
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut hornického inženýrství a bezpečnosti 

 

 

 

 

 

Návrh na postup těžby v provozovně Hulín 

v letech 2015 - 2020 - studie 

 

 

diplomová práce 

 

 

 

 

 

 

Autor:      Bc. Klára Řepíková 

Vedoucí diplomové práce:   Ing. Mária Jarolimová Ph.D. 

 

Ostrava 2014 

  



 





 Anotace 

Obsahem mé diplomové práce je řešení návrhu postupu těžby 

v provozovně Hulín v letech 2015 – 2020. V první části se zabývám geografickou, 

geologickou a hydromorfologickou charakteristikou ložiska a pokračuji báňsko 

technickými podmínkami dobývání. Stručně se také zabývám aktuální technologií, 

která se v provozovně Hulín nyní používá. Hlavní část mé práce je věnována 

návrhu těžby v letech 2015 – 2020, kterou ve své práci řeším po jednotlivých 

rocích. Důležitou částí mé práce je návrh na posouzení vlivů na životní prostředí, 

na které v závěru práce navazuje návrh sanace a rekultivace. 

 

Klíčová slova: dobývací prostor, těžba, sanace 

Summary 

 

The subject of my thesis is the design solution mining process in the plant 

Hulin in 2015 - 2020 period. During the first part deals with the geographical, 

geological and hydro-morphological characteristics of the bearings and continuing 

mining technical conditions conquest. In short, I describe the current technology 

that is on the premises Hulin now used. The main part of my work is devoted to 

the design of mining in the years 2015 - 2020, which in my work I deal with the 

individual years. An important part of my work is to assess the effects on the 

environment to which the present work is followed by the remediation and 

reclamation. 
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Seznam použitých zkratek 

DP – dobývací prostor 

CHLÚ – chráněné ložiskové území 

m n.m – metr nad mořem 

OBÚ – obvodní báňský úřad 

POPD – plán otvírky, přípravy a dobývání 

PUPFL – pozemky určené k plnění funkce lesa 
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1 Vytyčené cíle 

Hlavním cílem mé diplomové práce je návrh na postup těžby v provozovně 

Hulín a to v letech 2015 – 2020 s použitím dostupných strojních zařízení v této 

provozovně. Tuto otázku se tato práce snaží řešit komplexně, počínaje 

geografickou, geologickou a hydromorfologickou charakteristikou tělesa a báňsko 

technickými podmínkami dobývání. Vše s ohledem na těžební náklady 

společnosti. V tomto návrhu se také zabývám posouzením vlivů na životní 

prostředí a v závěru práce také zpracovávám plán sanace a rekultivace v těžbou 

dotčeném území. 
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2 Úvod 

Společnost Českomoravský štěrk, a.s. patří mezi největší výrobce 

kameniva v České republice. V 15 kamenolomech, 9 štěrkopískovnách a na 2 

prodejních terminálech nabízí široké spektrum frakcí kameniva použitelných ve 

všech oblastech stavebního průmyslu. Provozovny jsou rozmístěny hlavně na 

Moravě a v jižních a východních Čechách. Na Slovensku provozují 1 

štěrkopískovnu. [3] 

Díky svým moderním výrobním technologiím vyrábí frakce určené přímo 

pro potřeby konkrétního zákazníka a konkrétní stavby. Všechny výrobky 

odpovídají požadavkům evropských norem. [3] 

Jedná se zejména o kvalitní frakce pro použití do betonu, železobetonu, 

předepjatých betonů, prefabrikovaných dílců, vodostavebního betonu, 

cementobetonových krytů vozovek atd. Dále vyrábí kamenivo pro použití do 

drážních staveb, které jsou certifikovány také podle normy Českých drah. 

Sortiment frakcí pokrývá i potřeby zákazníků z oblasti stavby silnic a dálnic a 

dalších stavebních prací, jako jsou obalované asfaltové směsi, mechanicky 

zpevněné kamenivo (MZK), nátěry, zásypy nebo podklady pod zámkovou dlažbu. 

[3] 

Provozovna Hulín se nachází asi 17 km jižně od Přerova a cca 25 km 

severozápadně od Zlína. [3] 

 

Obrázek č. 1 – Letecký snímek štěrkovny Hulín (www.google.cz) 
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3 Geografická, geologická a hydromorfologická charakteristika 

ložiska 

Výhradní ložisko štěrkopísku Hulín se nachází v jižní části 

hornomoravského úvalu, v prostoru mezi Hulínem a obcemi Záhnilice a Bílany. [1] 

Morfologicky se toto údolí projevuje jako údolí široké, které je vyplněno 

sedimenty nortonské transgrese. Ložisko je tvořeno ve své spodní části 

připlavenými tortonskými písky, na které se ukládaly v pleistocenu štěrky a písky 

akumulované řekou Moravou a jejími přítoky. Podložím ložiska jsou tortonské jíly. 

Štěrkopísky a písky jsou přikryty vrstvou nivních hlín a jílů. [1] 

Mocnost pleistocenních štěrků kolísá od 2,2 m do 12,3 m a mocnost 

neogenních písků od 1,2 m do 29 m. Průměrná mocnost pleistocenních štěrků a 

neogenních písků je 16 m. Průměrná mocnost nadložních nivních hlín a jílů je 3 m. 

[1] 

Ložisko je tvořeno snadno propustnými klastickými sedimenty, štěrkopísky 

a písky. Vodní režim je z největší části ovlivňován poříčnou vodou z řeky Moravy, 

podstatně se uplatňuje i srážková voda. Surovina je v prostoru celého ložiska 

zvodnělá, hladina spodní vody je souvislá, volná. V průběhu průzkumných prací 

kolísala výška spodní hladiny vody mezi hodnotami 184,3 až 186,8 m.n.m. [1] 

 

Obrázek č. 2 – Mapa polohy štěrkovny Hulín (www.seznam.cz) 
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4 Báňsko-technické podmínky dobývání – současný stav 

Podle posledního stavu prozkoumanosti jsou v plánem dotčené části 

výhradního ložiska o výměře 8,2 ha bilanční zásoby v množství 632 600 m3, tj. 

1 391 720 t, které bude nutné vytěžit ve 2. etapách. [1] 

V průběhu dobývání bude těžební organizace provádět těžební průzkum 

plovoucím těžebním strojem, aby ověřila další předpokládané zásoby. Po ověření 

dalších předpokládaných zásob bude proveden přepočet celkových geologických 

zásob v plánem dotčené části ložiska. [1] 

Plánem navrženým v této diplomové práci dojde těžbou v dotčené části 

ložiska k úbytku zásob výhradního ložiska o cca 800 000 t štěrkopísku a písku 

ročně. [1] 

V dotčené části ložiska je cca 632 600 m3 geologických zásob. Tyto 

zásoby jsou volné, po provedení skrývky nadložních zemin připravené k dobývání. 

[1] 

V ochranném pilíři břehu budoucího jezera dle tohoto návrhu zůstane 

vázáno celkem 121 200 m3 zásob. Z ochranného pilíře stávajícího břehu jezera 

v délce cca 390 m bude pokračováním těžby uvolněno cca 47 750 m3. Kvalita 

zásob je shodná se zásobami ložiska. Vázány zůstanou z důvodu zajištění 

stability závěrných svahů proti jejich ujetí. [1] 

V případě dalšího rozšíření těžby bude část těchto zásob vytěžena. 

4.1 Rozmístění, množství a kvalita zásob, jejichž dobývání bude 

plánovanou otvírkou, přípravou a dobýváním ztíženo nebo 

ohroženo, a opatření na jejich ochranu nebo vydobytí 

V západní části DP Hulín budou dobýváním dotčeny pozemky až na 

vzdálenost cca 10 m od břehových hran Němčického a Svinského potoka. 

V ochranném pilíři Němčického a Svinského potoka zůstanou vázány zásoby 

v množství cca 49 750 m3. V případě realizace přeložky Němčického potoka se 

zaústěním do Stonáče a pokračováním těžby západním směrem budou tyto 

zásoby vytěženy. V severní části dotčeného území zůstane vázáno cca 10 200 m3 



Bc. Klára Řepíková: Návrh na postup těžby v provozovně Hulín 

2014  8 

na hranici ochranného pásma železniční trati Hulín – Kroměříž. Tyto zásoby již 

zůstanou trvale vázány, protože pokračování těžby severním směrem již nebude 

možné. V severovýchodní části dotčeného území zůstane na hranici výhradního 

ložiska Hulín vázáno 39 540 m3 zásob. Při předpokládaném postupu těžby mimo 

výhradní ložisko Hulín až k hranici ochranného pásma železniční trati Hulín – 

Kroměříž budou tyto zásoby vytěženy. V jihovýchodní části dotčeného území na 

hranici 140 m vzdálenosti od hranice ochranného pásma vodního zdroje I. stupně 

zůstane vázáno cca 2 310 m3 zásob. Tyto zásoby zůstanou trvale vázány a 

nebudou vytěženy. V jihovýchodní části dotčeného území na hranici stávající 

přeložky Němčického potoka zůstane vázáno cca 19 400 m3 zásob. V případě 

pokračování těžby východním směrem budou tyto zásoby vytěženy. [1] 

Kvalita těchto zásob je shodná s kvalitou suroviny na ložisku. Tyto zásoby 

nebudou vytěženy. 

4.2 Podmínky využitelnosti zásob, jejich výpočet a množství 

vytěžitelných zásob v plánem dotčené části ložiska 

Podmínky využitelnosti zásob ložiska jsou dány hranicemi stanoveného 

DP Hulín a dodržením parametrů závěrných svahů. 

Surovina musí umožňovat výrobu kameniva běžným způsobem 

odpovídající požadavkům některé z jakostních tříd ČSN 72 1512. 

V celé dotčené části ložiska 632 600 m3 geologických zásob. Postupem II. 

etapy těžby do rozšíření DP Hulín se v závěrném svahu uvolní k dobývání cca 47 

750 m3 vytěžitelných zásob. V celém ochranném pilíři budoucího břehu jezera 

zůstane vázáno cca 121 200 m3 zásob. V zmiňované části ložiska je tedy 559 150 

m3 vytěžitelných zásob. [1] 
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4.3 Otvírka, příprava a dobývání 

V rozhodnutí o stanovení chráněného ložiskového území je uvedena 

podmínka, která musí být respektována. Jedná se o podmínku zákazu staveb a 

zařízení nesouvisejících s dobýváním, které by měly za následek narušení nebo 

znemožnění hospodárného a racionálního vydobytí zásob na ložisku. 

Jsou stanoveny i tyto další omezující podmínky: 

 součástí budoucího plánu otvírky, přípravy a dobývání v rozšířené 

části DP musí být i plán sanací a rekultivací - předem projednaný a 

odsouhlasený příslušnými orgány – který bude komplexně řešit 

celou vytěženou plochu 

 součástí dokumentace plánu otvírky, přípravy a dobývání bude i 

aktualizovaný hydrogeologický posudek na řešení způsobu 

monitoringu kvality vody a projekt ukládání a využití skrývkových 

zemin 

 před zahájením realizace hornické činnosti v rozšířené části DP 

Hulín nutno zajistit v předstihu vynětí příslušných pozemků se ZPF, 

příp. LPF 

 množství suroviny určené k exportu nepřekročí 20% objemu roční 

těžby 

 budou respektovány všechny platné zákony, vyhlášky, směrnice a 

výnosy 

Tyto podmínky byly řešeny v plánu, otvírky, přípravy a dobývání, na jehož 

základě je v současné době povolena hornická činnost v DP Hulín. 

Plán rekultivace zpracovaný v rámci POPD je odsouhlasen orgánem 

ochrany ZPF. 

Těžební činnost je řešena tak, aby byla zajištěna možnost hospodaření na 

pozemcích, které nejsou dotčeny těžbou. Vlastní zábor pozemků je prováděn 

v ucelených blocích, tak aby pozemky byly co nejdéle obhospodařovány. 

Množství suroviny určené k exportu nepřesáhuje 20% roční těžby. 
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4.4 Plánovaný další průzkum 

Na území celého výhradního ložiska Hulín byl v minulosti proveden 

geologický průzkum vrty a to z úrovně původního terénu do maximální hloubky 

cca 30 m. K ověření dalších zásob organizace je vhodným způsobem provedení 

těžebního průzkumu plovoucím těžebním strojem ve vytypovaných částech 

ložiska. 

Na ložisku štěrkopísku Hulín musí být vykonány činnosti, které povedou 

k vedení geologické dokumentace. 

Na ložisku musí být zajišťována a archivována geologická dokumentace: 

 pokud se budou provádět skrývkové práce, zaznamenávají se 

údaje o mocnosti skrývky a ornice 

 zaznamenávají se všechny neočekávané hydrogeologické jevy 

 musí být zaznamenávány všechny výrazné změny v kvalitě a 

složení horniny 

 je také nutné zaznamenávat všechny údaje o ztrátách a znečištění 

při výrobním procesu 

 musí být sledovány vlastnosti kameniva (zrnitost, tvar zrn, 

otlukovost, nasákavost, mrazuvzdornost, drtitelnost, humusovitost) 

 hlavním důlním měřičem bude prováděna a vyhodnocována 

geodetická měření ve stanovených lhůtách 

 v případě výrazných neočekávaných změn ve vývoji ložiska se 

bude zpracovávat dokumentace těžebních řezů 
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Také je nutné archivovat a zajišťovat souhrnnou geologickou dokumentaci 

v rozsahu: 

 podmínky využitelnosti 

 doklady o povolení hornické činnosti 

 doklady o stanovení DP 

 doklad o schválení zásob 

 výkazy Geo 

 účelová provozně-geologická mapa pro vedení a doplňování 

geologické dokumentace, včetně geologických řezů 

Souhrnnou geologickou dokumentaci je nutné uschovávat po celou dobu 

existence ložiska nebo DP. 

4.5 Způsob otvírky, přípravy a dobývání 

Otvírka ložiska byla již provedena, po ukončení I. etapy bude mít jezero 

výměru cca 122 ha. Další těžba v rozšířeném DP Hulín přímo navazuje na 

předchozí těžbu. Těžba bude pokračovat v severní části rozšířeného DP Hulín a to 

severním směrem od břehu těžebního jezera. 
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Obrázek č. 3 – Provedená otvírka v severní části DP  – I. etapa (foto autor) 

Rozšířením navrhované těžby dojde k přerušení koryta Němčického 

potoka. V místě přerušení koryta se nenachází žádné porosty, mostky nebo 

propustky, které je nutné likvidovat. Přeložka Němčického potoka je tedy jednou 

z podmínek pro pokračování těžby severním směrem. Přeložka se tedy vybuduje 

v ochranném pásmu železniční trati Kroměříž – Hulín, severně od hranice DP 

Hulín. 

V dostatečném předstihu před vlastní těžbou se v II. etapě provede 

skrývka nadloží. Z plochy zemědělských pozemků bude provedeno sejmutí ornice 

a zúrodnění schopné zeminy o mocnosti cca 0,30 m z toho je cca 0,25 m ornice a 

0,05 zúrodnění schopná zemina v celkovém množství 23 650 m3. Tyto zeminy 

navrhuji využít při rekultivaci. Také bude nutné provést skrývku nadložních 

inertních zemin o průměrné mocnosti 2,7 m a celkovém množství 220 000 m3. 

Tyto zeminy se použijí k závozu těžebního jezera v jeho severovýchodní části a to 

k vybudování hráze sedimentační nádrže, nebo v případě zájmu k externímu 

využití. 
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Dobývání ložiska musí vzhledem k hloubce ložiska v dotčené části (cca 16 

m) probíhat v jednom těžebním řezu. Těžební úroveň bude v závislosti na 

těžebních podmínkách 169 – 185 m n. m. 

V severovýchodní části DP Hulín bude návozem vytvořena hráz 

sedimentační nádrže. 

4.6 Dobývací metody 

Skrývka nadloží byla do současné doby prováděna organizací dlouhodobě 

používanou a ověřenou strojní metodou. V částech ložiska, kde úroveň hladiny 

spodní vody zasahuje do nadloží, probíhaly skrývkové práce u ohraničených ploch 

a hladina spodní vody byla snižována přečerpáváním vody z komory do těžebního 

jezera. [1] 

Ložisko je v současné době dobýváno povrchovým strojním způsobem 

plovoucími těžebními stroji. Tato organizací dlouhodobě používaná a ověřená 

dobývací metoda bude nadále využívána při dobývání další části ložiska Hulín. 

Surovina bude i nadále dobývána rypnou silou plovoucích těžebních strojů a 

následně dopravována nejdříve lodní dopravou do přístavu a následně pásovou 

dopravou na úpravnu těženého kameniva. [1] 

Pro provádění skrývky povrchovým strojním způsobem a dobývání ložiska 

povrchovým strojním způsobem pomocí plovoucích těžebních strojů je vypracován 

technologický postup. [1] 

4.7 Opatření při vedení prací u hranic dobývacího prostoru 

Dobývání ložiska nebude ve většině případů u hranic DP. V severní části 

DP budou skrývky sejmuty až k hranici DP Hulín a horní hrana skrývkového řezu 

se přiblíží na vzdálenost 6 m k hranici DP Hulín. 

Před započetím skrývkových prací musí být v terénu vytyčena a řádně 

vyznačena hranice sejmutí ornice a horní hrany skrývkového řezu. 
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4.8 Způsob rozpojování hornin 

Nezpevněné sedimentární horniny ložiska jsou rozpojovány rypnou silou 

těžebního nástroje plovoucího těžebního stroje. Rozpojená hornina je následně 

v těžebním nástroji vyzdvižena nad vodní hladinu. K rozpojování horniny nebude 

v provozovně používáno trhacích prací. [1] 

4.9 Mechanizace a elektrizace, důlní doprava, rozvod vody a zajištění 

provozu materiálem 

Skrývkové práce jsou prováděny zemními stroji, dobývání ložiska je 

prováděno plovoucím těžebním strojem. [1] 

Přívod elektrické energie do provozovny je veden venkovním vedením. 

Přívod elektrické energie do jednotlivých objektů a zařízení závodu je veden 

z trafostanice kabelovými vedeními. Přívod elektrické energie pro těžební stroje je 

veden venkovním vedením a vlečným kabelem na plovácích do rozvodny 

plovoucího těžebního stroje. [1] 

Přesun skrývkových zemin k ukládce na vnitřní výsypku je prováděn 

pozemní dopravou po komunikacích. Přesun vytěžené suroviny od těžebního 

stroje do přístavu je prováděn lodní dopravou po hladině těžebního jezera a 

pomocí korečkového elevátoru z přístavu na úpravárenskou linku pozemními 

pásovými dopravníky. [1] 
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Obrázek č. 4 – Technologické schéma úpravárenské linky (se souhlasem štěrkopískovny Hulín) 

Voda potřebná při úpravárenském procesu na technologické lince je 

čerpána z těžebního jezera přes čerpací stanici, která je umístěna u přístavu, a 

dále je ocelovým potrubím přiváděna na úpravárenskou linku. Z úpravárenské 

linky je voda spolu s vyplavenými jemnými podíly dopravována ocelovým potrubím 

do kalového pole, které je v severovýchodní části DP. Tam jemné vyplavitelné 

podíly suroviny sedimentují a jich zbavená voda je přepuštěna do těžebního 

jezera. [1] 

4.10 Odvodňování 

Největším zdrojem vod přitékajících do DP jsou vody srážkové. Prakticky 

veškeré srážkové vody a to i z okolních pozemků prosakují do těžebního jezera. 

Ve smyslu Horního zákona jsou tyto vody důlními vodami. Odvodňování 

(snižování vodní hladiny) je prováděno pouze při provádění skrývkových prací pod 

úrovní stavu hladiny podzemní vody. Tato voda je přečerpávána do těžebního 

jezera z ohraničené plochy, kde probíhají skrývkové práce. [1] 



Bc. Klára Řepíková: Návrh na postup těžby v provozovně Hulín 

2014  16 

Z těžebního jezera je odebírána voda potřebná pro úpravu těžené 

suroviny na úpravárenské lince. Používá se k tzv. praní při třídění suroviny na 

jednotlivé frakce. Po použití se tyto vody vracejí potrubím do kalového pole a po 

sedimentaci jemných částí se vracejí zpět do jezera. [1] 

4.11 Základní systém větrání 

Proti nadměrné prašnosti jsou v současné době na provozovně provedena 

tyto opatření: 

 úprava suroviny se provádí tzv. mokrým úpravárenským procesem 

– sprchováním vodou  

 provozní komunikace a plochy jsou zpevněny, pro zabránění 

prašnosti musí být zkrápěny vodou 

 provozní komunikace včetně výjezdu na státní silnici jsou čištěny 

dle potřeby čistícím vozem 

 na základě projektu byla zrealizována výsadba zeleně na obvodu 

provozovny tak, aby sloužila jako přirozená protiprachová a 

protihluková bariéra 

Při hornické činnosti na provozovně nevznikají žádné zplodiny, větrání je 

přirozené průchozími větry. [1] 

4.12 Úprava a zušlechťování 

Vytěžená surovina bude i nadále od plovoucího těžebního stroje do 

přístavu dopravována lodní dopravou, z přístavu na úpravárenskou linku 

pozemními pásovými dopravníky. 

Technologie úpravy zůstane i nadále stejná – mokrý úpravárenský proces 

na úpravárenské lince úprava těženého kameniva se provádí praním, tříděním 

popř. drcením. 

Finální výrobky jsou vyráběny dle požadavků zákazníků v těchto frakcích 

0/1, 0/2, 0/4, 4/8, 8/16, 0/32, 16/32. 

Jednotlivé frakce se ukládají odděleně na zemní skládky. 
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Při úpravárenském procesu je z 800 000 t ročně vytěžené suroviny 

vytříděno cca 100.000 t zejména jemných, jílovitých, úpravárenským procesem 

vyplavitelných částic. Tyto částice se vyplavují vodou a spolu s ní jsou 

dopravovány potrubím do kalového pole. Tam sedimentují a zůstávají zde trvale 

uloženy. 

Pro předjetí vzniku provozních nehod na úpravně je zpracována provozní 

dokumentace. Pro zajištění bezpečnosti při práci je nutné dodržovat ustanovení 

vyhlášky ČBÚ č. 51/1988 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 

bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů. [1] 

4.13 Posouzení v plánu navržených důlních děl se zřetelem jejich 

případného využití pro jiné účely 

Dotčená část výhradního ložiska Hulín se nachází v chráněné oblasti 

podzemní akumulace vod kvarteru řeky Moravy. Jako prioritní byl stanoven 

vodohospodářský účel následného využití vytěženého prostoru. Tento účel však 

musí být sklouben s účelem ekologicko-stabilizujícím, neboť lokalita je součástí 

biokoridoru nadregionálního významu, který je součástí evropské sítě. [1] 

Vytěžením dotčených pozemků plánem OPD v I. i II etapě o výměře 8,2 

ha zůstane po provedení sanace a rekultivace dotčené části ložiska cca 8 ha 

těžebního jezera a 0,4 ha břehové části. Výměra se tak ze stávajících cca 122 ha 

zvýší na 130 ha. Rekreační nebo rybochovné využití vodní plochy se vzhledem 

k výše uvedeným faktům nepředpokládá. 

Z hlediska ochrany životního prostředí a začlenění vodní plochy do krajiny 

bylo nutné provést určité terénní úpravy, které byly nutné směřovat k revitalizaci 

vodní plochy a vytvoření základu stabilních ekosystémů. 

Z pohledu ekologického a vodohospodářského není doporučeno provést 

zemědělskou rekultivaci ploch s následným intenzivním zemědělským využitím. Za 

určitých podmínek bude možné části ploch zatravnit a extenzívně je využívat jako 

louky nebo pastviny. [1] 

  



Bc. Klára Řepíková: Návrh na postup těžby v provozovně Hulín 

2014  18 

5 Návrh na postup těžby v letech 2015 – 2020 – studie 

5.1 V současné době používané stroje 

V současné době se na štěrkopískovně Hulín k těžbě používají tyto 

plovoucí stroje: 

 drapákové rýpadlo ROHR 8 

 plovoucí sací bagr Kappa  

 

Obrázek č. 5 – Plovoucí drapákové rypadlo ROHR 8 (foto autor) 
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Plovoucí drapákové rypadlo ROHR 8 se využívá k těžbě štěrkopísků 

s mocností ložiska až 40 m. V plánované těžbě pro rok 2015 až 2020 toto rypadlo 

pro těžbu nedoporučuji používat jako hlavní těžební zařízení a to z několika 

důvodů:  

 V SV části DP se mocnost ložiska snižuje na 8 m, toto rypadlo není 

přizpůsobeno pro těžbu v malých mocnostech 

 velké prostorové rozložení  

 vysoké náklady na provoz 

 nutná častá manipulace z důvodu špatné mobility stroje tohoto 

rozsahu 

Z těchto důvodů je použití drapákového rypadla neekonomické a je tedy 

nutné zaměřit se v II. etapě i na jinou technologii dobývání.  

Na provozovně Hulín se používá k těžbě také plovoucí sací bagr Kappa, 

který je efektivně využitelný pro těžbu do hloubky 15 m. V mocnostech 8 až 10 m 

se jeho použití dle zkušeností jeví jako velice účinné. Použitím tohoto bagru se 

sníží spotřeba elektrické energie. Jeho konstrukce je menšího rozsahu a 

manipulace s ním je tedy jednodušší a méně nákladná. Hodinová kapacita je 

rentabilní pro využití v těchto podmínkách. Kapacita sacího stroje pohybuje kolem 

200 t/h-1, vše dle aktuálně používaných těžebních postupů, např., při těžbě sacím 

bagrem v hloubce 2 m se výkon bagru zvyšuje, protože sací odpor není tak vysoký 

na rozdíl od těžby z hloubky 8 m. 

K postupům těžby dle mého návrhu bude potřeba provést nadložní 

skrývku v obou etapách o objemu 220 000 m3. V minulosti již byla realizována I. 

etapa těžby na dané lokalitě a bylo vytěženo 248 121 m3 zásob. Zároveň byla 

provedena skrývka ornice, zúrodnitelných zemin a nadloží ložiska o objemu 

133 042 m3. 

  



Bc. Klára Řepíková: Návrh na postup těžby v provozovně Hulín 

2014  20 

V mých postupech se zaměřuji hlavně na II. etapu těžby (viz. obr. č. 5, 

modře vyznačené území), ve které bude provedena skrývka o celkovém objemu 

86 958 m3 a celkově vytěženo 384 479 m3 zásob výhradního ložiska.   

 

Obrázek č. 6 – Zájmové území těžby 

Po ukončení I. etapy bude plocha těžebního jezera činit 122 ha. 

V navrhovaném plánu postupu těžby v II. etapě je nutné se pro rok 2015 zaměřit 

na severní stranu DP. Skrývkové práce které budou prováděny na požadované 

ploše (viz. obr. č. 5) a jsou nutné pro těžbu v letech 2015 – 2020 se provedou 

v jednorázovém časovém intervalu.  

5.2 Navrhovaný postup těžby v roce 2015 

V roce 2015 bude nutné vytěžit 35 172 m3 nadložní skrývky a bude 

vytěženo 73 730 m3 výhradních zásob ložiska. 

Skrývka se realizuje stroji používanými pro skrývkové práce. Skrytí ornice 

o mocnosti 0,30 m se provede dozerem, který nahrne ornici do vytyčených 

prostorů a odtud bude nakládána pomocí podkopového pásového rypadla na 

nákladní automobily, které budou převážet ornici na předem určenou lokalitu.  



Bc. Klára Řepíková: Návrh na postup těžby v provozovně Hulín 

2014  21 

Podorniční zemina o mocnosti 2,7 m se bude průběžně nakládat pomocí 

podkopového rypadla na nákladní automobily a tato zemina bude ukládána 

v blízkosti DP. Podorniční skrývková zemina bude dále využívána k rekultivaci DP.  

K využití těžby pro rok 2015 (viz. obr. č. 5) navrhuji použít již zmiňovaný 

plovoucí sací bagr Kappa.  

Pro rok 2015 nebude plovoucí sací bagr hlavním těžebním strojem, ale 

pro doplnění ročního objemu těžby bude dále využíváno plovoucí drapákové 

rypadlo ROHR 8. 

 

Obrázek č. 7 – Návrh na postup těžby v roce 2015 
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5.3 Navrhovaný postup těžby v roce 2016 

Těžba bude postupovat severním směrem. Bude vytěženo 31 557 m3 

skrývkových nadložních hmot a těžbou dojde k úbytku 89 389 m3 zásob. K těžbě 

se bude dále využívat plovoucího sacího bagru Kappa, stejně jako v předešlém 

roce 2015 k těžbě severní části DP. 

I nadále bude využíváno k doplnění objemu těžby drapákové rypadlo ROHR 8.  

 

Obrázek č. 8 – Navrhovaný postup těžby v roce 2016 
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5.4 Navrhovaný postup těžby v roce 2017 

V roce 2017 bude sací plovoucí bagr Kappa přemístěn ze severní části do 

jedné z nejsevernějších částí DP. Je dále plánováno, že pro doplnění ročního 

objemu těžby bude využit drapákový bagr ROHR 8. V tomto roce se vytěží 47 075 

m3 zásob. 

 

Obrázek č. 9 – Navrhovaný postup těžby v roce 2017 
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5.5 Navrhovaný postup těžby v roce 2018 

Na níže uvedeném obrázku je zobrazen postup těžby pro rok 2018, který 

bude postupovat směrem SV a tím navazuje na těžbu v předchozích letech. 

V tomto roce bude dále probíhat skrývka nadložních zemin v rozsahu 20 229 m3 a 

vytěží se 57 205m3 zásob výhradního ložiska. Pro další roky nebude v této části 

DP využíváno jiného těžebního plovoucího stroje než sacího bagru Kappa. I 

v tomto roce plánuji pro doplnění ročního objemu těžby těžbu na ploše jezera a to 

plovoucím drapákovým bagrem ROHR 8. 

 

Obrázek č. 10 – Navrhovaný postup těžby v roce 2018 
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5.6 Navrhovaný postup těžby v roce 2019 - 2020 

Rok 2019 – 2020 jsou plánovanými posledními roky těžby v dotčeném DP 

provozovny Hulín. Navrhuji zaměřit se na odtěžení poslední severovýchodní 

plochy DP. Pro tuto těžbu jsem nezměnila technologii dobývání i nadále se dle 

zkušeností jeví jako efektivní. 

Jde o poslední nevytěženou část DP, po jejímž vytěžení bude mít jezero 

celkovou výměru 130 ha vodní plochy a z této lokality bude odtěženo 117 080 m3 

zásob výhradního ložiska. 

 

Obrázek č. 11 – Navrhovaný postup těžby v letech 2019 – 2020 

Tabulka č. 1 – Přehled vytěžených zásob a skrývek dle navrhovaného postupu těžby 

2015 73 730 m
3 
zásob 35 172 m

3
 skrývky 

2016 89 389 m
3
 zásob 31 557 m

3
 skrývky 

2017 47 075 m
3
 zásob 0 m

3
 skrývky 

2018 57 205 m
3
 zásob 20 229 m

3
 skrývky 

2019 – 2020 117 080 m
3
 zásob 0 m

3
 skrývky 
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6 Posouzení vlivů na životní prostředí 

Záměrem je rozšíření těžby na nové plochy a zvýšení objemu výroby 

z 530 000 t na 800 000 t ročně. Tento záměr bude mít vliv na kvalitu ovzduší 

v okolí DP Hulín, dále také vliv na akustickou situaci, bude zde také poměrně 

velký záběr půdy, zásah do přírodních prvků a biotopů zvláště chráněných druhů 

živočichů. Dojde také k lokální změně hydrologických poměrů. 

6.1 Veřejné zdraví 

Dojde k zvýšené produkci hluku a k dílčímu navýšení znečištění ovzduší. 

Toto navýšení bude ale velmi malé a nebude znamenat zvýšení zdravotního rizika 

pro obyvatelstvo. 

6.2 Ovzduší 

Vliv na kvalitu ovzduší se projevuje zejména produkcí prachu, méně 

znečištěním ovzduší NO2. Zvýšení emisí nejzávažnější znečišťující látky 

v důsledku posunutí místa těžby a navýšení výroby oproti stávajícímu stavu ve 

sledovaných parametrech je velmi malé, téměř bezvýznamné. Navýšení 

koncentrací dalších sledovaných látek je s ohledem na emisní limity rovněž 

zanedbatelné. 

6.3 Hluk 

Akustická situace se při objemu těžby 530 000 t za rok se změní jen 

v okolí rozšíření těžby, tj. v severozápadní části, kde se těžba přiblíží k zástavbě. 

K navýšení hluku dojde pravděpodobně v přilehlé části na okraji Bílan, popř. 

částečně na okraji zástavby v Hulíně. Vzhledem k odstupové vzdálenosti lze ale 

předpokládat, že hygienické limity budou plněny i po korekci zjištěných nejistot a 

nedostatků. 

Zvýšení objemu výroby na 800 000 t za rok se dosáhne prodloužením 

doby provozu z 12 na 16 hod. Znamená to, že hladiny hluku se nemění, prodlouží 

se pouze doba zvýšené hladiny zvuku. 
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Okolí rozvozových tras silnice I/55 v městě Hulín a Záhnilice je silně 

zatíženo dopravním hlukem. Navýšení obslužné dopravy pískovny v důsledku 

zvýšení objemu výroby se může projevit na celkové akustické situaci jen 

neprokazatelně. 

6.4 Povrchové podzemní vody 

Těžba na nově navržené ploše pískovny Hulín bude znamenat změny 

v řadě aspektů povrchových a podzemních vod. Místo orné půdy se rozšíří vodní 

nádrž, která bude mít předpoklady a parametry pro vodárenské využití. 

Stávající drobné regulované vodoteče navrhuji zrušit, dále také vybudovat 

přeložku podél železniční tratě v délce cca 1700 m a zaústit do potoka Stonáč, 

který musí být v délce 170 m prohlouben. Vlivy na povrchové vody jsou 

hodnoceny jako mírné, vhodnou realizací přeložky je možné obnovit ekologické 

funkce stávající vodotečí. Dle mých odhadů nebudou meliorované pozemky 

severně od železnice, při tomto řešení přeložky dotčených vodotečí, ovlivněny 

zvýšením hladiny podzemní vody. 

S ohledem na záplavové území a povodňové stavy lze konstatovat, že se 

průtočnost vody v krajině nezhorší, retenční kapacita území se zvýší a objem daný 

plochou jezera a rozdílem výšky hladiny a stávajícího terénu (2-3 m). 

Rozšířením těžby štěrkopísků nedojde k ovlivnění jímací schopnosti 

vodního zdroje Hulín, bude dodržena odstupová vzdálenost okraje těžby 140 m. 

Rizika ovlivnění kvality vody budou minimalizována provozními opatřeními a jsou 

přijatelná. Doporučuji provádět monitoring hladiny podzemních vod i jakosti vod. 

6.5 Přírodní poměry 

Širší území v okolí záměru představuje nivu Moravy s vysokou přírodní 

hodnotou. V okolí se nachází řada chráněných území a významných přírodních 

lokalit. V bezprostřední blízkosti pískovny Hulín bylo zjištěno velké množství 

ohrožených a zvláště chráněných živočichů, kteří vysoký přírodní potenciál území 

dokladují. Konkrétně bylo v prostoru plánované těžby prokázáno 7 zvláště 
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chráněných druhů, z toho 6 bude navrhovanou těžbou do určité míry negativně 

ovlivněno. Jedná se o polní druhy Křečka polního, Koroptev polní, Křepelku polní 

a druhy vázané na přítomné vodoteče – pískoře pruhovaného, Kuňku ohnivou, 

Užovku obojkovou a Skokana štíhlého. Vliv na tyto druhy byl vyhodnocen jako 

akceptovatelný, u polních druhů dojde k záboru malé části rozsáhlého biotopu, 

v případě na vodu vázaných druhů dojde k záběru části biotopu, vhodnou 

revitalizací přeložky vodoteče a rekultivací životního prostředí dle navržených 

zásad se plocha biotopu mokřadních druhů následně zvýší. Úhyny jedinců 

uvedených druhů lze snížit na minimum vhodným načasováním skrývkových 

prací, aktualizací průzkumů a případnými záchrannými přesuny. 

Vliv na flóru odhaduji minimální. Náznak přírodních biotopů je možné 

vysledovat podél Němčického potoka, kde se vyvíjí v úzkém pásu koryta potoka 

mokřadní vegetace s běžnějšími druhy rákosin. Ze vzácnějších druhů byl zjištěn 

Potočník vzpřímený. 

Dojde k zásahu do VKP, bude zlikvidován VKP tok v délce 2100 m, bude 

přeložen a vybudován náhradní potok v délce cca 1700 m. Dále bude proveden 

zásah do VKP, bude prohlouben potok v délce cca 170 m a také nespecifikovaná 

úprava sklonu dna v délce cca 900 m. Vliv byl vyhodnocen jako akceptovatelný 

s nejistotou v případě zásahů do potoka Stonáč. Proto je nutné podrobně 

zpracovat projekt úpravy potoka Stonáč včetně biologického hodnocení projektu. 

Na Svinském potoku je vymezen lokální biokoridor, vliv odpovídá vlivu na 

odpovídající část VKP tok. 
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6.6 Podmínky souhlasného stanoviska 

Podmínky, které musí být splněny pro získání souhlasného stanoviska 

odboru Ministerstva životního prostředí pro posuzování vlivů na životní prostředí: 

1. Zvážit v rámci řízení k souhlasu s vynětím půdy ze ZPF vytěžení 

plochy cca 5,5 ha s půdou II. třídy ochrany ZPF (ve východním 

výběžku navrženého rozšíření těžby) v závěrečné fázi těžby (jako 

poslední). 

2. V žádosti o vynětí ze ZPF specifikovat konkrétní místo využití skryté 

orné vrstvy půdy. Preferovat využití na náhradní lokalitě pro 

zemědělské účely, z části je možné je využít při rekultivaci. Je třeba 

ponechat ovšem i části bez navezení ornice k řízené sukcesi. 

3. Skrývky realizovat pouze v nutném předstihu před těžbou, prostorový 

postup skrývek je třeba specifikovat v další fázi přípravy záměru. 

4. Dočasné deponie kulturní vrstvy, popř. zeminy ukládat jen ve 

stanoveném těžebním prostoru. 

5. Bude nutné zpracovat projekt úprav přeložky potoků včetně 

revitalizace a projekt úprav potoka Stonáč. Navrhnout takový charakter 

nového koryta a břehů toku, který bude „přírodě blízký“ a zajistí 

diverzifikaci stanovištních podmínek vodního prostředí a samočistící 

schopnost toku. Je také nutné zaměřit se na opatření k minimalizaci 

znečištění vody při realizaci. 

6. Zpracovat plán sanace a rekultivace a biologické vyhodnocení. Bude 

nutné řešit ukládání skrývek, přičemž je třeba preferovat okamžité 

využití na rekultivaci vytěžených prostor. Případné vytváření deponií 

navrhovat tak, aby nedocházelo ke zhoršení odtokových poměrů 

v území. Pro rekultivaci je účelné používat pouze v místě vzniklé 

skrývkové zeminy. Pokud by měly být použity zeminy z jiných lokalit, je 

třeba toto blíže specifikovat a posoudit. 

7. Před odstraněním a přeložením vodotečí a před prohloubením potoka 

Stonáč je nutné provést podrobný aktualizační průzkum vodotečí ve 

vhodných termínech. Na základě těchto výsledků, bude zpracován 

plán záchranného transportu zjištěných zvláště chráněných druhů. 
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8. Před provedením skrývek se dotčená část pole prozkoumá odborně 

způsobilou osobou s cílem prověřit potenciální výskyt Křečka polního. 

Pokud nebude možné výskyt Křečka polního vyloučit, bude potřeba 

přikročit ke skrývkám v září, kdy je nejmenší riziko ohrožení jedinců 

tohoto druhu. 
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7 Plán sanace a rekultivace těžbou postiženého území 

Plán sanace a rekultivace v mé diplomové práci řeší území o výměře cca 

9,1 ha z celkově posuzovaného území o výměře cca 60,43 ha. 

Na pozemcích o výměře cca 0,9 ha bude vybudována přeložka 

Němčického potoka, na jejíž realizaci je vázána možnost pokračování těžby 

severním směrem v rozšíření DP Hulín, z důvodu nutnosti překročení stávajícího 

koryta Němčického potoka severně od těžebního jezera. Většina z dalších 

pozemků bude těžbou přeměněna na vodní plochu, o kterou bude rozšířeno 

stávající těžební jezero. Stávající těžební jezero se tak zvětší z cca 122 ha na cca 

130 ha. [1] 

Vzhledem k situování DP v chráněné oblasti podzemní akumulace vod, 

bude význam této vodní plochy vodohospodářského charakteru. Z tohoto důvodu 

na přilehlých pozemcích nebude vhodné intenzivní zemědělské využití a z tohoto 

důvodu budou okolní pozemky trvale zatravněny. [1] 

Břehy těžebního jezera budou vysvahovány do příslušných sklonů svahů. 

Severní a severovýchodní břeh bude ponechán bez obsypu. Břehy budou 

ozeleněny vodomilnými bylinami, které budou působit jako zpevňující prvek 

působící proti vodní erozi břehů. [1] 

7.1 Technický plán a harmonogram prací 

7.1.1 Technická rekultivace 

Území dobývacího prostoru Hulín lze rozdělit podle následného užití po 

rekultivaci na tyto části: 

 přeložka Němčického potoka 

 břehové části lemující vodní plochu 

 vodní plocha s využitím pro vodohospodářské účely 

Těžba suroviny na ložisku se provádí z hladiny vody na těžebním jezeře 

plovoucím těžebním zařízením. Roční zábor ZPF se jen těžko odhaduje a to 

vzhledem k velmi různorodým odbytovým podmínkám. Ukončení těžby při ročním 
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záboru půdy 1 – 2 ha odhaduji na cca 5 let. Bude nutné provést skrývkový řez a to 

v dostatečném předstihu, z důvodu změny báňsko-technických podmínek a 

nasazení sacího plovoucího bagru. Skrývkové zeminy z II. etapy těžby se použijí 

v severovýchodní části těžebního jezera k vybudování hráze sedimentační nádrže. 

Vodní plocha 

Vodní plocha vzniklá na zájmových pozemcích naváže na současné 

umělé jezero vzniklé těžbou na ložisku. Po ukončení těžby počítám s konečnou 

výměrou vodní plochy cca 130 ha. Tato plocha je situována v pásmu hygienické 

ochrany II. b vodního zdroje Hulín a zároveň v chráněné oblasti podzemní 

akumulace vod kvartéru řeky Moravy. Budoucí využití této vodní plochy bude proto 

vodohospodářského charakteru. Na přilehlých pozemcích nebude možné 

intenzivní zemědělské využití, a proto navrhuji zbývající zemědělské pozemky 

v blízkosti jezera trvale zatravnit. 

Břehové části 

Severní a severovýchodní břeh těžebního jezera, který tvoří nátokovou 

hranu vodního zdroje Hulín, navrhuji ponechat bez zásypu. Závěrné svahy 

severního a severovýchodního břehu budou po provedené skrývce ve sklonu 

zajišťujícím stabilitu závěrného svahu. Při dobývání musí být dodržovány 

parametry těžebních řezů tak, aby byla zajištěna stabilita závěrného svahu 

štěrkovny a těžebního jezera. [1] 

Závěrné svahy zavážky vytěžených částí jezera nad hladinou vody budou 

vysvahovány do sklonu 1:2. 

Zbývající části břehů se po úpravě do stabilizovaného stavu ponechají bez 

návozu ornice a ponechají se přirozené sukcesi. 

Přeložka Němčického potoka 

Rozšířením těžby dojde k přerušení stávajícího koryta Němčického 

potoka. Přeložku tohoto potoka je nutné vybudovat severně od hranice DP Hulín, 

v ochranném pásmu železniční trati Kroměříž-Hulín. Koryto bude mít šířku kynety 

1,5 m, hloubku 0,5 m, bermy šířky 2,5 m, hloubky minimálně 1 m, sklon břehů 1:2 

a celková šířka koryta bude minimálně 12,5 m. [1] 
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Koryto budou tvořit zemní jemnozrnné materiály a bude stabilizována 

příčnými prahy z lomového kamene v maximální lomové vzdálenosti 200 m od 

sebe. Musí se vybudovat také 4 stabilizační prahy z lomového kamene o 

hmotnosti minimálně 80 kg. [1] 

Trasa přeložky nebude rovná, levý a pravý oblouk budou na sebe 

navazovat. Z důvodů koncentrace minimálních průtoků je koryto navrženo jako 

složené. V jednom místě se bude koryto křížit s polní cestou, v tomto místě je tedy 

nutné vybudovat rámový propustek. 

Skrývka se také provede v místě trasy toku a manipulačního pruhu v 0,3 

m a bude uložena na mezideponii na okraji manipulačního pruhu podél trasy 

přeložky toku. Po dokončení koryta se část ornice použije na ohumusování bermy 

koryta toku ve vrstvě 0,15 m a v množství cca 1436 m3 a to ještě před samotným 

vyséváním trávy a výsadbou stromů a keřů. 

7.1.2 Biologická rekultivace 

Biologická rekultivace by měla bezprostředně navazovat na technickou 

rekultivaci. V návrhu plánu biologické rekultivace vycházím z předpokládaného 

stavu území po technické rekultivaci. 

Po dokončení koryta přeložky Němčického potoka se provede osetí jeho 

břehů a bermy travou, dále se provede výsadba stromů a keřů v barmě. 

Pro výsadbu dřevin jsem vybrala vhodné druhy dřevin a to dle daných 

stanovištních podmínek lokality: 

 stromy – Dub letní, Bříza pýřivá, Javor mléč, Lípa malolistá, Lípa 

velkolistá, Javor babyka, Habr obecný 

 keře – Svida krvavá, Líska obecná, Krušina olšová, Brslen 

evropský, Ptačí zob obecný, Dřín obecný 

 Směs vrb – Vrba bílá, Vrba křehká, Vrba jíva, Vrba košařská, Vrba 

pětimužná, Vrba machová 

 Dřeviny s předpokladem spontánní sukcese – Bez černý, Bez 

hroznatý, Olše lepkavá, Topol osika 
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Pro výsadbu musí být použit materiál výhradně z výpěstků místní 

provenience. Dřeviny se budou vysazovat solitérně nebo skupinově. 

7.2 Vyčíslení předpokládaných nákladů na vypořádání očekávaných 

důlních škod a na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem 

dobývání 

Sanace těžbou dotčeného území by měla probíhat souběžně s postupující 

těžbou v několika etapách a vzhledem k cenové hladině rekultivačních prací dojde 

s největší pravděpodobností k dalšímu cenovému vývoji. Z tohoto důvodu je nutné 

předpokládaný rozpočet chápat jako výčet prací s odborně odhadnutými 

finančními náklady.  

Pro výsadbu dřevin počítám s potřebou doplnění uhynulých sazenic ve 

výši 15 % z počtu vysazených sazenic.  
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Tabulka č.1 - Přeložka Němčického potoka - technická rekultivace - zemní práce 

Druh činnosti Objem  Jednotková cena Celkem 

Sejmutí ornice 2681 m
3
 26,50 71 047,-Kč 

Uložení sypaniny 

na skládky 

2681 m
3
 14,3 38 338,-Kč 

Vykopávky pro 

koryta vodotečí 

7097 m
3
 104,00 738 088,-Kč 

Vodorovné 

přemístění do 

1000 m 

7097 m
3
 75,10 532 985,-Kč 

Uložení sypaniny 

na skládky 

7097 m
3
 14,30 101 487,-Kč 

Svahování 

trvalých svahů 

4538 m
2
 36,20 164 276,-Kč 

Rozprostření a 

urovnání v rovině 

4538 m
2
 9,01 40 887,-Kč 

Rozprostření a 

urovnání ve 

svahu 

4538 m
2
 28,80 130 694,-Kč 

Nakládání 

neulehlého 

výkopku 

1245 m
3
 50,70 63 122,-Kč 

Vodorovné 

přemístění do 

500 m 

255 m
3
 64,50 16 448,-Kč 

Rozprostření a 

urovnání v rovině 

851 m
2
 17,00 14 467,-Kč 

Vodorovné 

přemístění do 

2000 m 

990 m
3
 95,90 94 941,-Kč 

Rozprostření a 

urovnání v rovině 

4950 m
2
 11,10 54 945,-Kč 

Čištění vodotečí 

do hloubky 2,5 m 

60 m
3
 547,00 32 820,-Kč 

Příplatek za 

lepivost – čištění 

vodotečí 

60 m
3
 86,20 5 172,-Kč 

Zemní práce:   2 099 717,-Kč 

 

 



Bc. Klára Řepíková: Návrh na postup těžby v provozovně Hulín 

2014  36 

Tabulka č. 2 - Přeložka Němčického potoka - technická rekultivace – vodorovné konstrukce 

Druh činnosti Objem  Jednotková cena Celkem 

Zajišťovací práh 

z lomového 

kamene 

27,4 m
3
 2505,00 68 637,-Kč 

Příplatek za 

urovnání líce 

záhozu 

5,2 m
2 
 102,50 533,-Kč 

Zához z kamene 

s proštěrk. z 

terénu 

3,0 m
3
 1325,00 3 975,-Kč 

Rovnanina 

z lomového 

kamene s vykl. 

40,95 m
3
 1229,00 50 328,-Kč 

Vodorovné 

konstrukce 

celkem: 

  123 473,-Kč 

Technická rekultivace celkem: 2 223 190,-Kč 

Tabulka č. 3 - Biologická rekultivace – plochy a úprava území 

Druh činnosti Jednotka Jednotková cena Celkem 

Založení trávníku 

v rovině 

4538 m
2 

4,14 18.878,-Kč 

Založení trávníku 

na svahu 

4538 m
2
 6,99 31 721,-Kč 

Hloubení jamek 

do 0,02 m
3
 ve 

svahu 

222 ks 9,34 2 073,-Kč 

Výsadba dřevin 

s balem v rovině 

60 ks 32,10 1 926,-Kč 

Výsadba keře 

bez balu v rovině 

162 ks 19,50 3 159,-Kč 

Plochy a úprava 

území celkem: 

  57 757,-Kč 



Bc. Klára Řepíková: Návrh na postup těžby v provozovně Hulín 

2014  37 

Tabulka č. 4 – Specifikace 

Druh činnosti Jednotka Jednotková cena Celkem 

Stromové 

sazenice 1,5 m 

60 ks 125,00 7 500,-Kč 

Keře sazenice 

0,4 – 0,5 m 

162 ks 60,00 9 720,-Kč 

Specifikace 

celkem 

  44 893,-Kč 

Biologická rekultivace celkem: 102 650,-Kč 

Tabulka č. 5 – Přesun hmot 

Druh činnosti Jednotka Jednotková cena Celkem 

Přesun hmot, 

úpravy toků a 

kanálů 

138,33 t 238,50 32 992,-Kč 

Rekultivace Přeložky Němčického potoka celkem: 2 358 832,-Kč 

Tabulka č. 6 - Rekultivace mimo DP Hulín – rozvoz ornic – zemní práce 

Druh činnosti Jednotka Jednotková cena Celkem 

Vodorovné 

přemístění do 

2000 m 

24 640 m
3
 31,40 773 696,-Kč 

Rozprostření a 

urovnání v rovině 

118 085 m
2
 11,10 1 310 744,-Kč 

Rekultivace 

mimo DP Hulín 

celkem 

  2 284 440,-Kč 

Dle těchto provedených výpočtů budou na sanaci a rekultivaci dobýváním 

dotčených pozemků II. etapy těžby v DP Hulín potřeba finanční náklady ve výši 

4 443 272,-Kč. 
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8 Závěr 

Ve své práci jsem se snažila navrhnout postup těžby v provozovně Hulín, 

která se zabývá těžbou štěrkopísků z vody. Mým cílem bylo navrhnout postup 

těžby po jednotlivých letech a krocích tak, aby bylo z této práce patrné, které kroky 

je potřeba provést již před samotným započetím skrývkových prací, během těžby 

a po ukončení těžebních prací i s ohledem na sanační a rekultivační plán. 

Téměř při každé hornické činnosti na povrchových lomech je ve většině 

případů nevratně zasahováno do ekosystému dané lokality, mění se krajinný ráz a 

jde i o zásah do života obyvatel, kteří bydlí v blízkosti těchto lomů. Štěrkopískovna 

Hulín je v současné době mohutně roztěžena a i v budoucnu počítá s další těžbou. 

Při každé hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem 

musí každá těžební společnost dodržovat množství vyhlášek a zákonů, které 

vydává Český báňský úřad a ministerstva České republiky. Ze všech těchto 

vyhlášek a zákonů jsem ve své diplomové práci vycházela a veškeré mnou 

navržené postupy tyto předpisy respektují.  
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