch, tzn. také 

ve vzdálenosti cca 1,5 km jihovýchodně od obce Braňany. Vlastníkem těžebních 

práv k ložisku je stejně jako v případě lomu Černý vrch organizace KERAMOST, 

a.s. 

Dojezdová vzdálenost je prakticky stejná, jako v případě lomu Černý vrch. 

Nevyhrazený nerost, pro jehož těžbu je zde povolená činnost prováděná 

hornickým způsobem, je čedič. Jedná se tedy o vhodnou surovinu pro potřeby 

výstavby nezpevněných komunikací.  

Jedná se o ložisko, které by pokrylo potřebu podsypových materiálů  

po podstatnou dobu těžby na lomu Bílina. 

Na ložisku jsou vypořádané veškeré potřebné legislativní procesy, díky 

kterým je možné na něm okamžitě fyzicky zahájit těžbu, tj. platné územní 

rozhodnutí k využití území pro těžbu a platné rozhodnutí o povolení činnosti 
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prováděné hornickým způsobem. V současnosti zde těžba neprobíhá z důvodu 

neodbytu suroviny, v případě, že doba přerušení těžby přesáhne šest měsíců, 

bude potřeba pro lokalitu vypracovat plán zajištění. 

Ložisko je roztěžené a těžba zde může pokračovat prakticky bez potřeby 

provedení otvírkových prací. 

 

4.3.3. Další lokality podsypových materiálů v blízkosti lomu 

Bílina 

            V okolí lomu Bílina se nachází vzhledem ke geologii severozápadních 

Čech množství dalších možných lokalit s výskytem vhodných materiálů. Vzhledem 

k tomu, že zde v terciéru proběhla intenzivní vulkanická činnost, která po sobě 

zanechala množství vyvřelin typu čediče, tefritu, fonolitu a dalších podobných typů 

vyvřelin, včetně jejich derivátů, je to pochopitelné.  

Podstatnou nevýhodou těchto lokalit je ovšem skutečnost, že by zde 

musel proběhnout celý povolovací proces, daný legislativou, bez něhož není 

možné vůbec těžbu na těchto lokalitách zahájit. Je také otázkou, zda by 

absolvování tohoto procesu jen za účelem zajištění podsypových materiálů  

pro lom Bílina bylo vůbec ekonomicky účelné. Zřejmě by tento záměr musel být 

spojený s dalším podnikatelským záměrem na další využití těžené suroviny. 

Rovněž skutečnost, že na podstatné části těchto lokalit není vůbec 

provedená ani základní otvírka ložiska, nevybízí k zamýšlení se nad alternativou 

otvírky úplně nového ložiska. 

Do úvahy tedy v současnosti připadají pouze rezervní zdroje, uvedené  

v předchozích dvou kapitolách, tj. lokalita Braňany V - Červený vrch a lokalita 

Bezejmenný vrch. K nim lze při jistých výhradách, týkajících se problematiky 

blízkosti obce Braňany, přiřadit na základě úvahy, že se jedná o lokalitu, na které 

je provedená řádná otvírka a jsou zde zásoby nerostu, i tefritový lom organizace 
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Severočeské doly a.s. Zde by ovšem bylo nutné těžbu nově opět provést celým 

povolovacím procesem, jak je uvedeno již výše.  
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5. NÁVRH OPATŘENÍ PRO NÁSLEDUJÍCÍ OBDOBÍ,  

TECHNICKO - EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ  

Jak je uvedeno výše, celkové roční požadované minimální množství 

podsypových materiálů na lomu Bílina se v současnosti pohybuje na úrovni zhruba 

70 000 m3. 

             Z tohoto množství je v posledních třech letech zajišťováno cca 30 000 m3 

z vlastních zdrojů, využíváním pevných poloh nadložních pískovců. Získávané 

množství se v minulosti znatelně snížilo, jak je zřejmé z tabulky č. 3.  

Do budoucnosti je předpokládaný další mírný pokles získávaných pískovců 

z pevných poloh. Není ovšem předpoklad výrazného snížení, dle provedených 

průzkumů se bude patrně jednat o snížení maximálně prvních tisíců m3. Toto 

množství (pískovců zpevněných poloh) lze z provedeného technicko – 

ekonomického zhodnocení úplně vyjmout. Je to z důvodu, že náklady na získání 

těchto pískovců se předpokládají do budoucna ve stejné výši, jako je tomu 

v současnosti, není zde tedy co porovnávat. 

Je tedy potřeba provést technicko – ekonomické zhodnocení zajištění 

zbývajícího množství zhruba 40 000 m3 podsypových materiálů.   

 

5.1. Technicko - ekonomické zhodnocení stávajícího stavu v oblasti 

podsypových materiálů 

V současnosti je rozdíl mezi požadovaným množstvím a množstvím 

získávaným z vlastních zdrojů zajišťován dodávkami ze dvou lokalit - lom Černý 

vrch a lom Všechlapy. 
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5.1.1. Technicko – ekonomické zhodnocení zajištění 

podsypových materiálů z lomu Černý vrch 

Technické možnosti zajištění podsypových materiálů z této lokality jsou 

dány rozsahem povolení hornické činnosti zde a rychlostí těžebních postupů, 

danou poptávanou výší těžby bentonitu. 

V současnosti jsou možnosti zajištění množství čedičových hornin dány 

průměrnou roční výší jejich těžby, omezenou těžbou dalších nadložních hornin, 

popřípadě výsypek založených sem v minulosti, nacházejících se nad nimi. Těžař 

zde z ekonomických důvodů nevytváří nadměrný předstih skrývky před těžbou 

bentonitů. Průměrná roční výše těžby čedičových hornin je zde na úrovni přibližně 

20 000 m3. Celkové zásoby čedičových hornin jsou zde odhadnuty v množství  

cca 120 000 m3 a představují tak při výše zmíněné úrovni roční těžby zajištění 

tohoto množství ještě po dobu šesti let. 

Ekonomické zhodnocení sestává ze součtu, tvořeného náklady na získání 

suroviny a na její dopravu do lomu Bílina. 

Náklady na získání suroviny jsou organizací KERAMOST, a.s. účtovány 

ve výši 50 Kč/m3 vytěžené suroviny. Oproti nákladům z ostatních lokalit jsou tak 

bezkonkurenčně nejnižší. Je tomu tak proto, že se v tomto případě nejedná  

o těženou surovinu, ale o nadloží, jehož odvoz mimo prostor lomu Černý vrch 

představuje pro těžaře úlevu z důvodu odpadnutí nutnosti jeho transportu  

na vnitřní výsypku lomu. Celkové náklady na získání podsypových materiálů 

z lomu Černý vrch tedy představují součin ročního těženého množství a ceny 

suroviny, tedy: 

Ncsčv = M * Csčv = 20 000 * 50 = 1 000 000 Kč, 

kde 

Ncsčv ... celkové náklady na získání suroviny z lomu Černý vrch 

M ... roční získávané množství 

Cs ... cena suroviny z lomu Černý vrch. 
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Náklady na dopravu suroviny vychází z účtované ceny za 1 km dopravy  

a celkové délky dopravy (cesta tam a zpět). Doprava je realizovaná dceřinnou 

organizací Severočeských dolů a.s. nákladními vozidly Tatra o nosnosti 10 tun. 

Celkem je takto nutné přepravit 20 000 m3 suroviny, což při měrné hmotnosti 

čedičové horniny ρ = 3 000 kg/m3 představuje hmotnost suroviny 60 000 tun. Cena 

dopravy je uvažovaná při poskytování této služby organizací SD – Autodoprava 

a.s., která si účtuje cenu dopravy nákladním vozidlem Tatra ve výši 43 Kč za 1 km. 

Tento dopravce je uvažovaný i při výpočtech nákladů na realizaci dopravy 

z ostatních uvažovaných lokalit.  Celkové náklady na dopravu suroviny jsou tedy: 

Ndčv = Cd * Včv * 2 * Pj = 43 * 3 * 2 * 6000 = 1 548 000 Kč. 

kde 

Ndčv ... náklady na dopravu z lomu Černý vrch 

Cd ... cena dopravy za 1 km 

Včv ... vzdálenost lokality Černý vrch od lomu Bílina 

Pj ... počet jízd. 

 Počet jízd: 

Pj = M/n = 60 000/10 = 6 000 

kde 

n ... nosnost nákladního automobilu. 

Celková cena suroviny z lomu Černý vrch je tedy: 

Ncčv = Ncsčv + Ndčv = 1 000 000 + 1 548 000 = 2 548 000 Kč. 

 

5.1.2. Technicko – ekonomické zhodnocení zajištění 

podsypových materiálů z lomu Všechlapy 

Technické možnosti zajištění podsypových materiálů z této lokality jsou  

do dosažení hranic povolení hornické činnosti, které jsou zde totožné s hranicí 
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dobývacího prostoru. Při stávající výši roční těžby zde budou tyto hranice 

dosaženy za cca šest let.  

Ekonomické zhodnocení sestává stejně jako v předchozím případě  

ze součtu celkových nákladů, tvořených náklady na získání suroviny a na její 

dopravu do lomu Bílina.  

Prodejní cena suroviny je organizací BASALT CZ s.r.o. stanovena 

v rozmezí 110 – 140 Kč/t suroviny. Jako průměrná cena je pro potřeby této práce 

uvažovaná cena 125 Kč/t suroviny, což při měrné hmotnosti suroviny (čedič)  

ρ = 3 000 kg/m3 představuje cenu 375 Kč/m3. Celkové náklady na získání 

podsypových materiálů z lomu Všechlapy představují součin ročního těženého 

množství a ceny suroviny, tedy: 

Ncsv = M * Csv = 20 000 * 375 =  7 500 000 Kč, 

kde 

Ncsv ... celkové náklady na získání suroviny z lomu Všechlapy 

M ... roční získávané množství 

Csv ... cena suroviny z lomu Všechlapy. 

Náklady na dopravu suroviny vychází z účtované ceny za 1 km dopravy  

a celkové délky dopravy (cesta tam a zpět). Celkem je takto nutné přepravit 

20 000 m3 suroviny, což při měrné hmotnosti čedičové horniny ρ = 3 000 kg/m3 

představuje hmotnost suroviny 60 000 tun. Celkové náklady na dopravu suroviny 

jsou tedy: 

Ndv = Cd * Vv * 2 * Pj = 43 * 8 * 2 * 6000 = 4 128 000 Kč. 

kde 

Ndv ... náklady na dopravu z lomu Všechlapy 

Vv ... vzdálenost lokality Všechlapy od lomu Bílina. 

Počet jízd: 
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Pj = M/n = 60 000/10 = 6 000. 

Celková cena suroviny z lomu Všechlapy je tedy: 

Ncv = Ncsv + Ndv = 7 500 000 + 4 128 000 = 11 628 000 Kč. 

 

5.1.3. Technicko – ekonomické zhodnocení zajištění 

podsypových materiálů v současnosti 

Při předpokladu, že je v současnosti zajišťováno deficitní množství 

podsypových materiálů (40 000 m3) z obou výše uvedených externích lokalit 

současně a v přibližně stejném množství, tj. z obou ve výši 20 000 m3, vychází 

celková pořizovací cena tohoto množství podsypových materiálů v současnosti 

jako prostý součet obou takto vypočtených cen: 

Ncss = Ncčv + Ncv = 2 548 000 + 11 628 000 = 14 176 000 Kč. 

 

5.2.  Technicko - ekonomické zhodnocení navržených náhradních 

zdrojů podsypových materiálů 

 Jako náhradní zdroje k zajištění podsypových materiálů po vyčerpání 

stávajících lokalit byly v předchozí kapitole určeny dvě možnosti – zajištění 

suroviny z činných lomů v okolí, tj. z lomů Dolánky, Měrunice a Želenice a zajištění 

pomocí lomů v současnosti nečinných, ale s alespoň částečně vyřešenými střety 

zájmů, tj. lomů Červený vrch (dobývací prostor Braňany V) a Bezejmenný vrch.  

Rozdíl mezi požadovaným množstvím a množstvím získávaným 

z vlastních zdrojů je uvažovaný ve stejné výši jako v současnosti, tj. ve výši  

40 000 m3.  

V následujícím textu je tedy provedené technicko – ekonomické 

zhodnocení zajištění podsypových materiálů z těchto lokalit. 
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5.2.1. Technicko – ekonomické zhodnocení zajištění 

podsypových materiálů z lomu Dolánky 

Technické možnosti zajištění podsypových materiálů z této lokality jsou  

do konce těžby na lomu Bílina. Po tuto dobu je lom schopný plně pokrýt potřebu 

podsypových materiálů.  

Ekonomické zhodnocení celkových nákladů sestává stejně jako 

v předchozích případech ze součtu, tvořeného náklady na získání suroviny 

a na její dopravu do lomu Bílina.  

 Prodejní cena suroviny je organizací Eurovia KAMENOLOMY a.s. 

stanovena v současnosti v rozmezí 187 – 215 Kč/t suroviny vhodné frakce (frakce 

0-63 mm a frakce lomový kámen tříděný) [10]. Jako průměrná cena je pro potřeby 

této práce uvažovaná cena 201 Kč/t suroviny, což při měrné hmotnosti suroviny 

(čedič) ρ = 3 000 kg/m3 představuje cenu 603 Kč/m3. Celkové náklady na získání 

podsypových materiálů z lomu Dolánky představují součin ročního těženého 

množství a ceny suroviny, tedy: 

Ncsd = M * Csd = 40 000 * 603 =  24 120 000 Kč, 

kde 

Ncsd ... celkové náklady na získání suroviny z lomu Dolánky 

M ... roční získávané množství 

Csd ... cena suroviny z lomu Dolánky. 

Náklady na dopravu suroviny vychází z účtované ceny za 1 km dopravy  

a celkové délky dopravy (cesta tam a zpět). Celkem je takto nutné přepravit 

40 000 m3 suroviny, což při měrné hmotnosti čedičové horniny ρ = 3 000 kg/m3 

představuje hmotnost suroviny 120 000 tun. Celkové náklady na dopravu suroviny 

jsou tedy: 

Ndd = Cd * Vd * 2 * Pj = 43 * 10 * 2 * 12 000 = 10 320 000 Kč. 

kde 
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Ndd ... náklady na dopravu z lomu Dolánky 

Vd ... vzdálenost lokality Dolánky od lomu Bílina. 

Počet jízd: 

Pj = M/n = 120 000/10 = 12 000. 

Celková cena suroviny z lomu Dolánky je tedy: 

Ncds = Ncsd + Ndd = 24 120 000 + 10 320 000 = 34 440 000 Kč. 

 

5.2.2. Technicko – ekonomické zhodnocení zajištění 

podsypových materiálů z lomu Měrunice 

Technické možnosti zajištění podsypových materiálů z této lokality jsou  

po převážnou dobu těžby na lomu Bílina. Po tuto dobu je lom schopný plně pokrýt 

potřebu podsypových materiálů.  

 Ekonomické zhodnocení sestává stejně jako v předchozích případech  

ze součtu, tvořeného náklady na získání suroviny a na její dopravu do lomu Bílina.

  

Prodejní cena suroviny je organizací BASALT s.r.o. stanovena 

v současnosti v rozmezí 176 – 268 Kč/t suroviny vhodné frakce (frakce 0-63 mm  

a frakce lomový kámen netříděný) [11]. Jako průměrná cena je pro potřeby této 

práce uvažovaná cena 222 Kč/t suroviny, což při měrné hmotnosti suroviny (čedič) 

ρ = 3 000 kg/m3 představuje cenu 666 Kč/m3. Celkové náklady na získání 

podsypových materiálů z lomu Měrunice představují součin ročního těženého 

množství a ceny suroviny, tedy: 

Ncsm = M * Csm = 40 000 * 666 =  26 640 000 Kč, 

kde 

Ncsm ... celkové náklady na získání suroviny z lomu Měrunice 

M ... roční získávané množství 
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Csm ... cena suroviny z lomu Měrunice. 

Náklady na dopravu suroviny vychází z účtované ceny za 1 km dopravy  

a celkové délky dopravy (cesta tam a zpět). Celkem je takto nutné přepravit 

40 000 m3 suroviny, což při měrné hmotnosti čedičové horniny ρ = 3 000 kg/m3 

představuje hmotnost suroviny 120 000 tun. Celkové náklady na dopravu suroviny 

jsou tedy: 

Ndm = Cd * Vm * 2 * Pj = 43 * 10 * 2 * 12 000 = 10 320 000 Kč. 

kde 

Ndm ... náklady na dopravu z lomu Měrunice 

Vm ... vzdálenost lokality Měrunice od lomu Bílina. 

Počet jízd: 

Pj = M/n = 120 000/10 = 12 000. 

Celková cena suroviny z lomu Měrunice je tedy: 

Ncms = Ncsm + Ndm = 26 640 000 + 10 320 000 = 36 760 000 Kč. 

 

5.2.3. Technicko – ekonomické zhodnocení zajištění 

podsypových materiálů z lomu Želenice 

Technické možnosti zajištění podsypových materiálů z této lokality jsou  

do konce těžby na lomu Bílina. Po tuto dobu je lom schopný plně pokrýt potřebu 

podsypových materiálů.  

Ekonomické zhodnocení sestává stejně jako v předchozích případech  

ze součtu, tvořeného náklady na získání suroviny a na její dopravu do lomu Bílina.

  

Prodejní cena suroviny organizací KERAMOST, a.s. v současnosti  

pro požadované frakce není stanovena. V lomu se vzhledem k odbytu suroviny  

do sklářských a keramických výrob surovina drtí na maximální frakci 4 mm [13]  
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a pro prodej podsypových materiálů zde připadá do úvahy pouze lomový kámen 

netříděný. U tohoto materiálu lze předpokládat, že bude cena ve výši obvyklé  

pro obdobné okolní provozy, těžící fonolit, např. lom Mariánská skála v Ústí  

nad Labem, kde se tato frakce prodává za cenu 188 Kč/t [12]. Pro potřeby této 

práce je tedy uvažovaná cena 188 Kč/t suroviny, což při měrné hmotnosti suroviny 

(fonolit) ρ = 2 450 kg/m3 představuje cenu 461 Kč/m3. Celkové náklady na získání 

podsypových materiálů z lomu Želenice představují součin ročního těženého 

množství a ceny suroviny, tedy: 

Ncsž = M * Csž = 40 000 * 461 =  18 440 000 Kč, 

kde 

Ncsž ... celkové náklady na získání suroviny z lomu Želenice 

M ... roční získávané množství 

Csž ... cena suroviny z lomu Želenice. 

Náklady na dopravu suroviny vychází z účtované ceny za 1 km dopravy  

a celkové délky dopravy (cesta tam a zpět). Celkem je takto nutné přepravit 

40 000 m3 suroviny, což při měrné hmotnosti fonolitové horniny ρ = 2 450 kg/m3 

představuje hmotnost suroviny 97 400 tun. Celkové náklady na dopravu suroviny 

jsou tedy: 

Ndž = Cd * Vž * 2 * Pj = 43 * 7 * 2 * 9 740 = 5 863 480 Kč. 

kde 

Ndž ... náklady na dopravu z lomu Želenice 

Vž ... vzdálenost lokality Želenice od lomu Bílina. 

Počet jízd: 

Pj = M/n = 97 400/10 = 9 740. 

Celková cena suroviny z lomu Želenice je tedy: 

Ncžs = Ncsž + Ndž = 18 440 000 + 5 863 480 = 24 303 480 Kč. 
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5.2.4. Technicko – ekonomické zhodnocení zajištění 

podsypových materiálů z lomu Červený vrch 

Technické možnosti zajištění podsypových materiálů z této lokality jsou  

do konce těžby na lomu Bílina. Po tuto dobu je lom schopný plně pokrýt potřebu 

podsypových materiálů.  

            Ekonomické zhodnocení sestává stejně jako v předchozích případech  

ze součtu, tvořeného náklady na získání suroviny a na její dopravu do lomu Bílina.

  

Prodejní cena suroviny zde organizací Eurovia KAMENOLOMY a.s. není 

stanovena z důvodu, že zde v současnosti neprobíhá těžební činnost. Je 

předpoklad, že v případě těžby se cena bude pohybovat v obvyklých relacích  

pro tuto surovinu, tedy obdobně jako například u kamenolomu Mariánská skála,  

v rozmezí 165 – 188 Kč/t suroviny vhodné frakce (frakce 0-63 mm a frakce lomový 

kámen mimo normu) [12]. Jako průměrná cena je pro potřeby této práce 

uvažovaná cena 177 Kč/t suroviny, což při měrné hmotnosti suroviny (fonolit)  

ρ = 2 450 kg/m3 představuje cenu 434 Kč/m3. Celkové náklady na získání 

podsypových materiálů z lomu Červený vrch představují součin ročního těženého 

množství a ceny suroviny, tedy: 

Ncsčv = M * Csčv = 40 000 * 434 =  17 360 000 Kč, 

kde 

Ncsčv ... celkové náklady na získání suroviny z lomu Červený vrch 

M ... roční získávané množství 

Csčv ... cena suroviny z lomu Červený vrch. 

Náklady na dopravu suroviny vychází z účtované ceny za 1 km dopravy  

a celkové délky dopravy (cesta tam a zpět). Celkem je takto nutné přepravit 

40 000 m3 suroviny, což při měrné hmotnosti fonolitové horniny ρ = 2 450 kg/m3 
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představuje hmotnost suroviny 97 400 tun. Celkové náklady na dopravu suroviny 

jsou tedy: 

Ndčv = Cd * Včv * 2 * Pj = 43 * 1 * 2 * 9 740 = 837 640 Kč. 

kde 

Ndčv ... náklady na dopravu z lomu Červený vrch 

Včv ... vzdálenost lokality Červený vrch od lomu Bílina. 

Počet jízd: 

Pj = M/n = 97 400/10 = 9 740. 

Celková cena suroviny z lomu Červený vrch je tedy: 

Ncčvs = Ncsčv + Ndčv = 17 360 000 + 837 640 = 18 197 640 Kč. 

 

5.2.5. Technicko – ekonomické zhodnocení zajištění 

podsypových materiálů z lomu Bezejmenný vrch 

 Technické možnosti zajištění podsypových materiálů z této lokality jsou 

po převážnou dobu těžby na lomu Bílina. Po tuto dobu je lom schopný plně pokrýt 

potřebu podsypových materiálů.  

Ekonomické zhodnocení sestává stejně jako v předchozím případě  

ze součtu, tvořeného náklady na získání suroviny a na její dopravu do lomu Bílina.

  

Prodejní cena suroviny organizací KERAMOST, a.s. v současnosti není 

stanovena, protože je surovina používaná hlavně pro vnitřní potřeby těžaře.  

Při prodeji lze předpokládat obvyklou prodejní cenu, jaká je v okolních čedičových 

kamenolomech. Pro výpočet je uvažovaná stejná cena, jako v kamenolomu 

Dolánky, tj. 201 Kč/t suroviny, což při měrné hmotnosti suroviny (čedič)  

ρ = 3 000 kg/m3 představuje cenu 603 Kč/m3. Celkové náklady na získání 

podsypových materiálů z lomu Bezejmenný vrch představují součin ročního 

těženého množství a ceny suroviny, tedy: 
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Ncsbv = M * Csbv = 40 000 * 603 =  24 120 000 Kč, 

kde 

Ncsbv ... celkové náklady na získání suroviny z lomu Bezejmenný vrch 

M ... roční získávané množství 

Csbv ... cena suroviny z lomu Bezejmenný vrch. 

Náklady na dopravu suroviny vychází z účtované ceny za 1 km dopravy  

a celkové délky dopravy (cesta tam a zpět). Celkem je takto nutné přepravit 

20 000 m3 suroviny, což při měrné hmotnosti čedičové horniny ρ = 3 000 kg/m3 

představuje hmotnost suroviny 60 000 tun. Celkové náklady na dopravu suroviny 

jsou tedy: 

Ndbv = Cd * Vbv * 2 * Pj = 43 * 3 * 2 * 12 000 = 3 096 000 Kč. 

kde 

Ndbv ... náklady na dopravu z lomu Bezejmenný vrch 

Vbv ... vzdálenost lokality Bezejmenný vrch od lomu Bílina. 

Počet jízd: 

Pj = M/n = 120 000/10 = 12 000. 

Celková cena suroviny z lomu Bezejmenný vrch je tedy: 

Ncbvs = Ncsbv + Ndbv = 24 120 000 + 3 096 000 = 27 216 000 Kč. 

 

5.3.  Porovnání technicko - ekonomické zhodnocení posouzených 

zdrojů podsypových materiálů 

V předchozích kapitolách bylo provedeno zjištění nákladů, potřebných  

pro zajištění podsypových materiálů z možných zdrojů, a to jak ze stávajících, tak 

i z náhradních budoucích zdrojů. Souhrn těchto údajů je uvedený v tabulce č. 4. 
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Tabulka č. 4 : Celkové náklady na zajištění potřebného množství podsypových materiálů 

z posouzených zdrojů [autor] 

lokalita celkové náklady 

Černý vrch 2 548 000 

Všechlapy 11 628 000 

celkem 14 176 000 

Dolánky 34 440 000 

Měrunice 36 760 000 

Želenice 24 303 480 

Červený vrch 18 197 640 

Bezejmenný vrch 27 216 000 

 

Z údajů, uvedených v tabulce č. 4 je zřejmé, že pokud bude po vyčerpání 

stávajících externích zdrojů podsypových materiálů jejich dodávka zajišťovaná 

z činných lokalit, dojde k výraznému nárůstu nákladů na jejich získávání. Jako 

nejekonomičtější varianta v tomto případě vychází dodávka suroviny 

z kamenolomu Želenice. V tomto případě dojde k nárůstu ročních nákladů  

o 10 127 480 Kč.  

V ostatních dvou případech, tj. při dodávce suroviny z kamenolomu 

Dolánky, popř. Měrunice, je nárůst nákladů ještě podstatně vyšší, rozdíl  

oproti současnosti činí 20 264 000 Kč (Dolánky), resp. 22 584 000 Kč (Měrunice). 

Cena suroviny byla u činných lokalit uvažovaná jako katalogová, tj. bez 

případných množstevních slev. 

Z činných lokalit tedy byla touto prací jako ekonomicky nejvýhodnější 

určená dodávka potřebného množství podsypových materiálů po vyčerpání 

stávajících externích zdrojů z kamenolomu Želenice. 

Pokud by bylo přistoupeno k dodávce podsypových materiálů v dalším 

období z lokalit v současnosti nečinných, je opět z tabulky č. 4 zřejmé, že jako 

nejekonomičtější varianta v tomto případě vychází dodávka suroviny  

z kamenolomu Červený vrch. V tomto případě dojde k nárůstu ročních nákladů  

o 4 021 640 Kč, což je dáno především velmi výhodnou polohou lomu Červený 
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vrch a minimální dopravní vzdáleností od lomu Bílina. Ve druhém posuzovaném 

případě, tj. dodávce suroviny z lomu Bezejmenný vrch, opět dojde ke zvýšení 

nákladů na zajištění této suroviny, a to o 13 040 000 Kč. 

Organizace Severočeské doly by tedy pro zajištění podsypových materiálů 

v období po vyčerpání stávajících externích zdrojů, tedy po roce 2018, měla 

z hlediska ekonomického volit zajištění této suroviny buď z lomu Želenice, nebo 

z opětovně otevřeného lomu Červený vrch.  

První varianta je výhodná tím, že je lokalita činná. Není na ní tedy potřeba 

provádět v současnosti poměrně složité legislativní kroky v povolovacím procesu 

těžby. Dojde ovšem k nárůstu nákladů pro zajištění suroviny o 10 127 480 Kč. 

Druhá varianta je výhodná lépe vycházejícími náklady na zajištění suroviny, 

kdy dojde k nárůstu ročních nákladů jen o 4 021 640 Kč, zejména díky výhodnější 

poloze lokality. Bylo by ovšem nutné projít velkou částí povolovacího procesu, což 

by si vyžádalo vstupní investici těžaře na lokalitě. Také by bylo nutné tento proces 

zahájit v dostatečném předstihu před vlastní potřebou zajištění podsypových 

materiálů.  
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6. ZÁVĚR 

       Cílem této bakalářské práce bylo provést ekonomické vyhodnocení 

stávajícího stavu v oblasti zajišťování podsypových materiálů pro nezpevněné 

komunikace na lomu Bílina a doby, po kterou tento stav bude trvat.  

       Bylo konstatováno, že část potřeby této suroviny je organizací zajišťována 

z vlastních zdrojů (pevné polohy – pískovce), ve výši zhruba 40, maximálně 50 % 

z celkem požadovaného minimálního množství podsypových materiálů, které činí 

zhruba 70 000 m3 ročně. Část této suroviny ve výši cca 40 000 m3 ročně je nutné 

v současnosti zajišťovat z externích zdrojů. Ve stejné roční výši bude nutné 

zajišťovat tuto surovinu i v budoucnosti, po vyčerpání stávajících externích zdrojů.  

       Bylo zjištěno, že maximální doba, po kterou bude možné zajišťovat tyto 

materiály ze stávajících externích lokalit, je zhruba šest let. Po této době bude 

nutné surovinu zajistit z jiných zdrojů. 

       Byla určená stávající cena dodávané suroviny z externích lokalit ve výši 

14 176 000 Kč. 

       Dále bylo provedeno technicko – ekonomické vyhodnocení celkem pěti 

lokalit, ze kterých by bylo možné podsypové materiály v požadovaném množství 

na lom Bílina dodávat po ukončení životnosti stávajících lokalit. Jedná se o lokality 

činné -lomy Dolánky, Měrunice a Želenice a lokality nečinné – lomy Červený vrch 

a Bezejmenný vrch. Jako dvě nejvýhodnější varianty byly vyhodnoceny: 

       Lom Želenice, s předpokládanými náklady na získání potřebného množství 

suroviny ve výši 24 303 480 Kč. Oproti stávajícímu stavu se jedná o nárůst ročních 

nákladů ve výši 10 127 480 Kč. 

       Lom Červený vrch, s předpokládanými náklady na získání potřebného 

množství suroviny ve výši 18 197 640 Kč. Oproti stávajícímu stavu se jedná  

o nárůst ročních nákladů ve výši 4 021 640 Kč. Nevýhodou této varianty je 

absence části povolovacího procesu, potřebného pro znovuzahájení těžby zde. 
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Naopak výhodou oproti předchozí variantě je úspora ročních nákladů na pořízení 

suroviny ve výši 6 105 840 Kč.  

     Takto vypočtená roční úspora nákladů na pořízení podsypových materiálů 

při zvolení druhé z navržených variant je poměrně významná, uvědomíme-li si 

předpokládanou minimální životnost lomu Bílina do roku 2035, tedy 22 let. Pokud 

by surovina z lokality Červený vrch byla pro lom Bílina zajišťována od roku 2018, 

byla by sem tedy dodávána po dobu 18 let. Pokud by roční úspora oproti variantě 

dodávek z lomu Želenic byla po celou dobu trvání stejná, činila by celková úspora 

do doby ukončení těžební činnosti na lomu Bílina 109 905 120 Kč. Takovýto rozdíl 

ve vynaložených nákladech by měl být těžařem do budoucna minimálně zvážen.   

       Bakalářskou prací je jako ekonomicky nejlepší varianta navrženo jednání 

se správcem dobývacího prostoru Braňany V – lokalita Červený vrch o zahájení 

těžby zde k roku 2018. 
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