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Anotace 

V předložené práci je zpracována studie plánu využívání ložiska prognózního 

zdroje Podhůra, včetně návrhu studie rekultivace lomu. V první části je přiblížena 

charakteristika zájmového území. Následně popisuji stav vytěžitelných zásob užitkového 

nerostu v prognózním zdroji včetně metody, kterou byly zásoby vypočítány. Další část 

práce je zaměřena na analýzu technologie dobývání, dopravy a úpravy nerostů a jejich 

základní funkce. Samotnou studií ověřuji, jestli je možné přejít plynule z výhradního 

ložiska do prognózního zdroje a tím prodloužit životnost lomu. Součástí studie je také 

návrh rekultivace výhradního ložiska a prognózního zdroje po jejich vytěžení. Technicko – 

ekonomické a ekologické zhodnocení návrhu zaujímá významné místo v závěrečné části 

práce. Samotný závěr hodnotí dosažené výsledky a závěry řešení. 

Klíčová slova: studie, prognózní zdroj, ložisko, zásoby, technologie dobývání, rekultivace 

 

Annotation 

This work describes plan of usage of prognosis deposit Podhůra including draft of 

restoration of the quarry. Firstly there is a characteristic of the studied area. Secondly it 

describes the current state of possibly minable mineral in prognosis deposit in addition 

with the way how the deposit was calculated. Thirdly the work is focused on analysis of 

technology needed for mining, transport and processing minerals with their basic 

characteristics. The study per se shows if it is possible to switch smoothly from main 

source to prognostic deposit and so extend the life of the quarry. The paper includes also a 

draft of reclamation of main source and prognosis deposit after its exploitation. 

Technically-economical and environmental assessment of the draft covers most of the 

second to last chapter. The work concludes with analysis of the results gained. 

Key words: study, prognosis, bearings, reserve, technology of mining, reclamation 
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1 Úvod 

Kamenolom Podhůra je jednou z hlavních provozoven společnosti 

KAMENOLOMY ČR s.r.o., která je součástí stavebního koncernu STRABAG SE. 

Kamenolom zajištuje těžbu, výrobu a prodej drceného kameniva pro betonárky, obalovny 

asfaltových směsí, silniční a inženýrské stavby, kamenivo pro kolejové lože a regulaci 

vodních toků. 

Těžební práce na místě Kamenolomu Podhůra probíhaly od nepaměti. 

Zaznamenané zmínky jsou od roku 1948. Dobývá se zde výhradní ložisko nevyhrazeného 

nerostu moravské droby. 

Tématem mé diplomové práce je Studie Plánu využívání ložiska prognózního 

zdroje Podhůra, včetně návrhu studie rekultivace lomu.  

Jelikož je snahou a cílem těžební organizace zvýšit životnost ložiska, lze ji docílit 

rozšířením těžby za hranice dobývacího prostoru, kde se nachází stejně jako u výhradního 

ložiska stejná hornina – moravská droba. Zájmové území za hranicemi dobývacího 

prostoru je evidováno jako prognózní zdroj a je velmi reálné uvažovat o rozšíření dobývání 

za tyto linie. Hlavním cílem bude navrhnout studii plánu využívání ložiska prognózního 

zdroje, který musí být vypracován podle platné legislativy vyhlášky ČBÚ č.175/1992 Sb., 

ze dne 16.března 1992, o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů, ve znění 

pozdějších předpisů. [1] 

Dalším cílem diplomové práce je navrhnout studii rekultivace lomu po dotěžení 

výhradního ložiska i prognózního zdroje. Budu zde vycházet ze souhrnného plánu sanace a 

rekultivace zpracovaného pouze pro prostory v dobývacím prostoru, tento plán doplním o 

vlastní návrh na sanaci a rekultivaci pozemků za hranicemi dobývacího prostoru, tj. 

prognózního zdroje. 
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2 Geologické a hydrogeologické poměry prognózního zdroje 

2.1 Charakteristika ložiska a území 

Zájmové území náleží do oblasti Západních Karpat – podcelku Maleník 

Podbeskydské pahorkatiny. Nachází se cca 3km jižně od města Lipník nad Bečvou a cca 1 

km jihozápadně od osady Podhůra. V části zájmového území je archeologické naleziště. 

Východní část tohoto území sousedí s těženým výhradním ložiskem moravské 

droby ( Podhůra- Lipník nad Bečvou, č.ložiska 3033300). Kromě tohoto ložiska nejsou 

v okolí další výhradní a nevýhradní ložiska registrována. 

Horniny daného území jsou zařazovány k hradecko-kyjovickému souvrství, kde jsou 

hradecké droby a jsou karbonského stáří. Tato lokalita spadá pod moravskoslezské 

paleozoikum – jesenického kulmu. [2] 

 

 

              Obrázek č. 1 – Přehledná mapa s vyznačením zájmového území 
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2.2 Popis lokality a jejich úložních poměrů 

Lokalita je tvořena zpevněnými karbonskými sedimenty. Nacházejí se zde 

v největším množství droby, dále v menším množství břidlice, prachovce a slepence. 

Droba je charakterizována šedou až tmavě šedou barvou, místy hnědým nebo 

nazelenalým zbarvením. Zrnitost je jemnozrnná až středně zrnitá, většinou se plynule mění 

a lze zpozorovat gradační zvrstvení, které se vyznačuje tříděním, projevující se 

zmenšováním průměrné velikosti zrna od báze směrem do nadloží. Zrna jsou zřídka 

opracovaná tvořená vedle převládajícího křemene živcem, slídami a kousky různých 

hornin. Droba, která je zvětralá je kompaktní tvrdá hornina a vyznačuje se lavicovitou 

odlučností. Mocnost právě takových lavic může dosahovat i několik metrů. Hornina, která 

je zvětralá v povrchové části má barvu hnědou, místy až rezavou a ztrácí na své pevnosti. 

Břidlice – prachovce jsou charakterizovány tmavě a světle šedou laminovanou 

barvou, hedvábně lesklou. Laminy se od sebe odlišují podílem prachovité složky. 

Jednotlivá zrna od sebe nelze makroskopicky rozlišit. Břidličnatost horniny je nevýrazná, 

laminy jsou na určitých místech zprohýbané. Přechod břidlic je plynulý do prachovitých 

břidlic a prachovců, které mají obvykle světlejší barvu. Odlučnost horniny je deskovitá a 

stejně jako u droby při zvětrávání v přípovrchové vrstvě se mění do hnědé až rezavé barvy. 

Na odlučných plochách si můžeme všimnout rezavých povlaků, hornina nemá dostatečnou 

pevnost a má tendence k rozpadu bez cizího zavinění. 

Slepenec je šedý až tmavě šedý, světle šedý a bělavě skvrnitý. Valouny jsou z větší 

části subangulární (poloostrohranné) a v rozměrech cm jsou tvořeny pestrou škálou 

vyvřelých metamorfovaných a sedimentárních hornin. Tmel je tvořen materiálem z droby. 

Horninový masív je značně vrstevnatý. Nejspodnější část vrstev, odkrytá 

v dobývacím prostoru v sousedním lomu je tvořena drobami, místy se nachází i slepence 

(výše jsou slepence hodně vzácné). Střední část vrstev je tvořena drobami s místy, kde se 

v tenkých vrstvách nachází břidlice a prachovce. Lavice drob zde mají až několikametrové 
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mocnosti. Nejvyšší část vrstvy se skládá z méně mocných lavic drob (desítky cm) 

s častými vložkami břidlic a prachovců. 

Celý sedimentární komplex je značně zvrásněný. V sousedním výhradním ložisku 

byly zpozorovány dvě antiklinály (místa vyklenutí) a dvě synklinály (místa poklesnutí). 

Vrásy jsou ve směru JJZ-SSV, v severní části lomu se stáčí směrem JZ-SV. Území se 

nachází v západním křídle antiklinály a strmě zapadá k severozápadu. 

Horniny jsou zde silně rozpukány, převažují strmé pukliny, které jsou většinou 

nerovné. S vrstevními plochami se vytváří systém, podél kterého se hornina rozpadá na 

malé kousky. U některých puklin a vrstevních ploch byla zjištěna puklinová mineralizace 

(křemen, karbonát, sulfid). Tyto minerály pokrývají některé stěny puklin v podobě 

drobných krystalků, některé jsou zabarveny rezavou jílovitou hmotou. 

Na vedlejším výhradním ložisku byly zaznamenány četné poruchy. Tyto poruchy 

jsou v mocnosti desítek cm, hornina v nich je rozlámaná, podrcená i chaoticky 

provrásněná. Poruchy tvoří nervové pukliny, které jsou vyplněny podrcenou alterovanou 

horninou, přecházející až v mylonit. Určité poruchy mají tvar zahnutý, zalomený ale i 

rozvětvený. V přípovrchových místech jsou horniny navětralé až zvětralé a dosahují do 

hloubky až desítek metrů. Zvětralá hornina do nezvětralé přechází pozvolna. Na povrchu 

(pod kvartérem) je obvykle vyvinuto jílovito-písčité eluvium o mocnosti nepřesahující 

metr, které přechází do rozložené, zvětralé, navětralé a čerstvé horniny. 

Nad karbonskými sedimenty byly ojediněle zjištěny pomocí vrtu a sondy 

nezpevněné terciérní (neogenní) sedimenty. Jde zřejmě o nesouvislé denudační zbytky, 

které vyplňují deprese ve skalním podloží. Zjištěná mocnost se blíží k 20 m. 

Z petrografického hlediska se jedná o hnědé jemnozrnné jílovité písky, které přechází do 

písčitých jílů. 

Kvartérní pokryv je tvoří hrubé kamenité jíly a sutě s mocností několika metrů. Na 

povrchu jsou hnědé hlíny s příměsi lesní půdy v mocnosti 10 až 20 cm. Pod ní se nachází 
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písčité až kamenito-písčité svahové hlíny. U strmých svahů jsou místy kamenito-hlinité 

sutě. [2] 

 

 

Obrázek č. 2 – Přehledná geologická mapa s vyznačením zájmového území (červená čára) 



Tomáš Barfus : Studie Plánu využívání ložiska prognózního zdroje Podhůra, včetně návrhu studie 

rekultivace lomu 

 

2014            6 

 

2.3 Jakostní a technologická charakteristika suroviny 

Na lokalitě se vyskytují stejné horniny jako v sousedním činném lomu, takže se 

předpokládají velmi podobné až stejné jakostně technologické vlastnosti. 

Surovina odpovídá kvalitativním požadavkům norem: 

- ČSN EN 12620 (kamenivo do betonu) 

- ČSN EN 13242 (kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené    

     hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace) 

- ČSN EN 13043 (kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních     

 komunikací, letištních a jiných dopravních ploch)  

- ČSN EN 13450 (kamenivo pro konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku) 

 

Jelikož se v surovině nacházejí břidlice a prachovce, je snížena kvalita suroviny. 

Dalším faktorem, který snižuje kvalitu suroviny je důsledek zvětrávání v přípovrchových 

partiích ložiska. Surovina s větším podílem břidlic a prachovců a surovina ze svrchních 

částí ložiska je využívaná na kvalitativně méně náročné výrobky. 

2.4 Hydrogeologická charakteristika 

Hydrogeologické poměry na daném území jsou jednoduché, jedná o soudržné 

horniny s docela nízkou propustností s puklinovou četností (kf v řádu 10
-7

). Propustnost se 

mění s intenzitou rozpukání. V sousedním výhradním ložisku byla určena propustnost kf až 

v řádu 10
-5

. Oběh podzemních vod je omezený. Propustnost je dána množstvím ploch 

nespojitosti a jejich rozevřením. 

Lokalita je chudá na zdroje podzemních vod. Podzemní voda má možnost 

akumulovat blízko povrchu, kde se nachází nepropustné jíly nad rozpukanými drobami. 

Jedná se o atmosférické srážky, na jejichž množství se reaguje. 

Okolí je členité se strmými srázy, takže atmosférické srážky odtékají povrchově, do 

skalního masívu se dostane pouze nepatrné množství. V zájmovém území se nenachází 
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žádné povrchové toky, prameny ani akumulační nádrže. V bezprostředním okolí se nachází 

potůček, který není pojmenován a je odvodňován do řeky Bečvy, která je vzdálena od 

ložiska cca 1,5km. Řeka Bečva je ve výšce 225 m.n.m. [3] 

2.5 Inženýrskogeologická charakteristika zájmového území 

Geotechnické poměry jsou stejné jako v sousedním lomu. Svrchní partie je zalesněna 

(viz. Obrázek č. 4) a pokryta kvartérními hlíny, terciérními písčitými jíly a eluvii, která 

jsou při sklonu 45° (1:1) stabilní.  

 

Obrázek č. 3 – Pohled na část zalesněného zájmového území 

Skalní horniny jsou stabilní ve stěnách se sklonem 70°-80° s výjimkou partií, ve 

kterých jsou stěny paralelní s průběhem vrstevních spár. V právě takovýchto místech je 

sklon stěny podřízen sklonu vrstev. 
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3 Stav zásob prognózního zdroje 

3.1 Výpočet geologických a vytěžitelných zásob prognózního zdroje 

Na východní straně je hranice bloku vedena s hranicí dobývacího prostoru Lipník 

nad Bečvou, Podhůra (ev.č. 7 0728). Hranice ostatních stran bloku jsou určeny ochranným 

pásmem silnice Lipník nad Bečvou – Hlinsko 15 m od osy vozovky podle §30, 

zák.13/1997 Sb. v platném znění. Báze bloku je určena na kótu 240 m.n.m. a odpovídá dnu 

sousedního starého lomu. Vytěžitelné zásoby byly omezeny závěrnými svahy navrženého 

lomu. 

Stavy zásob jsou určeny v jednom bloku (příloha č.1).Výpočet geologických a 

vytěžitelných zásob je proveden v programu Báňský model. Od kubatury suroviny jsou 

odečteny předpokládané těžební (vnitřní) ztráty ve výši 10%. Rozpad kubatury bloku na 

skrývku a surovinu je vyčíslen v průniku výpočtových bloků s geologickým modelem. 

Tabulka č. 1 – Výsledky výpočtu zásob 

 

 

Blok 

 

 

plocha 

 

kubatura 

 

průměrná mocnost 
 

skrývkový 

poměr 

 

 

 

bloku 
 

skrývky 

 

těžitelných 

zásob 

 

skrývky 

 

kamene 

 

skrývky 

[m
2
] [m

2
] [tis. m

3
] [tis. m

3
] [m] [m]  

 

1 

 

78 542 

 

78 542 

 

3 767 

 

404 

 

48 

 

5 

 

0,11 
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Tabulka č. 2 – Vytěžitelné zásoby s těžebními ztráty 

 

Plocha 

bloku 

[m
2
] 

Plocha 

skrývky 

[m
2
] 

Kubatura 

těžitelných 

zásob 

 [tis. m
3
] 

Kubatura 

skrývky 

[tis. m
3
] 

Skrývkový 

poměr 

Geologické zásoby 78 542 78 542 3 767 404 0,11 

Vytěžitelné zásoby bez 

vnitřních ztrát 
78 542 78 542 3 312 400 0,12 

Vnitřní těžební ztráty v %   10   

Vytěžitelné zásoby 78 542 78 542 2981 400 0,13 

 

 

Ložisko prognózního zdroje obsahuje 3,77 mil. m
3 stavebního kamene (geologické 

zásoby), z kterých je 2,98 mil. m
3 zásob vytěžitelných. Vzhledem k nedostatečným 

vstupním údajům se počítá s mírnou nepřesností, která se může pohybovat v intervalu od 

+5 do -20% od uvedených hodnot. 
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3.2 Metodika výpočtu 

Výpočet zásob byl proveden metodou prostorového modelování ložiska pomocí 

programů: Báňský a geologický model ložiska. Tento program je firmy KVASoftware a 

v posledních letech byl použit pro vyhodnocení mnoha ložisek uhlí, kaolínu, štěrkopísku a 

kamene. Použití se osvědčilo např. při řešení ložisek kamene Dolánky, Lašovice, 

Bukovice, Loštice a řady dalších. 

Program geologický model: Účelem programu geologický model je matematicky 

modelovat geologickou a jakostně-technologickou stavbu ložiska. Model pracuje 

v reálných souřadnicích JTSK a Balt po vyrovnání. Základním konstrukčním prvkem 

modelu jsou průzkumná díla (vrty, šachtice), která jsou předtím vertikálně rozdělena do 

vrstev (technický termín, neodpovídá geologické definici vrstvy). Z těchto vrtů je vytvořen 

prvotní model, do kterého jsou postupně doplňovány další geometrické údaje o ložisku 

(dokumentační body, geofyzikální výsledky a pod.). Složitější struktury (poruchy) jsou 

modelovány pomocí tzv. fiktivních vrtů, prostřednictvím kterých se do modelu promítají 

názory a zkušenosti geologa, vycházející z obecně platných geologických zásad. Popsaným 

způsobem lze interaktivně vytvořit velmi věrný model ložiska (jeho kvalita je pochopitelně 

podřízena množství a kvalitě vstupních údajů). Geometrické údaje pro libovolný bod 

modelu jsou dopočítávány pomocí trojúhelníkové sítě z okolních vrtů. Vlastní výpočet 

zásob pak probíhá v trojrozměrném výpočtovém tělese (blok zásob). Výpočet plochy tělesa 

(svislého průmětu) je prováděn ze souřadnic lomových bodů obvodové linie. 

Program báňský model: Slouží k modelování povrchu terénu (aktuálního povrchu lomu) ze 

zaměřených bodů (jsou využívány digitální měřické podklady) a ke generování 

trojrozměrných výpočtových těles, odpovídajících projektovaným lomům. Báňský model 

umožňuje plně prostorové (3D) výpočty těles prakticky libovolného tvaru (např. postupů 

těžebních etáží lomu) a konstrukci řezů s aktuálním povrchem lomu. 

Výpočet zásob je vytvořen pomocí těchto dvou programů. 
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Samotný výpočet probíhal v následujících krocích:  

- Vertikální členění lokality 

- Generování geologického modelu ložiska z průzkumných děl a dokumentačních  

bodů 

- Generování báňského modelu z provozní důlní mapy lomu 

- Horizontální členění lokality – vymezení bloku zásob, splňujících kritéria  

využitelnosti zásob 

- Klasifikace zásob 

- Výpočet zásob 

- Výpočet vytěžitelných zásob [2] 
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4 Charakteristika technologie těžby, dopravy a zušlechťování 

v návaznosti na těžené výhradní ložisko moravské droby 

(Podhůra – Lipník nad Bečvou, č. ložiska 303 3300) 

v dobývacím prostoru Lipník nad Bečvou, Podhůra (ev. č. 7 

0728) 

4.1 Základní údaje 

4.1.1 Název a sídlo organizace, která bude prognózní zdroj dobývat 

Název organizace: KAMENOLOMY ČR s.r.o.  

Sídlo: Polanecká 849 

          721 08 Ostrava - Svinov 

IČO: 494 52 011 

4.1.2 Označení místa dobývání 

Ložisko se nachází v Olomouckém kraji, okres Přerov, na katastrálním území obcí 

Lipník nad Bečvou a Hlinsko, cca 3 km jižně od města Lipník nad Bečvou a 1 km od 

malinkaté osady s názvem Podhůra. [4] 

Zájmové území leží na parcele č. 575/1  (viz.Tabulka č.3 – Informace o pozemku). 

Kód okresu Přerov: 3808 
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Tabulka č. 3 – Informace o pozemku 

Informace o pozemku 

Parcelní číslo 575/1 

Obec Hlinsko [569267] 

Katastrální území  Hlinsko [639401] 

Výměra [m²] 80609  

Druh pozemku Lesní pozemek 

Vlastnické právo Česká Republika 

Právo hospodařit 

s majetkem státu 
Lesy ČR, s.p. 

 

Z informací o pozemku vyplívá, že ložisko se nachází v obci Hlinsko, pod 

parcelním číslem 575/1 (viz.Obrázek č.3 – mapa parcely). Výměra pozemku je 80 609 m², 

plocha pro dobývání činí 78 542 m², tudíž celá plocha pro dobývání leží pouze na jedné 

parcele. Právo hospodařit s tímto územím pod majetkem státu mají zatím Lesy ČR s.p. 

 

 

Obrázek č. 4 – Mapa parcely 
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4.1.3 Plánovaný začátek a ukončení dobývání ložiska 

Začátek dobývání ložiska prognózního zdroje není stanoven. V současné době je 

prognózní zdroj zalesněn – viz. Obrázek č. 4.  

 

Obrázek č. 5 – Letecký snímek na zalesněný prognózní zdroj – vymezen červenou čarou 

V sousedním dobývacím prostoru budou zásoby při předpokládané roční těžbě 

550 000 t vydobyty za 48 let. Organizace nejprve musí vyřešit všechny střety zájmů, 

předložit vypracovanou dokumentaci a projít schválením. Ukončení neboli životnost 

ložiska, při předpokládané roční těžbě 550 000 t bude (při 2,64 t/m³) u prognózního zdroje 

15 let. Z důvodu nestálého odběru materiálu se životnost ložiska může snížit díky většímu 

odběru, nebo zvýšit díky menšímu odběru finálových produktů. 

4.2 Dobývání ložiska 

4.2.1 Opatření na zabezpečení podmínek  

Všechny dobývací a úpravárenské činnosti budou prováděny podle schválené 

provozní dokumentace (technologické postupy, provozní řády, pokyny pro obsluhu a 
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údržbu, dopravní řád, pracovní postupy, pokyny od výrobce apod.), vypracované v souladu 

s platnou vyhláškou ČBÚ č.26/1989 Sb. a č.51/1989 Sb. ve znění pozdějších změn a 

doplňků. 

Pro kamenolom musí být vypracovaný havarijní plán, který bude uložen na 

provozovně, všichni pracovníci jsou s ním seznámeni a slouží jim i k nahlédnutí. 

Ochrana pracovníků kamenolomu před negativními účinky hluku je zabezpečena 

používáním ochranných pracovních prostředků – sluchové ochrany (chrániče sluchu). 

Ochrana pracovníků před impulsním hlukem v době odstřelu bude zajištěna 

vzdáleností stanovišť jak pracovníků provádějících odstřely, tak pracovníků lomu. 

Zajištění ohroženého území v tzv. bezpečnostní zóně musí být dáno výstražnými tabulemi 

s hlídkami, včetně signálů upozorňujících na blížící se odstřel. Zajištění území probíhá od 

doby začátku manipulace s rozbuškami v lokalitě, tudíž nemůže dojít ani při náhodném 

výbuchu k ohrožení nepovolaných osob. 

Odstřely budou prováděny dodavatelskou odbornou organizací. Pracovníci dané 

organizace musí být pro tyto účely plně vybaveni a vyškoleni 

Při používání ručních strojů budou pracovníci vybaveni anti vibračními rukavicemi, 

určité stroje můžou mít i odtlumení rukojetí. 

Zplodiny po výbuchu jsou několik hodin navázány na horninu a postupně se z ní 

odlučují. Kvůli tomu se musí nechat rubanina tzv. odvětrat a teprve poté s ní dále 

manipulovat. Je třeba také říci, že koncentrace zplodin je již ve vzdálenosti desítek metrů 

od místa odstřelu zanedbatelná a neprojevují se žádné vlivy na lidský organismus. 
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4.2.2 Použitá dobývací metoda, způsob rozpojování hornin a způsob vedení 

dobývacích prací  

a) Dobývací metoda 

Aplikovanou dobývací metodou na zájmovém území prognózního zdroje bude 

stejně jako ve vedlejším dobývacím prostoru dobývání v etážích (stupních), které využívá 

na rozpojování hornin trhací práce velkého rozsahu. Odstřely se budou provádět clonově, 

kde vrtnou soupravou jsou vyvrtány linie vrtů v lomové stěně. Vrty budou následně nabity 

trhavinou daného typu. Velké kusy horniny, které zůstanou po primárních trhacích pracích 

a nelze je následně upravovat drcením budou zmenšovány sekundárními trhacími pracemi, 

tj trhacími pracemi malého rozsahu. Další možností jak takovéto kusy rozpojit je použití 

pneumatického bouracího kladiva. Pro trhací práce malého rozsahu musí být vypracován 

technologický postup, který podrobně stanovuje postup při sekundárním rozpojování 

hornin. 

 

b) Způsob rozpojování hornin 

TPVR pro danou lokalitu se mohou provádět podle vypracovaného generálního 

projektu clonových odstřelů, který dopodrobna řeší problematiku trhacích a vrtacích prací 

s technologickým postupem těchto prací. 

V projektu by měly být uvedeny přípustné nálože, aby byly ochráněny všechny 

stavební objekty (obytné a zemědělské budovy) v okolí blízkém lomu. Dále by měla být 

zajištěna stabilita silnice Lipník nad Bečvou – Hlinsko před účinky Trhacích prací, která je 

umístěna v prudkém svahu. Doporučené parametry trhacích prací uvádím v tabulce č.4. 
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Tabulka č. 4 – Doporučené nálože pro těžbu 

Vzdálenost (m)                    Doporučené nálože (kg) 

L m1-max  mc  

220 210 5 200 

250 260 6 100 

270 320 6 600 

300 380 7 500 

350 600 9 400 

400 700 11 500 

450 870 13 000 

500 1020 13 500 

600 1500 10 000 

  

Kde: 

L – nejmenší vzdálenost od kraje sledovaného odstřelu k objektům  

m1(max) – největší přípustná nálož iniciována jedním časovým stupněm milisekundové 

rozbušky  

mc – celková nálož těžebního odstřelu [6] 

 

c) Vedení dobývacích prací  

Těžitelné zásoby by měly být vytěženy v maximální míře, tj. do úrovně 

plánovaných závěrných svahů. 

Lokalita má velmi dobré podmínky pro dobývání. Navazuje na sousední výhradní 

ložisko moravské droby a případná těžba by mohla plynule přejít z ložiska do zájmového 
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území, ovšem bylo by nutné dořešit zásoby mezi okrajem výhradního ložiska a hranicí 

dobývacího prostoru. Tím by byla otvírka značně zjednodušena. V důsledku umístění 

lokality na ostrohu a díky návaznosti na sousední dobývací prostor je neobvykle velmi 

příznivý poměr mezi geologickými a vytěžitelnými zásobami. Postup dobývacích prací by 

měl být stanoven v podmínkách technologického postupu pro povrchové dobývání. Co se 

týče z technologického hlediska a báňsko-technických podmínek, tak parametry etáží musí 

splňovat stabilitu svahů, musí být zajištěny efektivní podmínky pro vrtací a trhací práce, 

výšky etáží musí zaručovat po rozpojení optimální tvar rozvalu a kusovitost rubaniny. 

Šířka pracovní plošiny musí mít dostatečně velký manipulační prostor pro nakládání a 

technologickou dopravu rubaniny. 

Větší mocnosti rýpatelných skrývek byly zjištěny pouze ve vrcholových partiích 

kopce, který by se prakticky celý odtěžil. 

Skrývkové práce musí mít dostatečný předstih pro zajištění postupu k těžebním 

řezům a to pomocí dozeru (po odstranění stromů a pařezů). Z místa nakládky budou 

skrývkové hmoty odváženy na odvaly, které mohou být v již vytěžených prostorách 

sousedního dobývacího prostoru, nebo předmětem prodeje odběratelům.  

 

4.2.3     Generální svahy, skrývky lomu a parametry skrývkových a těžebních 

řezů; umístění, výška, sklon 

Na základě analogie se sousedním lomem byly stanoveny parametry pro sklony 

skrývkového řezu do 45°. Kvartérní pokryv je tvořen hrubě kamenitými hlínami a sutěmi, 

které dosahují mocnosti několika metrů. Na povrchu cca 20 cm hnědé hlíny s příměsí lesní 

půdy. Pod ní jsou písčité až kamenito-písčité hlíny ve svahu. Skrývkové práce by měly být 

prováděny podle provozní dokumentace – technologický postup pro provádění 

skrývkových prací, doprava skrývkových hmot by měla být v souladu s dopravním řádem a 

ukládání skrývkových hmot podle technologického postupu pro výsypky, odvaly a 

skládky.  
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Výšky stěny řezů se budou pohybovat okolo 15 m ( viz. Příloha č. 2). V případě 

potřeby je možné řezy rozdělit na jiné výšky stěny. 

Šířka pracovních plošin na etážích musí být určena v provozní dokumentaci se 

zřetelem na zajištění stability dobývacích a nakládacích strojů, dopravních strojů pro 

zajištění bezpečnosti práce a provozu na etážích. Okraje etáže musí být očištěny a 

ohrazeny ve vzdálenosti, kde je etáž stabilní a bez zátrhů. 

Prvořadým předpokladem opatření proti sesuvům lomových stěn je stabilita 

závěrného svahu lomu. Ta bude zajištěna s konečným úhlem závěrných svahů okolo 50°, 

aby v budoucnu z důvodu vlastností horniny (textura, petrografické složení) i stanovených 

technických parametrů závěrných svahů nedocházelo k možnosti vzniku sesuvů. 

Dané zájmové území by mělo být vytěženo do následujících etáží (tabulka č.5), 

které jsou zaznamenány a zakresleny v příloze č.1.  

 

Tabulka č. 5 – Etáže 

Označení etáže Nadmořská výška 

I. etáž 270 m.n.m. 

II. etáž 255 m.n.m. 

III. etáž 240 m.n.m. 

  

Závěrné svahy budou upraveny na sklon stěny okolo 60°, generální svah po 

ukončení těžební činnosti na jednotlivých etážích bude zajišťován v úklonu 50° - 60° 

s ponecháním lavice mezi jednotlivými etážemi o šířce 5m. 

 



Tomáš Barfus : Studie Plánu využívání ložiska prognózního zdroje Podhůra, včetně návrhu studie 

rekultivace lomu 

 

2014            20 

 

4.2.4 Mechanizace, elektrifikace a způsob dopravy 

Při mechanizaci by se využívaly stroje, které jsou používány na sousedním ložisku 

moravské droby. Kamenivo by bylo nakládáno pomocí dvou pásových hydraulických 

rypadel typu LIEBHERR R 944 C SHD, které má objem nakládací lopaty 2,5 m³ (obrázek 

č. 4). Teoretický výkon rypadel je podle druhu použité lopaty 150 – 600 m³.hodˉ¹. 

 

Obrázek č. 6 – Pásové hydraulické rypadlo Liebherr R 944 C SHD  

 

Srovnávání terénu po odstřelu, urovnání lomových etáží a nakládka kameniva ze 

skládek volně ložených by se uskutečňovala pomocí čelního nakladače VOLVO L 180 F 

(viz. Obrazek č. 5), který má objem nakládací lopaty 4,3 m³. 
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Obrázek č. 7 – Čelní nakladač Volvo L 180 F 

Odvoz horniny rozpojené trhacími pracemi z rozvalu k primární drtící lince bude 

zabezpečován technologickými vozidly dodavatelské služby.  

Jedná se o vozidla typu:  

- TATRA JAMAL 6x4  (nosnost 23 tun) 

          - TATRA 815 8x8  (nosnost 24 tun) 

- TATRA 815 4x4  (nosnost 13 tun) 

Odvoz hotových výrobků ze zásobníků na volně ložené skládky je zabezpečována 

vozidlem typu TATRA JAMAL (viz. Obrázek č. 6) stejné dodavatelské služby. 
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Obrázek č. 8 – Tatra Jamal (nosnost 23 tun) 

Pro zaměstnance, kteří pracují v dílnách je k dispozici vysokozdvižný vozík 

DVHM 3222 TM, který se může využívat na opravy vzhledem k velikosti a váze použitých 

náhradních dílů. 

Pro dopravu pracovníků, nářadí a materiálu je k dispozici traktor ZETOR 72 11. 

K provádění úklidu v prostorách technologické linky a skládek hotových výrobků je 

připraveno malé univerzální rypadlo UNC 50. Komunikace v lomu budou kropeny 

dodavatelským kropícím vozem LIAZ, který má objem nádrže na vodu 7 m³. 

Kamenolom Podhůra je silově napájen elektrickou energií z venkovního vedení 

silou 22 kV. Na hranici pozemku kamenolomu je svedena přírodní větev ze stožáru 

hlavního vedení pod povrch a kabely vedena v zemi až do zděné trafostanice kamenolomu. 

V trafostanici jsou umístěny 2 transformátory o příkonu 630 kVA. Z transformační stanice 

je veden rozvod nízkého napětí k jednotlivým druhům spotřebičů kabely, přes hlavní 
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rozvodny a podružné rozvaděče u jednotlivých výrobních objektů. Provozní osvětlení 

celého kamenolomu je vyvedeno z hlavní rozvodny kabelovou trasou k jednotlivým 

osvětlovacím tělesům. Daná elektrizace se může rozvést a osvětlení se může protáhnout až 

do dosud netěženého prognózního zdroje. [5] 

4.2.5 Úprava a zušlechťování vydobytých nerostů  

a) Způsob dopravy k úpravě a zušlechťování 

Dopravování rozpojené horniny z těžebních etáží k násypce primárního drtiče 

technologické linky bude zajišťováno nákladními vozidly. 

b) Složky vydobytých nerostů využité při úpravě a zušlechťování 

Dobývaná surovina moravská droba odpovídá svou kvalitou platným normám pro 

výrobu „Hutného kameniva pro stavební účely“ podle ČSN 721512 (drcené kamenivo 

drobné, hrubé, štěrkodrť) a „Lomového kamene“ podle příslušné PN, „Kámen pro zdivo a 

stavební účely“ podle ČSN 721860, kromě škodlivin – těžebního odpadu (výklizu) bude 

použita pro výrobu jednotlivých druhů výrobků. 

Výrobu daných frakcí drceného kameniva a druhů lomového kamene stanoví 

závodní lomu podle požadavků od odběratelů. Předmětem prodeje budou i střílitelné 

skrývky jako zásypový materiál a materiál pro tělesa násypů staveb. 

c) Technologie úpravy – linka  

Rubanina je podávána z násypky na odhliňovací diskový třídič Brauer 1250x2000. 

Dále se postupuje na druhý odhliňovací vibrační třídič Svedala DF 2012, kde propad 

pokračuje pásovou dopravou do zásobníku. Odhlíněná surovina z těchto třídičů je primárně 

podrcena v čelisťovém drtiči DCD 1250x1000 a pásovým dopravníkem vedena k prvnímu 

stupni sekundárního drcení – kuželový drtič DKT H 1200 HR. Po cestě se k materiálu 

přidá ještě přepad z druhého stupně odhlinění. Po předrcení v sekundárním drtiči je 

surovina dopravována do dvou velkokapacitních zásobníků OZK (430+250 m³). Odtud je 
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surovina podávána vibračními podavači na druhý stupeň sekundárního drcení – kuželový 

drtič Svedala H 4000 EC.  

Surovina, která je sekundárně podrcená se pásovou dopravou dopraví k sekundární 

třídírně – třídič Svedala VP 3 2000x6000. Nadsítné, čili frakce >63mm je předrcena -

frakce 32-63  a dopravována do zásobníků (250 m³) nebo se vrací na předrcení. Frakce 16-

32 pokračuje pomocí vibračního podavače a pásového dopravníku do vyrovnávacího 

zásobníku třetího stupně drcení. Propad z toho třídiče je frakce 0-16 a je dopravována na 

dvojsítný třídič SDT 2200x4000. Odtud se odtřídí propad – frakce 0-4 a 0-8 do zásobníků 

(oba 115 m³). Frakce 4-8 a 8-16 může být poslána pásovým dopravníkem na další drcení. 

Na sekundární třídírně je možnost z frakcí 0-4, 4-8, 8-32, 32-63 poskládat pomocí 

míchacího pásu jakoukoliv frakci, kterou lze i následně nasypat na korbu auta. 

Frakce 4-32, která se shromažďuje ve vyrovnávacím zásobníku o objemu 60 m³ je 

pomocí vibračních podavačů dopravována k drtičům DKT 900 GA a KDH 900 GS. Takto 

podrcená surovina je dopravena k na finální terciární třídírnu, kde projde nejdříve 

dvojsítným třídičem Dragon VD2 1500x4000. Z tohoto třídiče nadsítné tj. frakce >22mm 

se opět vrací zpět na přetřízení na frakci 16-22, kde je pomocí skluzu dopravena do 

zásobníku. Přepad, tj. frakce 11-16 a 8-11 je dopravován skluzy také do zásobníku. Propad 

z tohoto je frakce 0-8 a postupuje opět pásovým dopravníkem na dvojsítný třídič SDT 

2200x4000, kde jsou vytřízeny  a dopraveny pomocí skluzů do zásobníků frakce 0-4 a 4-8. 

Frakce spodní hranice zrnitosti větší než 11 mm je možné pomocí systému klapek 

ve skluzu opět posílat zpět na předrcení. Uzavřením skluzu  do zásobníku 11-16 je možné 

udělat i frakci 8-16. Takto vyrobené drcené kamenivo se shromažďuje v ocelových 

zásobnících, z kterých je periodicky vyváženo vozidlem technologické přepravy na 

skládky hotových výrobků, nebo expedováno přímo odběratelem. Skládky hotových 

výrobků jsou ve vzdálenosti 100-400 m od výsypných zásobníků. 

Uvedený popis technologické úpravy – linky je zřejmý z technologického schématu 

současné linky – viz. Příloha č. 3. 
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d) Množství a kvalita odpadu a jeho uložení, rozhodnutí o zřízení, změně nebo 

likvidaci odvalu a podmínky těchto rozhodnutí 

Škodliviny neboli těžební odpad je na zájmovém území představován především 

hlinitými skrývkami tvořící výplně tektonicky porušených zón, břidlicemi a v malém 

množství zvětralými, technologicky nevhodnými drobami. Těžební odpad bude ukládán na 

deponii, která se nachází v areálu Kamenolomu, případně se může nabízet odběratelům na 

navážky pro vyrovnání terénu při výstavbě, nebo zpevnění polních a lesních komunikací. 

Technologickým odpadem bude převážně nekvalitní část rubaniny odtříděna těžkým 

hrubotřídičem do zásobníku, případně drobné kamenivo – frakce 0-4 mm neodpovídající 

požadavkům ČSN, s velkým obsahem odplavitelných částic 

e) Základní opatření proti vzniku závažných provozních nehod (havárií) 

Základními opatřením, aby nedošlo ke vzniku mimořádných událostí, jsou: 

1) Periodické školení a seznámení pracovníků s bezpečnostními předpisy a provozní 

dokumentací, revize, dodržování opatření stanovených bezpečnostními, požárními 

a hygienickými předpisy, dále kontrola technického stavu strojů a zařízení, staveb a 

případné odstraňování závad. 

2) Dodržování plánovaných oprav a údržby strojních zařízení, mazacích řádů, 

prohlídky strojů a zařízení v termínech podle provozní dokumentace. 

3) Dodržování daných termínů revizí vyhrazených technických zařízení. 

4) Důsledná kontrola pracoviště, lomových stěn, skládek, odvalů, ohrazení celého 

zájmového území, lomových komunikací a dopravního značení. 

5) Dodržování technologického postupu trhacích prací malého rozsahu a technického 

projektu odstřelů při trhacích pracích velkého rozsahu, prověření, jestli nedošlo 

k selhávce a škodám na majetku cizích organizací a osob, ani majetku organizace. 
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6) Pravidelná kontrola příchodu a odchodu pracovníků z pracoviště při zahájení a 

ukončení pracovní směny.  

 

4.2.6 Odvodňování 

a) Jímání a odvádění důlních vod 

V současném stavu nevzniká potřeba vypouštět důlní vody do vod povrchových. 

Při zahloubení poslední etáže na 240 m.n.m. bude nutné odvádět vzniklou vodu do přilehlé 

vodoteče ev.č. 3-50-1. K tomuto účelu předpokládám vybudování sběrné jímky, 

Vybudování stavby odvodnění a povolení vypouštění důlních vod bude předmětem 

samostatného správního řízení. 

b) Nakládání s důlními vodami  

Vzniklá důlní voda může přirozeně infiltrovat do horninového masívu, popřípadě 

může být využívána ke snížení prašnosti – kropení lomových komunikací a manipulačních 

ploch. 

4.2.7 Předpokládaný vliv dobývání na okolí 

Prašnost provozu, především dopravy bude omezena udržováním cest, zkrápěním, a 

udržováním pracovních ploch v lomu. Co se týče TP, tak v generálním projektu TP jak 

jsem již uvedl, se určila maximální přípustná hodnota trhaviny na určitou vzdálenost. 

Zajisté dojde k změně reliéfu z důsledků těžby, ale krajinu se po ukončení těžby 

bude snažit organizace co nejvíce navrátit zpět. 

Za nežádoucí se považuje hluk, který ruší klid v okolí. Při běžném provozu je 

produkován hluk z úpravny kameniva. V době odstřelů se vytváří hluk impulsivní. 

Ochrana před impulsním hlukem v době odstřelů je zajištěna díky vzdálenosti stanovišť jak 

pracovníků, kteří provádějí odstřely, tak pracovníků lomu. Ohrožené území je zajištěno 
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tzv. bezpečnostním okruhem, který zabezpečují výstražné tabule a systém hlídek a signálů 

upozorňujících na blížící se odstřel. Směrem k obci Hlinsko je částečnou zábranou proti 

šíření hluku zeleň a lesy. 

Vibrace – mechanické kmity a chvění strojů. Vibrace jsou u technologie používané 

v areálu tlumených konstrukcí a pružným uložením. Vliv vibrací z technologie se na 

obyvatelstvo neprojeví a to ani u obytných domků v bezprostřední blízkosti. 

Vliv na ovzduší a klima – v lokalitě vznikne po ukončení těžby nová vodní plocha, 

která dodá malé zvýšení vlhkosti vzduchu na dané lokalitě. 

Vlivy na půdu – půda bude v rámci provádění sanačních a rekultivačních prací 

navrácena co nejblíže ke krajině, která se zde nacházela. 

Přímým vlivem na faunu a flóru bude vykácení lesů u Prognózního zdroje a 

destrukce půdního systému v místech zasažených těžbou. Destrukcí půdy dojde i 

k destrukci mikrosféry, tento vliv bude částečně omezen následnou zpětnou rekultivací. 

 

4.3 Limity možného využití ložiska – střety zájmů 

Lokalita se nachází v lesním komplexu poměrně daleko od okolních obcí. Před 

využitím zásob prognózního zdroje by bylo nutno vyřešit následující střety zájmů: 

1. V zájmovém prostoru se nachází archeologické naleziště r.č. USKP : 34587/8-408. 

Vyjádření Národního památkového ústavu řešení tohoto střetu nevylučuje. 

2. Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa. Bylo by nutno žádat o "odnětí" ve 

smyslu platné legislativy. 

3. Majetkoprávní vztahy – na lokalitě se nachází jediný pozemek 575/1 ve vlastnictví 

České republiky, spravovaný Lesy České republiky, s.p.. 
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4. Ochrana silnice Lipník nad Bečvou - Hlinsko je dána zákonem stanoveným 

ochranným pásmem. Navíc by bylo třeba řešit účinky trhacích prací na stabilitu 

tělesa silnice, které je umístěno na prudkém svahu, částečně v zářezu a částečně na 

náspu. 

5. Ochrana vodárny (Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.) umístěné ve vzdálenosti cca 

20 m jihozápadně od okraje zájmového území před účinky trhacích prací. 

6. Ochrana obytných a zemědělských budov obce Lipník nad Bečvou III - Nové 

Dvory v blízké vzdálenosti od okraje zájmového území před účinky trhacích prací, 

hlukem a prachem. [2] 
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5 Návrh sanačních a rekultivačních prací po dotěžení 

výhradního ložiska a prognózního zdroje 

5.1 Technický plán a harmonogram prací 

5.1.1 Účel prací  

Účelem daných prací je zhodnocení přírodních poměrů lokality kamenolomu, 

prognózního zdroje a na těchto základech stanovení návrhu rekultivace. 

Po ukončení těžby organizace navrhuje část pozemků výhradního ložiska 

rekultivovat založením lesního porostu, tím by bylo zajištěno navrácení do pozemků 

určených k plnění funkce lesa. Na lomovém platě vytvoření vodní plochy, provozní 

budovy využít k např. podnikatelským účelům. Technologická linka a její strojní části 

budou demontovány, organizace jí může využít na jiných lokalitách v rámci organizace 

nebo za špatného stavu odvézt do šrotu. Prognózní zdroj navrhuji také rekultivovat 

lesnicky i s lomovým platem. 

Do kategorie lesů, chráněných podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a 

doplnění některých zákonů (lesní zákon), § 7, odst. 1, se zařazují: 

a) Lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích (sutě, kamenná moře, prudké svahy, 

strže, nestabilizované náplavy a písky, rašeliniště, odvaly a výsypky apod.). 

b) Vysokohorské lesy pod hranicí stromové vegetace chránící níže položené lesy a 

lesy na exponovaných hřebenech. 

c) Lesy v klečovém vegetačním stupni. 

Podle § 7 odst. 2) o zařazení do kategorie lesů ochranných rozhoduje orgán státní 

správy lesů na návrh vlastníka nebo z vlastního podnětu. 
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V tomto případě u dané lokality se bude jednat o zařazení podle § 7, odst. 1), písm. 

a) a to jednak s ohledem na prudké svahy v některých úsecích lokality a dále pak 

s rekultivací těles odvalů a výsypek. 

 

5.1.2 Pozemky dotčené hornickou činností 

Parcelní čísla pozemků, které budou dotčené plánovanou hornickou činností: 

- k.ú. Lipník nad Bečvou, 

- obec: Lipník nad Bečvou 

- okres: Přerov 

Pozemky dle údajů z katastru nemovitostí: 

Parcelní číslo: 819/1, 819/2, 1075, 1081, 1082, 1113, 1222, 1291, 1292, 1293, 1294, 

2006/2, 2008, 2013/1, 2013/2, 2013/3, 2015, 2016/2, 2025/4, 2033/1, 2033/2, 2034/1, 

2034/2 

- k.ú. Hlinsko 

- obec: Hlinsko 

- okres: Přerov 

Pozemky dle údajů z katastru nemovitostí: 

Parcelní číslo: 94, 95, 96, 97, 575/1, 575/3, 575/11, 575/12, 575/13, 575/14, 581/1, 588 

Prognózní zdroj se nachází na jediném parcelním čísle 575/1, musíme ovšem počítat i 

s prostorem mezi dobývacím prostorem a prognózním zdrojem, jedná se o parcely č.: 

575/4, 575/34, 575/6, 575/49, 575/35, 575/36, 575/7, 575/8, 575/9, 575/37, 575/10, 575/11. 
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5.2 Technická část rekultivace 

5.2.1 Biotechnická charakteristika rekultivovaných ploch, způsob provedení 

rekultivačních prací 

Stanoviště určené k lesnické rekultivaci je různorodého charakteru. Jedná se o 

jednotlivé úseky, které se nachází v areálu kamenolomu: 

a) Výhradní ložisko - plochy 

A- lesnická rekultivace, odval skrývkového materiálu v jižní části dobývacího prostoru, 

svahy budou ve sklonu 25-35°, v postupu ukládání hmot bude provedeno 

odvodnění odvalu s vyústěním do přirozeného koryta kamenolomu 

      V- lesnická rekultivace, odval skrývkového materiálu v severovýchodní části DP, 

materiál bude ukládán ve 3 stupních o výšce 5m a sklony svahů budou do 40°, na 

každém stupni bude vytvořena lávka o šířce cca 4 m, na kótě 275 m.n.m. se 

předpokládá vybudování zpevněné komunikace, kde bude napojena lesní cesta  

      D- lesnická rekultivace, prostory skládek a odvalů, návoz skrývkového materiálu, 

svahy ke komunikacím budou upraveny se sklonem do cca 30° 

C- lesnická rekultivace, část technologické linky, navazující svahy, po likvidaci a 

navezení skrývkového materiálu bude sklon do 15° 

K- lesnická rekultivace, předpolí lomu od hrany lomové stěny až po hraniční vynětí, 

prostor v severozápadní části (původní technologická linka) bude urovnán a 

částečně zalesněn 

B- lesnická rekultivace, bermy na jednotlivých etážích v šíři cca 7 m, navezení cca 0,5 

m skrývkového materiálu, zalesnění 

M- lesnická rekultivace, první stupeň s korunou vnitřní deponie lomu 
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U- lesnická rekultivace, svah ochranného valu plochy skládek (sever) 

W- lesnická rekultivace, svah ochranného valu plochy skládek (jih) 

Plochy budou rekultivovány s navážkou, která bude dosahovat mocnosti cca 0,5 m 

skrývkových hmot (z toho cca 0,2 m bude lesní hrabanka, hlinitá příměs) a zalesněny. 

O- ozelenění, závěrné svahy lomových stěn budou ve sklonu cca 55° 

Q- ozelenění, svahy stupňů severozápadní a vnitřní deponie 

L- bez rekultivace, stávající lomové komunikace zůstanou ponechány pro přístupové 

komunikace na jednotlivé plochy 

E- bez rekultivace, technologická linka, provozní budovy, zpevněná plocha, po jejich 

fyzické likvidaci se předpokládá, že plocha bude využívána pro nehornické účely 

F- bez rekultivace, zpevněné plochy skládek drceného kameniva, předpokládá se 

využití také pro nehornické účely 

G- bez rekultivace, správní budova, předpokládané využití pro nehornické účely 

H- bez rekultivace, provozní budovy, předpokládané využití pro nehornické účely 

I- bez rekultivace - manipulační (odstavná) plocha skládek (jih) 

J- bez rekultivace – manipulační (odstavná) plocha skládek (sever) 

P- zahloubené plato lomu, na dané ploše se předpokládá vytvoření vodní plochy, část 

budoucího plata lomu, které bude zavodněno je již vytvořena a viditelná  z obrázku 

č.8 

Výše uvedené plochy jsou zřejmé z přílohy č. 4., ve které můžeme vidět mapu 

zpětné rekultivace. K této příloze jsou vyhotoveny i řezy (viz příloha č. 5, 6). [7] 
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Obrázek č. 9 – Prozatímně vytvořená vodní plocha na platu lomu 

b) Prognózní zdroj - plochy 

B 2- lesnická rekultivace, bermy na jednotlivých etážích v šíři cca 5 m, navezení cca 

0,5 m skrývkového materiálu, zalesnění 

O 2- ozelenění, závěrné svahy lomových stěn budou ve sklonu cca 55° 

P 2- zahloubené plato prognózního zdroje, na dané ploše navrhuji navézt cca 1 m 

skrývkového materiálu a zalesnit  

5.2.2 Bilance ploch a jejich výměra 

Plochy výhradního ložiska, které jsou určeny k rekultivaci, se nacházejí na dvou 

katastrálních územích, jedná se o katastrální území Lipník nad Bečvou a Hlinsko. Dané 

území bylo měřeno pomocí digitálního planimetru, jako mapový podklad byla použita 

základní důlní mapa – základní mapa lomu v měřítku 1:1000, ze které byla vytvořena 
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projektová mapa závěrných svahů lomu. Plocha prognózního zdroje, kterou po případném 

vytěžení musí organizace také zrekultivovat, se nachází pouze na katastrálním území 

Hlinsko. Toto zájmové území nebylo pomocí planimetru měřeno. 

Bilance rekultivovaných ploch výhradního ložiska: 

Tabulka 6 – Druhy ploch a jejich výměra – výhradní ložisko 

plocha druh plochy výměra (m²) 

A Odval skrývkového materiálu v jižní části 21 300 

C Plocha pod technologickou linkou 24 500 

V Odval skrývkového materiálu ve východní části 22 900 

D Prostor skládek a odvalů 22 100 

K Předpolí lomu, prostor původní technologické linky 26 300 

B Bermy jednotlivých těžebních etáží 36 100 

O Závěrné svahy lomových stěn 78 300 

P Plato lomu 84 100 

L Stávající lomové komunikace 16 000 

E Plocha technologické linky, provozní budovy 13 600 

F Plochy skládek 3 500 

G Správní budova 1 000 

H Plocha pod provozními budovami 1 000 

I Plocha skládek – jih 16 700 

J Plocha skládek – sever 8 800 

W Svah ochranného valu – jih 1 700 

U Svah ochranného valu – sever 1 900 

M První stupeň a koruna vnitřní deponie  41 700 

Q Druhý stupeň vnitřní deponie 19 700 

Plocha celkem 441 200 

Plocha k zalesnění 198 500 

 

Tabulka 7 – Druhy ploch a jejich výměra – prognózní zdroj 

plocha druh plochy výměra (m²) 

B 2 Bermy jednotlivých těžebních etáží 5 400 

O 2 Závěrné svahy lomových stěn 14 700 

P 2 Plato lomu 60 500 

Plocha celkem 80 600 

Plocha k zalesnění 65 900 
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Výměra jednotlivých ploch uvedená v Tabulce č. 7 je orientační (ne zcela přesná). 

Plocha celkem je skutečná. 

5.3 Biologická část rekultivace 

5.3.1 Meliorační hnojení 

Meliorační hnojení musí vycházet z objektivních rozborů stanoviště a právě tyto 

rozbory na daném území výhradního ložiska a prognózního zdroje je možno provádět až 

po ukončení technické části rekultivace. Tato problematika bude řešena až ve fázi před 

zahájením biologické rekultivace. 

5.3.2 Druhová a prostorová skladba dřevin 

Pro navrhované zalesnění stanoviště výhradního ložiska je navržena tato druhová skladba 

dřevin: 

Tabulka 8 – Druhová a prostorová skladba dřevin prognózního zdroje 

plocha druh 
zast. 

% 

Množství 

jedinců 

 na 1 ha 

Plocha 

ha 

Spotřeba 

sazenic 

ks 

Vylepšení 

20 %  

ks 

Celkem 

sazenic  

Ks 

B 2 

Borovice lesní 

Modřín opad. 

Bříza bělokor. 

70 

20 

10 

5 000 

3 000 

3 000 

0,5400 

2 700 

1 620 

1 620 

540 

324 

324 

3 240 

1 944 

1 944 

P 2 

Borovice lesní 

Modřín opad. 

Bříza bělokor 

70 

20 

10 

5 000 

3 000 

3 000 

6,0500 

30 250 

18 150 

18 150 

6 050 

3 630 

3 630 

36 300 

21 780 

21 780 

Celkem    6,5900 72 490 14 498 86 988 

 

K biologické rekultivaci prognózního zdroje je jako cílová dřevina navržena 

borovice lesní, jako dřeviny vtroušené jsou bříza bělokorá a modřín opadavý. 
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Tabulka 9 – Druhová a prostorová skladba dřevin výhradního ložiska 

plocha druh 
zast. 

% 

Množství 

jedinců 

 na 1 ha 

Plocha 

ha 

Spotřeba 

sazenic 

ks 

Vylepšení 

20 %  

ks 

Celkem 

sazenic  

Ks 

A 
Dub letní 

Modřín opad. 

90 

10 

10 000 

3 000 
2,1300 

21 300 

6 390 

4 260 

1 278 

25 560 

7 668 

V 
Buk lesní 

Modřín opad. 

90 

10 

8 000 

3 000 
2,2900 

18 320 

6 870 

3 664 

1 374 

21 984 

8 244 

D 
Buk lesní 

Modřín opad. 

90 

10 

8 000 

3 000 
2,2100 

17 670 

6 630 

3 534 

1 326 

21 204 

7 956 

K 
Buk lesní 

Modřín opad. 

90 

10 

8 000 

3 000 
2,6300 

21 040 

7 890 

4 208 

1 578 

25 248 

9 468 

W 
Buk lesní 

Modřín opad. 

90 

10 

8 000 

3 000 
0,1700 

1 360 

510 

272 

102 

1 632 

612 

U 
Buk lesní 

Modřín opad. 

90 

10 

8 000 

3 000 
0,1900 

1 520 

570 

304 

114 

1 824 

684 

C Dub letní 100 2,4500 2,4500 24 500 4 900 29 400 

B 

Borovice lesní 

Modřín opad. 

Bříza bělokor. 

70 

20 

10 

5 000 

3 000 

3 000 

3,6100 

18 050 

10 830 

10 830 

3 610 

2 166 

2 166 

21 660 

12 996 

12 996 

M 

Borovice lesní 

Modřín opad. 

Bříza bělokor. 

70 

20 

10 

5 000 

3 000 

3 000 

4,1700 

20 850 

12 510 

12 510 

4 170 

2 502 

2 502 

25 020 

15 012 

15 012 

Celkem    19,8500 220 150 44 030 264 180 

 

K biologické rekultivaci výhradního ložiska jsou navrženy jako cílové dřeviny 

s hospodářským (ochranným) významem buk lesní, dub letní a modřín opadavý, dále jako 

dřeviny vtroušené jsou borovice lesní a bříza bělokorá. 
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5.3.3 Zalesňování, spon, hustota kultury a doba sadby 

Sazenice budou vysázeny ručně a k výsadbě bude použit sadební materiál většinou 

II. výškové třídy.  

Při výsadbě se bude uplatňovat řadový spon. Množství jedinců u jednotlivých 

druhů dřevin na jeden ha udává vyhláška MZe č. 248/1993 Sb., o zakládání a obnovování 

lesních porostů. 

U dubu lesního je stanoveno 10 000 ks na ha (spon 1,10 x 1,10 m), u buku lesního 

je stanoveno 8 000 ks na ha (spon 1,00 x 1,25 m), dále u modřínu opadavého je stanoveno 

3 000 ks na ha (spon – jednotlivě vtroušeno), u borovice lesní 5 000 ks na ha (spon 1,00 x 

1,20 m), u břízy bělokoré 3 000 ks na ha (spon – skupinkově vtroušeno). 

Sazenice, které se použijí na rekultivaci, musí splňovat požadavky na kvalitu 

genetickou, fyziologickou a morfologickou v souladu s vyhláškou MZe č. 82/1996 Sb., o 

genetické klasifikaci, obnově lesa, zalesňování a o evidenci při nakládání se semeny a 

sazenicemi lesních dřevin. 

Již při samotném vysazování je třeba dbát na to, aby sazenice byla zasazena 

správně hluboko a svisle, kořenový systém by měl mít přirozenou polohu a sazenice by 

měla být v půdě dobře zakotvena. Pro takovouto výsadbu je nejvhodnější jarní období, 

protože v této době je nejvíce vláhy, aby se sazenice mohli ujmout. 

Potřeba u všech pěti druhů dřevin na lokalitě výhradního ložiska je celkem 220 150 

ks sazenic. U prognózního zdroje je zapotřebí u všech pěti druhů dřevin celkem 72 490 ks 

sazenic. 
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Tabulka 10 – Počty jednotlivých sazenic na daných plochách výhradního ložiska 

plocha 

výměra 

celkem 

ha 

dub letní 

ks 

modřín 

opadavý 

ks 

buk lesní 

ks 

borovice 

lesní 

ks 

bříza 

bělokorá 

ks 

A 2,1300 21 300 6 390 - - - 

V 2,2900 - 6 870 18 320 - - 

C 2,4500 24 500 - - - - 

D 2,2100 - 6 630 17 670 - - 

K 2,6300 - 7 890 21 040 - - 

B 3,6100 - 10 830 - 18 050 10 830 

U 0,1900 - 570 1 520 - - 

W 0,1700 - 510 1 360 - - 

M 4,1700 - 12 510 - 20 850 12 510 

Celkem 19,8500 45 800 52 200 59 910 38 900 23 340 

 

Tabulka 11 – Počty jednotlivých sazenic na daných plochách prognózního zdroje 

plocha 

výměra 

celkem 

ha 

modřín 

opadavý 

ks 

borovice 

lesní 

ks 

bříza 

bělokorá 

ks 

B 2 0,5400 1 620 2 700 1 620 

P 2 6,0500 18 150 30 250 18 150 

Celkem 6,5900 19 770 32 950 19 770 

 

5.3.4 Péče o kulturu, vylepšování, ochrana kultury 

V péči o kulturu se počítá s úhynem sazenic, který může zapříčinit to, že se 

sazenice neuchytí, nebo jí zničí či sežere zvěř apod. Proto se předpokládá vylepšení 

výsadby u výhradního ložiska v druhém roce o 15%, což odpovídá u všech druhů dřevin 

celkem 33 023 ks sazenic a v třetím roce 5% tj. 11 007 ks sazenic. Vylepšení výsadby u 

prognózního zdroje v druhém roce o 15% činí u všech druhů dřevin celkem 10 874 ks 

sazenic a v třetím roce 5% tj. 3 625 ks sazenic. 

Doplňování bude prováděno pokud možno stejným druhem dřeviny, ale 

s vyspělejšími sazenicemi. Tento úkon se provádí většinou tři roky po výsadbě. 
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Každý porost bude chráněn ochranným nátěrem. 

5.3.5 Výchova kultury do zajištění  

Výchovy kultury od zalesnění po zajištění porostu (bývá většinou do 5 let), spočívá 

především v doplňování kultury po výsadbě. Sazenice, které uhynou, budou nahrazeny 

stejným druhem dřeviny, které budou vyvinutější, aby brzy vyrovnaly výškový deficit. Na 

daném místě se doporučuje zpočátku provádět řez jedinců minimálně, odstraňovat spíše 

pouze poškozené jedince. Postupem času je potřeba odstraňovat netvárné, popřípadě 

nemocné, poškozené, nežádoucí jedince spolu s náletovými dřevinami a keři. Při okraji 

rekultivovaných ploch by se měl výchovný zásah minimalizovat – vytvoření pláště při 

okraji lomových stěn. 

5.3.6 Výchova kultury po zajištění 

Po zajištění kultury je nutné provést silnější zásah tj. prořezávku, aby si dané 

dřeviny vzájemně nestínily, to znamená dřeviny s úzkou korunkou nebo výškově 

neúměrné. Tímto zásahem však nesmí dojít k narušení kultury. Porost bude mít i nadále 

půdo ochrannou funkci, zalesněním stupňů na lomových etážích dojde k zakrytí lomových 

stěn porostem a tím pádem k dalšímu předpokladu pozdějšího ozelenění lomových stěn 

přirozeným náletem. Zalesnění nad horními okraji lomových stěn dojde k napojení 

ochranných lesních porostů na okolní lesy hospodářské. 

5.3.7 Časový postup rekultivace 

Po vytěžení jednotlivých částí ložiska dojde již v průběhu hornické činnosti 

k postupné technické a následně biologické rekultivaci jednotlivých dotčených ploch. 

V současné době proběhla již částečná rekultivace na plochách východní a jižní výsypky, 

jedná se o plochy A a V. Po úplném naplnění těchto výsypek by měla být realizována 

lesnická rekultivace na celé ploše těchto výsypek. Taktéž budou v průběhu hornické 

činnosti na ložisku lesnicky rekultivovány svahy manipulačních ploch, jedná se o plochy U 

a W. Vnitřní deponie, tj. plocha M a jednotlivé těžební stupně – plochy B a O - zde bude 
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rekultivace probíhat po ukončení těžby na ložisku, protože je provozování těchto ploch 

naplánováno po celou dobu hornické činnosti. Celý prognózní zdroj se bude rekultivovat 

až po vytěžení i výhradního ložiska. Poté se odstraní provozní budovy a zařízení lomu 

s následnou rekultivací ploch D a C. 

O povolení čerpání finanční rezervy na zahlazení následku hornické činnosti – 

sanaci a rekultivaci pozemků – pro jednotlivé části ložiska bude organizace žádat podle 

§37a, odst. 2) zákona č. 168/1993 Sb., kterým se dále mění a doplňuje zákon č. 44/1988 

Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) příslušný obvodní báňský úřad, 

který schvaluje čerpání rezerv s prodiskutováním MŽP České republiky a po vyjádření 

příslušných dotčených obcí. 

     

5.4 Vyčíslení předpokládaných nákladů na vypořádání očekávaných 

důlních škod a na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem 

dobývání 

5.4.1 Náklady na vypořádání důlních škod 

Na výhradním ložisku v průběhu těžební činnosti nedošlo k žádným důlním 

škodám. Z důvodu možnosti vzniku nějaké důlní škody způsobené těžební činností bude 

organizace vytvářet na základě rozhodnutí OBÚ v Brně, č.j. 08-463/03-511-Lun-2.vyř. ze 

dne 29.4.2003 v průběhu let 2003 až 2012 finanční rezervu na zahlazení možných důlních 

škod dle ustanovení § 37a, odst. 1, zák. ČNR č. 44/1988 Sb. v celkové výši: 

 V roce 2003……………………………………….20 000,- Kč 

           V roce 2004 – 2010 (20 000 x 9 let)……..……..180 000,- Kč 

           Celkem …………………………………………....200 000,- Kč 
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5.4.2 Náklady na sanaci a rekultivaci pozemků 

Výhradní ložisko: 

Náklady na sanaci pozemků ………………………………………5 720 010,- Kč 

Náklady na lesnickou rekultivaci………………………………….6 228 420,- Kč 

Náklady na sanaci a rekultivaci celkem …………………….…11 948 430,- Kč 

 

Prognózní zdroj 

Náklady na sanaci pozemků ………………………………………2 471 250,- Kč 

Náklady na lesnickou rekultivaci………………………………….2 069 275,- Kč 

Náklady na sanaci a rekultivaci celkem …………………..…….4 540 525,- Kč 

 

5.4.2.1  Náklady na sanaci a technickou část rekultivace 

V cenové kalkulaci na provedení technické části rekultivace ve výši 75,- Kč/m³ je 

zahrnut odkop skrývkové materiálu s odvozem do 1000m s následným rozhrnutím a 

úpravou pláně. 
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Tabulka 12 – Náklady na sanaci pozemků výhradního ložiska 

plocha 
výměra  

ha 
Druh prací 

Cena  

Kč/m² 

Náklady celkem 

 Kč 

A 2,1200 úprava pláně 13,70 290 440,- 

V 2,2800 úprava pláně 13,70 312 360,- 

W 0,1700 úprava pláně 13,70 23 290,- 

U 0,1900 úprava pláně 13,70 26 030,- 

M 4,2200 úprava pláně 13,70 578 140,- 

C 1,9200 

Odstranění staveb, navezení 

skrývky (9 600 m³), úprava 

pláně 

 

37,50 

200 000,- 

720 000,- 

D 2,4200 
navezení skrývky (12 100 m³), 

úprava pláně 
37,50 907 500,- 

K 2,7500 
navezení skrývky (13 750 m³), 

úprava pláně 
37,50 1 312 250,- 

B 3,6000 
navezení skrývky (18 000 m³), 

úprava pláně 
37,50 1 350 000,- 

Celkem 19,6700 
53 450 m³ skrývky, z toho 

10 690 m³ hlin. skrývky 
 5 720 010,- 

 

 

Tabulka 13 – Náklady na sanaci pozemků – Prognózní zdroj 

plocha 
výměra  

ha 
Druh prací 

Cena  

Kč/m² 

Náklady celkem 

 Kč 

P 2 6,0500 
navezení skrývky (30 250 m³), 

úprava pláně 
37,50 2 268 750,- 

B 2 0,5400 
navezení skrývky (2 700 m³), 

úprava pláně 
37,50 202 500,- 

Celkem 19,6700 
53 450 m³ skrývky, z toho 

10 690 m³ hlin. skrývky 
 2 471 250,- 
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5.4.2.2 Náklady na biologickou část rekultivace 

1) Výhradní ložisko 

a) V prvním roce výsadby: 

Tabulka 14 – Náklady na biologickou část rekultivace v prvním roce výsadby 

 

 

plocha 
výměra  

ha 

spotřeba 

sazenic 

ks 

položka 

cena 

jedn. 

Kč 

cena  

Kč/m2 

náklady  

Kč 

náklady 

celkem  

Kč 

A 2,1200 27 560 

nákup 

výsadba 

ochrana 

8,- 

5,- 

2,- 

19,55 

220 480,- 

138 800,- 

55 120,- 

414 400,- 

V 2,2800 25 080 

nákup 

výsadba 

ochrana 

8,- 

5,- 

2,- 

16,50 

200 640,- 

125 400,- 

50 160,- 

376 200,- 

W 0,1700 1 870 

nákup 

výsadba 

ochrana 

8,- 

5,- 

2,- 

16,50 

14 960,- 

9 350,- 

3 740,- 

28 050,- 

U 0,1900 2 090 

nákup 

výsadba 

ochrana 

8,- 

5,- 

2,- 

16,50 

16 720,- 

10 450,- 

4 180,- 

31 350,- 

M 4,2200 46 420 

nákup 

výsadba 

ochrana 

8,- 

5,- 

2,- 

16,50 

371 360,- 

232 100,- 

92 840,- 

696 300,- 

C 1,9200 19 200 

nákup 

výsadba 

ochrana 

8,- 

5,- 

2,- 

15,00 

153 600,- 

96 000,- 

38 400,- 

288 000,- 

D 2,4200 26 620 

nákup 

výsadba 

ochrana 

8,- 

5,- 

2,- 

16,50 

212 960,- 

133 100,- 

53 240,- 

399 300,- 

K 2,7500 30 250 

nákup 

výsadba 

ochrana 

8,- 

5,- 

2,- 

16,50 

242 000,- 

151 250,- 

60 500,- 

453 750,- 

B 3,6000 39 600 

nákup 

výsadba 

ochrana 

8,- 

5,- 

2,- 

16,50 

316 800,- 

198 000,- 

79 200,- 

594 000,- 

Celkem 19,6700 218 690     3 281 350,- 
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b) Ve druhém roce výsadby – 15% vylepšení 

 
Tabulka 15 - Náklady na biologickou část rekultivace ve druhém roce výsadby 

plocha 
výměra  

ha 

spotřeba 

sazenic 

ks 

položka 

cena 

jedn. 

Kč 

cena  

Kč/m2 

náklady  

Kč 

náklady 

celkem  

Kč 

A 2,1200 4 134  

nákup 

výsadba 

ochrana 

hnojení 

8,- 

5,- 

2,- 

1,80,- 

4,72 

33 072,- 

20 670,- 

8 268,- 

38 160,- 

100 170,- 

V 2,2800 3 762 

nákup 

výsadba 

ochrana 

hnojení 

8,- 

5,- 

2,- 

1,80,- 

4,27 

30 096,- 

18 810,- 

7 524,- 

41 040,- 

97 470,- 

W 0,1700 281 

nákup 

výsadba 

ochrana 

hnojení 

8,- 

5,- 

2,- 

1,80,- 

4,27 

2 248,- 

1 405,- 

562,- 

3 060,- 

7 275,- 

U 0,1900 313 

Nákup 

výsadba 

ochrana 

hnojení 

8,- 

5,- 

2,- 

1,80,- 

4,27 

2 540,- 

1 565,- 

626,- 

3 420,- 

8 115,- 

M 4,2200 6 963 

nákup 

výsadba 

ochrana 

hnojení 

8,- 

5,- 

2,- 

1,80,- 

4,27 

55 704,- 

34 815,- 

13 926,- 

75 960,- 

180 405,- 

C 1,9200 2 880 

nákup 

výsadba 

ochrana 

hnojení 

8,- 

5,- 

2,- 

1,80,- 

4,05 

23 040,- 

14 400,- 

5 760,- 

34 560,- 

77 760,- 

D 2,4200 3 993 

nákup 

výsadba 

ochrana 

hnojení 

8,- 

5,- 

2,- 

1,80,- 

4,27 

31 944,- 

19 965,- 

7 986,- 

43 560,- 

103 455,- 

K 2,7500 4 538 

nákup 

výsadba 

ochrana 

hnojení 

8,- 

5,- 

2,- 

1,80,- 

4,27 

36 304,- 

22 690,- 

9 076,- 

49 500,- 

117 570,- 

B 3,6000 5 940 

nákup 

výsadba 

ochrana 

hnojení 

8,- 

5,- 

2,- 

1,80,- 

4,27 

47 520,- 

29 700,- 

11 880,- 

64 800,- 

153 900,- 

Celkem 19,6700 32 804     846 120,- 
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c) Ve třetím roce výsadby – 5% vylepšení 

Tabulka 16 - Náklady na biologickou část rekultivace ve třetím roce výsadby 

plocha 
výměra  

ha 

spotřeba 

sazenic 

ks 

položka 

cena 

jedn. 

Kč 

cena  

Kč/m2 

náklady  

Kč 

náklady 

celkem  

Kč 

A 2,1200 1 378  

nákup 

výsadba 

ochrana 

hnojení 

8,- 

5,- 

2,- 

1,80,- 

2,77 

11 024,- 

6 890,- 

2 756,- 

38 160,- 

58 830,- 

V 2,2800 1 254 

nákup 

výsadba 

ochrana 

hnojení 

8,- 

5,- 

2,- 

1,80,- 

2,62 

10 032,- 

6 270,- 

2 508,- 

41 040,- 

59 850,- 

W 0,1700 93 

nákup 

výsadba 

ochrana 

hnojení 

8,- 

5,- 

2,- 

1,80,- 

2,62 

744,- 

465,- 

186,- 

3 060,- 

4 455,- 

U 0,1900 105 

Nákup 

výsadba 

ochrana 

hnojení 

8,- 

5,- 

2,- 

1,80,- 

2,62 

840,- 

525,- 

210,- 

3 420,- 

4 995,- 

M 4,2200 2 321 

nákup 

výsadba 

ochrana 

hnojení 

8,- 

5,- 

2,- 

1,80,- 

2,62 

18 568,- 

11 605,- 

4 642,- 

75 960,- 

110 775,- 

C 1,9200 960 

nákup 

výsadba 

ochrana 

hnojení 

8,- 

5,- 

2,- 

1,80,- 

2,55 

7 680,- 

4 800,- 

1 920,- 

34 560,- 

48 960,- 

D 2,4200 1 331 

nákup 

výsadba 

ochrana 

hnojení 

8,- 

5,- 

2,- 

1,80,- 

2,62 

10 648,- 

6 665,- 

2 662,- 

43 560,- 

63 525,- 

K 2,7500 1 512 

nákup 

výsadba 

ochrana 

hnojení 

8,- 

5,- 

2,- 

1,80,- 

2,62 

12 096,- 

7 560,- 

3 024,- 

49 500,- 

72 180,- 

B 3,6000 1 980 

nákup 

výsadba 

ochrana 

hnojení 

8,- 

5,- 

2,- 

1,80,- 

2,62 

15 840,- 

9 900,- 

3 960,- 

64 800,- 

94 500,- 

Celkem 19,6700 10 934     518 070,- 
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d) Ve čtvrtém a pátém roce: 

 

Tabulka 17 – Náklady na biologickou část rekultivace ve čtvrtém a pátém roce výsadby 

 

Celkové náklady na biologickou rekultivaci výhradního ložiska činí 6 228 420,- Kč. 

 

2) Prognózní zdroj 

a) V prvním roce výsadby 

Tabulka 18 - Náklady na biologickou část rekultivace v prvním roce výsadby 

 

 

 

 

Počet saz. 

ks 

výměra  

ha 
položka 

cena jedn. 

Kč 

cena  

Kč/m2 

náklady 

celkem  

Kč 

218 690 19,6700 
vyžínání 

ochrana 

1,80,- 

2,- 
 

354 060,- 

437 380,- 

Celkem 4 a 5 rok  2 x 791 440,-     tj.   1 582 880,- 

plocha 
výměra  

ha 

spotřeba 

sazenic 

ks 

položka 

cena 

jedn. 

Kč 

cena  

Kč/m2 

náklady  

Kč 

náklady 

celkem  

Kč 

P 2 6,0500 66 550 

nákup 

výsadba 

ochrana 

8,- 

5,- 

2,- 

16,50 

532 400,- 

332 750,- 

133 100,- 

998 250,- 

B 2 0,5400 5 940 

nákup 

výsadba 

ochrana 

8,- 

5,- 

2,- 

16,50 

47 520,- 

29 700,- 

11 880,- 

89 100,- 

Celkem 6,5900 72 490     1 087 350,- 
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b) V druhém roce výsadby – 15% vylepšení 

Tabulka 19 - Náklady na biologickou část rekultivace v druhém roce výsadby 

 

 

c) Ve třetím roce výsadby – 5% vylepšení 

Tabulka 20 - Náklady na biologickou část rekultivace ve třetím roce výsadby 

 

 

 

plocha 
výměra  

ha 

spotřeba 

sazenic 

ks 

položka 

cena 

jedn. 

Kč 

cena  

Kč/m2 

náklady  

Kč 

náklady 

celkem  

Kč 

P 2 6,0500 9 983 

nákup 

výsadba 

ochrana 

hnojení 

8,- 

5,- 

2,- 

1,80,- 

4,27 

79 864,- 

49 915,- 

19 966,- 

108 900,- 

258 645,- 

B 2 0,5400 891 

nákup 

výsadba 

ochrana 

hnojení 

8,- 

5,- 

2,- 

1,80,- 

4,27 

7 128,- 

4 455,- 

1 782,- 

9 720,- 

23 085,- 

Celkem 6,5900 10 874     281 730,- 

plocha 
výměra  

ha 

spotřeba 

sazenic 

ks 

položka 

cena 

jedn. 

Kč 

cena  

Kč/m2 

náklady  

Kč 

náklady 

celkem  

Kč 

P 2 6,0500 3 328 

nákup 

výsadba 

ochrana 

hnojení 

8,- 

5,- 

2,- 

1,80,- 

2,62 

26 624,- 

16 640,- 

6 656,- 

108 900,- 

158 820,- 

B 2 0,5400 297 

nákup 

výsadba 

ochrana 

hnojení 

8,- 

5,- 

2,- 

1,80,- 

2,62 

2 376,- 

1 485,- 

594,- 

9 720,- 

14 175,- 

Celkem 6,5900 3 625     172 995,- 
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d) Ve čtvrtém a pátém roce: 

Tabulka 21 - Náklady na biologickou část rekultivace ve čtvrtém a pátém roce výsadby 

 

Celkové náklady na biologickou rekultivaci prognózního zdroje činí 2 069 275,- Kč. 

 

5.5 Návrh na vytvoření potřebných finančních rezerv a na časový 

průběh jejich vytvoření 

Potřebná finanční rezerva k sanaci a rekultivaci výhradního ložiska i prognózního 

zdroje celkem:  16 488 955,- Kč. 

Časový průběh vytvoření finanční rezervy: 

Výše vytvořené rezervy k 31.12.2012 je 5 632 423,- Kč. 

 

Návrh tvorby finanční rezervy: 

Návrh pro vytvoření finančních rezerv je stanoven metodou měrných nákladů na 

jednotku těžby, čili úbytek vytěžitelných zásob. 

Výše tvorby (Kč/t) = Tvorba celkem (Kč) / Kubatura celkem (t) 

Výše tvorby (Kč/t) = 10 856 532 / 31 692 909 t 

Výše tvorby = 0,35 Kč/t 

Počet saz. 

ks 

výměra  

ha 
položka 

cena jedn. 

Kč 

cena  

Kč/m2 

náklady 

celkem  

Kč 

72 490 6,5900 
vyžínání 

ochrana 

1,80,- 

2,- 
 

118 620,- 

144 980,- 

Celkem 4 a 5 rok  2 x 263 600,-     tj.   527 200,- 
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6 Stručné technicko-ekonomické a ekologické zhodnocení 

návrhu 

6.1 Technicko – ekonomické zhodnocení návrhu 

Rozšířením těžebních postupů z výhradního ložiska do prognózního zdroje by 

došlo k navýšení objemu těžitelných zásob o 2,98 mil. m³ užitkového nerostu. Takové 

navýšení zásob by prodloužilo životnost kamenolomu při předpokládané roční těžbě 

550 000 t minimálně o 14 let. Lokalita má velmi příznivé podmínky pro dobývání tím, že 

navazuje na sousední výhradní ložisko, ze kterého by těžba mohla plynule přejít do 

zájmového území. Tímto by se velmi zjednodušila otvírka. 

Větší mocnosti skrývek byly zjištěny pouze ve vrcholových partiích kopce, který by 

byl odtěžen. Směr a úklon vrstevnatosti horninového masívu je vzhledem ke směru a 

sklonu navržených lomových stěn příznivý, na žádném místě se nenachází vrstevní spáry 

paralelní s lomovou stěnou. Problematikou je vyřešit ovlivnění stability silnice Lipník nad 

Bečvou – Hlinsko před účinky trhacích prací. 

Hydrogeologické poměry jsou jednoduché a příznivé. Zájmové území je 

zasahováno pouze srážkovou vodou. Dno lomu je navrženo tak, že se nachází nad místní 

erozní bází a je odvodňováno samovolně gravitačně.  

Zpracování suroviny by bylo možné výhodně využít technologickou linkou 

sousedního lomu. Za výhodu se považuje také ukládání skrývkových hmot (cca 400 tis. 

m³) do vytěžených částí sousedního výhradního ložiska. 

Celkově se podmínky pro dobývání dané lokality hodnotí jako velice příznivé, 

avšak vlastní dobývání je podmíněno vyřešením střetů zájmů. 
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6.2 Ekologické zhodnocení návrhu 

Dobýváním zájmového území dojde zejména k: 

- Imisní zátěži ovzduší způsobené emisemi prachu při rozpojování, zpracování a 

dopravě suroviny 

- K otřesům, hluku a rozletu horniny při trhacích pracích 

- Hluku díky provozu technologické linky 

Z výše uvedených vlivů na životní prostředí je zřejmé, že nelze očekávat kladný 

ekologický přínos. 

Pozitivní ekologické zhodnocení se začne projevovat až po ukončení těžby a právě 

následné rekultivace. Budoucí sanace a rekultivace zájmového území i výhradního ložiska 

bude provedena s cílem vytvořit ekologicky stabilní prostředí na lokalitě dotčené těžbou. 

Po ukončení těžby vznikne na prognózním zdroji generální svah v úklonu 50° - 60° 

s ponecháním plošin mezi etážemi o šířce 5m.  

Uvažuje se s lesnickou rekultivací na plošinách etáží i platu vydobytého území, 

jelikož se zde i v současné době nachází lesy. 
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7 Závěr 

Tématem mé diplomové práce byla Studie Plánu využívání ložiska prognózního 

zdroje Podhůra, včetně návrhu studie rekultivace lomu. Studie je vypracovaná dle platné 

vyhlášky ČBÚ č. 175/1992 Sb., ze dne 16. března 1992, o podmínkách využívání ložisek 

nevyhrazených nerostů, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhodnocením území, nacházejícího se západně od výhradního ložiska stavebního 

kamene Podhůra - Lipník nad Bečvou, bylo zjištěno, že uvedené ložisko pokračuje do 

zkoumaného území. Ložiskové, hydrogeologické, geotechnické i báňsko-technické poměry 

jsou příznivé. Pro stanovení ložiska není dostatek podkladů, chybí zejména přesnější 

stanovení mocnosti a charakteru skrývek, laboratorní ověření jakosti suroviny a ověření 

geologické stavby západní části území až do předpokládané úrovně dna potenciálního 

lomu. Proto byl v zájmovém území stanoven prognózní zdroj.  

V prostoru prognózního zdroje bylo vyčísleno téměř 3 mil. m³ vytěžitelných zásob, 

což by prodloužilo životnost lomu při stávající roční těžbě minimálně o 15 let. K využití 

těchto vyčíslených zásob prognózního zdroje je podmíněno vyřešení střetů zájmů, které 

jsem ve své diplomové práci uvedl. Největší tzv. „problém“ je že se na daném území 

nachází archeologické naleziště. 

Jedním z cílů této diplomové práce je také navrhnout studii rekultivace výhradního 

ložiska i prognózního zdroje. Po ukončení těžby na daných územích vznikne vodní plocha 

na kótě 229m.n.m., část bude osázena dřevinami s plněním funkce lesa a část území bude 

zatravněna. Tato kapitola je v diplomové práci podrobně popsána.  

V závěrečné části práce jsem popsal technicko-ekonomické vyhodnocení 

navrhovaného řešení a ekologické zhodnocení návrhu. 
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