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Zhodnocení výsledků řešení projektu 
 
1. Specifikace projektu  
Řešení projektu bylo prováděno v rámci aktivity AB výzkumu a vývoje Českého báňského úřadu 

„Bezpečnost práce a provozu při hornické činnosti a vybraných činnostech prováděných hornickým 
způsobem“ . 

Projekt byl řešen na základě smlouvy č. j. 2280/07 ze dne 6.8.2007  a Dodatku č. 1 č. j. 1302/09 ze 
dne 7.5.2009 k této smlouvě uzavřených mezi Českým báňským úřadem a řešitelem projektu SD-Vrtné 
a trhací práce, a. s. Koordinací řešení za řešitele byl pověřen Ing. Milan Těšitel. 

Odborným garantem projektu byl jmenován Ing. Jindřich Stiebitz  − ÚBI ČBÚ Praha, Ing. Josef 
Konečný − OBÚ Trutnov (do 6.2.2008), koordinátorem za ČBÚ byl stanoven Ing. Jiří Havaj, Ph.D. 
− ÚBI ČBÚ, pobočka Ostrava. 

 
2. Věcná a obsahová náplň řešení 

 
Cíle řešení:  
Na základě teoretického rozboru, provedení matematického modelování a experimentálních 
odstřelů a jejich vyhodnocení, navrhnout způsob zajištění dlouhodobé stability závěrných stěn 
likvidovaných kamenolomů. Navrhnout doplňky či změny příslušných právních předpisů. 
 
Zadání: 

1. Rešerše a shrnutí dosavadních znalostí o rozrušovacím účinku výbuchových vln do předpolí 
závěrných svahů likvidovaných kamenolomů. 

2. Zjištění účinku spolupůsobení detonujících náloží v jejich účinném dosahu ve skalních horninách 
metodou matematického modelování. 

3. Ověření teoretických výsledků matematického modelování sousedních detonujících náloží in situ. 
4. Experimentálními odstřely zjistit obvyklý dosah rozrušovacího účinku napěťovýbuchové vlny do 

předpolí nerozpojovaného horninového masivu. 
5. Experimentálními odstřely zjistit optimální geometrii likvidačních (sanačních) odstřelů, časový a 

geometrický sled výbuchů náloží, způsob roznětu a druh trhaviny, při jejichž volbě a uspořádání 
lze minimalizovat porušení a tím také pevnostní charakteristiky stavebně-mechanických jednotek 
horninového masivu v předpolí závěrných svahů lomových stěn likvidovaných kamenolomů. 

6. Stanovení způsobů zajištění trvalé stability závěrných svahů likvidovaných lomových prostorů. 
7. Na základě nových řešením získaných poznatků vypracovat návrh Technologické směrnice (např. 

formou metodického postupu návrh technických popř. technologických opatření) pro zajištění 
dlouhodobé stability závěrných stěn likvidovaných kamenolomů a současně vypracovat související 
návrh obecně závazné právní úpravy. 

 
Předpokládané výstupy řešení: 

1.  Na základě výsledků teoretických prací, experimentálních odstřelů, měření destruktivních účinků 
odstřelů a jejich dosahu do předpolí trhacích prací navrhnout a vypracovat technicko-technologické 
řešení (např. metodický postup nebo technologickou směrnici), které stanoví technické parametry 
odstřelů, sled výbuchů náloží a jejich časový odstup, včetně geometrického rozmístění náloží 
v oblasti závěrného svahu a doporučení optimálního způsobu roznětné sítě a druhu nejvhodnějších 
trhavin. 

2. Navrhnout způsob omezení destruktivního vlivu výbuchové vlny napětí do předpolí 
nerozpojovaného horninového masivu a způsoby vytváření dlouhodobé stability závěrných stěn 
likvidovaných kamenolomů a to s přihlédnutím ke geologicko-tektonickým a petrografickým 
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charakteristikám hlavních typů dobývaných skalních hornin a s přihlédnutím k výsledkům ověření 
spolupůsobení detonujících náloží likvidačních (sanačních) odstřelů. 

3.  Návrh doplnění a úprava závazného právního předpisu o báňsko-technické požadavky na 
dlouhodobou stabilitu závěrných svahů likvidovaných kamenolomů. 

 
Dosažené výsledky a výstupy řešení: 
 
A. Nehmotné výstupy 

1. Závěrečná zpráva prezentuje všechny provedené práce, cíle, výsledky a závěry získané v průběhu 
řešení projektu č. 58-07.   

2.  Návrh „Metodického postupu k zajištění stability závěrných stěn likvidovaných kameno -lomů“, 
který poskytuje konkrétní údaje pro geologicko-geotechnické vyhodnocení vlastností horninového 
masivu a podklady pro zpracování projektu a provedení odstřelů k dosažení dlouhodobé stability 
závěrných svahů likvidovaného kamenolomu. 

3.  Návrh úprav a doplnění právních předpisů z oblasti o hospodárném využívání výhradních ložisek a z 
oblasti o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů (v platném znění) o báňsko-
technické požadavky na dlouhodobou stabilitu závěrných svahů likvidovaných kamenolomů. 
 
B. Hmotné výstupy 
Výsledkem řešení projektu P. č. 58-07 nejsou hmotné výstupy. 

 
3. Nákladovost řešení 
 

 Náklady na řešení projektu byly plánovány ve výši 4 400 000 Kč, řešení projektu bylo podle 
účetních dokladů dotováno částkou 4 400 000  Kč. 
 

Uznané (započitatelné) druhy nákladů  Náklady na řešení projektu v tis. Kč 
plánované skutečné Přímé náklady (§3 nař. vlády č. 461/2002 Sb.):  

a) osobní náklady 
 

1 974 
 

2 004 
b) náklady na dlouhodobý hmotný majetek (DHM)        0      0 
c) výdaje na pořízení nehmotného majetku     84    94 
d) náklady na provoz a údržbu DHM   124    99 
e) další provozní náklady potřebné na řešení 500 510 
f) náklady na služby 660 660 
g) náklady na zveřejnění výsledků  100   40 
h) cestovní náhrady v souvislosti s řešením 550 550 
Mezisoučet               3 992            3 957 
Nepřímé režijní  náklady 408 443 
Celkem               4 400            4 400 

 
 Dílčí změny některých nákladových položek byly projednány a odsouhlaseny na 6. KD (zápis 
č.j. 3040/08/34 ze dne 4.12.2008) a na 8. KD (zápis č.j. 1424/09/3 ze dne 15.7.2009). 
 Celkové náklady na řešení projektu odpovídají cenové kalkulaci smlouvy a rozsahu 
provedených prací. 
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4. Termínový průběh řešení 
 

 Řešení projektu bylo plánováno v letech 2007 až 2009 s termínem zahájení ode dne podpisu 
smlouvy, s termínem ukončení 5.11.2009. 
 Práce řešení projektu probíhaly podle časového harmonogramu plnění a cenové kalkulace beze 
změn termínu v průběhu řešení. 
Termín ukončení prací 5.11.2009 byl splněn. 
 

5. Prováděná kontrolní činnost 
 
 Kontrolní dny byly uskutečněny ve dnech: 

1.  kontrolní den se konal   19.9.2007 (zápis č.j. 2510/07/3) 
2.  kontrolní den se konal   6.12.2007 (zápis č.j. 3233/07/3) 
3.  kontrolní den se konal     1.4.2008 (zápis č.j. 0611/08/3) 
4.  kontrolní den se konal   10.7.2008 (zápis č.j. 1648/07/4) 
5.  kontrolní den se konal   7.10.2008 (zápis č.j. 2413/08/3) 
6.  kontrolní den se konal   4.12.2008 (zápis č.j. 3040/08/3) 
7.  kontrolní den se konal   16.4.2009 (zápis č.j. 0836/09/3) 
8.  kontrolní den se konal   15.7.2009 (zápis č.j. 1424/09/3) 
9.  kontrolní den se konal  1.10. 2009 (zápis č.j. 2216/09/3) 

           Závěrečné hodnocení      10. 11. 2009 (zápis č.j. 2584/09/5) 
 
Zhodnocení: 
 Na závěrečném hodnocení výsledků řešení Projektu č. 58-07, za použití stanoviska odborného 
garanta a oponentních posudků nezávislých oponentů k Závěrečné zprávě řešení projektu P. č.     
58-07 se doporučily k přijetí tyto závěry: 
a) Odborný poradní orgán bere výsledky řešení na vědomí a doporučuje řešení hodnotit jako 

úspěšné. 
b) Řešení projektu č. 58-07 proběhlo ve věcném a časovém souladu se smlouvou č.j. 2280/07 ze 

dne 6.8.2007 a Dodatkem č. 1 ke smlouvě č.j. 1302/09 ze dne 7.5.2009 a splnilo podmínky 
smluvního vztahu v celém rozsahu, takže je možno projekt považovat za ukončený. Projekt byl 
řešen na požadované odborné úrovni. 

c) Realizace výsledků řešení bude zajištěna předáním výstupu řešení včetně doporučení k úpravám 
právních předpisů prostřednictvím II. odboru ČBÚ k dalšímu řízení v  legislativní komisi. 

 
6. Doporučený závěr:  

 Řešitel projektu splnil po věcné, obsahové i termínové stránce zadání, cíle a výstupy řešení 
projektu. Řešení projektu je na vysoké teoretické i praktické úrovni. Projekt je hodnocen jako úspěšně 
ukončený k termínu 5. 11. 2009. 
 

 


