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Anotace 

Tuto bakalářskou práci jsem vypracovala na téma Plán využití ložiska štěrkopísků 

na lokalitě Dolní Lutyně – Velké Lány – IV. etapa s ohledem na propojení stávající 

technologické linky. Na začátku bakalářské práce jsem se zabývala stručným souhrnem 

poznatků ložiska a popisem současného stavu ložiska. Výsledkem této práce je zpracovaný 

návrh na využití ložiska štěrkopísků, jehož součástí je návrh na propojení se stávající 

technologickou linkou. Plán využívání ložiska je zpracovaný podle vyhlášky ČBÚ č. 

175/1992 Sb., o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů ve znění pozdějších 

předpisů. Závěrem této práce jsem zpracovala technicko – ekonomické a ekologické 

zhodnocení navrhovaného řešení.   

Klíčová slova: štěrkopísek, plán využívání ložiska, ložisko, Velké Lány, vyhláška 

 

Executive Summary  

The following thesis is focusing on the topic of the exploitation of gravel in the 

location of Dolní Lutyně, Velké Lány, phase IV., with regards to the interconnection of the 

existing technological line. At the beginning of the thesis I introduce a brief summary of 

the findings of the deposit and a description of the deposit’s current state. The outcome of 

this thesis is a planned proposition for the gravel exploitation, also including a proposition 

for the interconnection with the existing technological line. The plan for the exploitation 

was prepared in consonance with the regulation ČBÚ nr. 175/1992 Sb, concerning the 

terms of deposit exploitation of nonreserved minerals, as amended by subsequent 

regulations. Finally I introduce my technical and economical evaluation of the proposed 

solution.  

Keywords: gravel, plan of the deposit exploitation, deposit, Velké Lány, regulation 

 



 

 

 

Obsah 

Úvod ....................................................................................................................................... 1 

1. Stručná charakteristika ložiska ...................................................................................... 2 

1.1. Geografické poměry ložiska ................................................................................... 2 

1.2. Geologické poměry ložiska ..................................................................................... 3 

1.3. Hydrogeologické poměry ložiska ........................................................................... 4 

2. Popis současného stavu .................................................................................................. 5 

3. Návrh na využití ložiska štěrkopísků na lokalitě Dolní Lutyně – Velké Lány .............. 7 

3.1. Textová část ............................................................................................................ 7 

3.1.1. Základní údaje .................................................................................................. 7 

3.2. Geologické, hydrogeologické poměry a zásoby vlastního ložiska – oblasti IV. 

etapy  ................................................................................................................................. 8 

3.2.1. Ložiskově – geologická charakteristika ........................................................... 8 

3.2.2. Hydrogeologické poměry ................................................................................ 9 

3.2.3. Stav zásob vypočítaný na základě výsledků geologického průzkumu nebo 

kvalifikovaného odhadu ............................................................................................... 10 

3.3. Plánované změny zásob ložiska dobýváním, množství zásob vázaných 

ochrannými pilíři, důvody jejich vázanosti a opatření pro jejich případné pozdější 

vydobytí ........................................................................................................................... 11 

3.3.1. Plánovaný geologický průzkum na ložisku ................................................... 12 

3.4. Dobývání ložiska ................................................................................................... 12 

3.4.1. Opatření na zabezpečení podmínek uvedených v územním rozhodnutí ........ 12 

3.4.2. Použitá dobývací metoda, způsob rozpojování hornin a způsob vedení 

dobývacích prací, jejich členění, časová a věcná návaznost ........................................ 12 



 

 

 

3.4.3. Generální svahy skrývky, lomů a parametry skrývkových a těžebních řezů; 

umístění, výška, sklon a časový sled provozování výsypek a odvalů, jejich 

projektované kapacity a životnosti a opatření proti sesuvu ......................................... 16 

3.4.4. Mechanizace, elektrifikace a způsob dopravy ............................................... 17 

3.4.5. Úprava a zušlechťování vydobytých nerostů ..................................................... 19 

3.4.6.  Odvodnění ..................................................................................................... 22 

3.5. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a bezpečnost provozu ............................... 22 

3.6. Ochrana objektů a zájmů chráněných podle zvláštních předpisů a plnění opatření 

dohodnutých při řešení střetů zájmů ................................................................................ 23 

3.7. Při dobývání ložiska podzemním způsobem též způsob ražení a vyztužování 

důlních děl a systém větrání, plán rozvodu energií a odvodňovacích zařízení ................ 24 

3.8. Předpokládaný vliv dobývání na okolí .................................................................. 24 

3.9. Při dobývání z vody způsob sledování průběhu dna vzhledem k určené bázi 

ložiska .............................................................................................................................. 25 

4. Technicko – ekonomické a ekologické zhodnocení navrhovaného řešení .................. 26 

4.1 Technicko – ekonomické navrhované řešení .................................................... 26 

4.2 Ekologické navrhované řešení ........................................................................... 28 

Závěr .................................................................................................................................... 29 

Použitá literatura 

Seznam tabulek a obrázků 

Přílohy 

  



 

 

 

Seznam použitých zkratek 

ČBÚ  Český Báňský úřad 

ČSN   česká státní norma 

k. ú.  Katastrální úřad 

m  metr  

n. m.  nad mořem 

cca  cirka, přibližně 

resp.  respektive 

a pod.   a podobně 

HOZ   hlavní odvodňovací zařízení 

ČR  Česká republika  



Lucie Marcalíková: Plán využití ložiska štěrkopísků na lokalitě Dolní Lutyně – 

Velké Lány - IV. etapa s ohledem na propojení stávající technologické úpravy 

 

2014  1 

Úvod 

Důvodem ke zpracování bakalářské práce je, že současná těžba na lokalitě Dolní 

Lutyně – Velké Lány se dotěžuje, předpokládá se její ukončení v průběhu maximálně 4 let. 

Protože v této oblasti je stále poptávka o dobývaný materiál, bylo třeba vyčlenit oblast, kde 

se bude s těžbou dále postupovat a dobývat štěrkopísek. 

Na lokalitě Dolní Lutyně – Velké Lány bylo ověřeno přírodní nahromadění nerostu – 

štěrkopísku odpovídajícího technickým požadavkům ČSN EN 12620 (72 1502) – 

Kamenivo do betonu a ČSN EN 12139 (72 1503) – Kamenivo pro malty, tzn. přírodního 

kameniva ve smyslu názvosloví ČSN 721510. Dle ustanovení zákona č. 44/1988 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů, horní zákon, štěrkopísek představuje nevyhrazený nerost a jeho 

přírodní nahromadění pak ložisko nevyhrazeného nerostu.  Lokalita Dolní Lutyně – Velké 

Lány je tedy z pohledu horního zákona ložiskem nevyhrazeného nerostu, pro něhož bylo 

přijato ekvivalentně místnímu označení pojmenování Dolní Lutyně – Velké Lány. 

V současnosti jsou okres Karviná a přilehlé části okresu Frýdek – Místek zásobovány 

přírodním kamenivem pro stavební účely (štěrkopísky) především z ložiska Dolní Lutyně. 

Volbu této lokality významně podpořila souběžná přítomnost fluviálních  

štěrkopísčitých uloženin údolní terasy řeky Olše a glacifluviárních štěrkopísčitých uloženin 

vázaných na subglaciální koryto halštroského zalednění splňujících v obou případech na 

přírodní kamenivo pro stavební účely. Souběh výskytu těchto dvou genetických typů 

štěrkopísčitých uloženin umožňuje dobývat štěrkopísky v mocnostech místně až 20-25 m, 

tzn. mimo jiné při menším záboru zemědělského půdního fondu a menším vlivu na životní 

prostředí. V okrese Karviná a přiléhající části okresu Frýdek-Místek jiná lokalita 

s takovým příhodným ložiskově geologickým vývojem neexistuje.  

Cílem mé práce je navrhnout nejvhodnější způsob propojení dopravy IV. etapy se 

stávajícími technologickými úpravami na provoze. 
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1. Stručná charakteristika ložiska 

1.1. Geografické poměry ložiska  

Řešené území Dolní Lutyně – Velké Lány se nachází v Moravskoslezském kraji, 

v okrese Karviná na pomezí hranice ČR s Polskem. Plošný rozsah ložiska zabírá parcelní 

čísla 4242, 4240, 4241, 4244, 4245, 4248, 4250 a 4251 a je určen územním plánem obce 

Dolní Lutyně. Představují ho dvě samostatné části, které jsou od sebe vzájemně oddělené 

územní rezervou pro trasu vysokorychlostní železnice.  

  Vzhledem k celkové výměře ložiska je těžba rozdělena do několika etap dobývání. 

Na I. a II. etapě bude v následujících letech probíhat dotěžení, v rámci III. etapy byla 

zjištěna malá mocnost štěrkopísku, proto se od jejího vytěžení opustilo a v současné době 

se dobývá na území Dolní Lutyně – Věřňovice.  Ve své bakalářské práci jsem se věnovala 

etapě Dolní Lutyně – Velké Lány IV. etapa. Řešená etapa dobývání je umístěna v plošném 

rozsahu parcelního čísla 4251. Plocha řešeného území podle výpisu z katastru nemovitostí 

činí 214 368 m2. Lokalita IV. etapy je součástí údolní nivy řeky Olše. Povrch terénu se 

pohybuje okolo 207 m n. m. Z jihozápadu je údolní niva Olše lemována Lutyňskou 

plošinou, podél níž vede železniční trať Bohumín – Dětmarovice. Z jihovýchodu tvoří 

pozemkovou hranici objekt Elektrárny Dětmarovice. Ze severozápadu, jihozápadu a 

jihovýchodu je řešené území ohraničeno místními komunikacemi – cyklostezkami 

vedenými v násypech, které jsou pravděpodobně pozůstatkem hrází starých rybníků. 

Povrch terénu je rovinatý, charakteru orné půdy.  

Výhodou lokality Dolní Lutyně – Velké Lány je odlehlost dobývaného území od 

obytných částí obcí Dolní Lutyně a Dětmarovice a umožňuje dopravu vytěženého 

materiálu po frekventovaných dopravních cestách.   

Mapu lokality Dolní Lutyně – Velké Lány, obrázek č. 1, jsem použila z internetového 

serveru www.google.cz/maps.  

http://www.google.cz/maps
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1.2. Geologické poměry ložiska 

Úložné poměry předmětné oblasti představují náplavové hlíny nadloží ložiska – 

skrývku, fluviální a glacifluviální štěrkopísky surovinu, která bude předmětem dobývání a 

miocénní jílovce podloží ložiska.  

Náplavové hlíny odpovídají nivním nekarbonátovým uloženinám charakteru 

hlinitých až hlinitojílovitých fluviálních náplavových zemin vyššího stupně údolní terasy 

řeky Olše, v jejichž podloží leží dobře propustné štěrkopísky. Jsou tvořeny: - orniční 

vrstvou, - hlínami slabě písčitými, hnědé až šedohnědé barvy, zpravidla s rezavým 

smouhováním (přeplavené sprašové hlíny), - hlínami jílovitými, šedými až tmavošedými, 

na bázi nezřídka s fosilními organickými zbytky. 

Fluviální štěrky údolní terasy řeky Olše pokrývají ložisko v celém jeho plošném 

rozsahu, tzn. i v plošném rozsahu IV. etapy dobývání. Jsou uloženy horizontálně. 

Valounový materiál je tvořen beskydskými pískovci, v malém množství jsou zastoupeny 

valouny křemene. Velikost valounů se pohybuje převážně do 3 cm, méně do 5 cm, 

ojediněle dosahuje 10-12cm a více. Valouny jsou dobře opracované. V souvrství 

fluviálních štěrkopísků se mohou nepravidelně nacházet hlinité polohy a zbytky dřevin. 

Obrázek č. 1: mapa lokality Dolní Lutyně Velké Lány Obrázek 1: Mapa lokality Dolní Lutyně Velké Lány Obrázek č. 1: Mapa lokality Dolní Lutyně Velké Lány 
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V podloží štěrkopísků leží glacifluviální štěrkopísky a písky bohumínského 

subglaciálního koryta. Z hlediska petrografického složení dominantně převládají zrna 

křemene, za jejichž původ jsou pokládány rozpadlé beskydské pískovcové sekvence. 

Svahy koryta jsou strmé, koryto má vanovitý tvar. 

Miocénní pískovce jsou slabě zpevněné, šedé až šedomodré barvy. Jsou součástí 

výplně dětmarovického výmolu vněkarpatské předhlubně. [2] 

1.3. Hydrogeologické poměry ložiska 

Území ložiska je v širším smyslu odvodňováno řekou Olší a jejím levostranným 

přítokem potokem Mlýnka, které protékají východně od něho. Vlastní území ložiska je pak 

odvodňováno dvěma hlavními odvodňovacími zařízeními (HOZ – melioračními kanály), 

z nichž východní je zaústěno do řeky Olše, západní do potoka Lutyňka. 

Hladina podzemní vody aplikována z výsledků ložiskového průzkumu provedeného 

v plošném rozsahu II. etapy dobývání, se nachází na rozhraní náplavových hlín (=z 

ložiskového hlediska skrývky) a fluviálních štěrkopísků (=z ložiskového hlediska 

suroviny) v úrovni okolo 204 m n. m. Je mírně napjatá, ustálená hladina podzemní vody se 

podle výsledků průzkumných prací nachází v úrovni 205,0 – 205,3 m n. m, tzn. zasahuje 

do náplavových hlín jako skrývky. Míra zasahování podzemní vody do skrývky je závislá 

na množství atmosférických srážek. 

Podzemní vody v plošném rozsahu ložiska ani v jeho bližším okolí nejsou 

využívány. [2]  
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2. Popis současného stavu 

Plocha IV. etapy se nachází severozápadně od právě probíhající těžby II. etapy. Od 

hlavního ložiska je oddělená ochranným koridorem budoucí rychlodráhy. Pozemek je 

zemědělsky obhospodařován. V současné době probíhá těžba v části ložiska Dolní Lutyně 

- Věřňovice. Těžba na řešené části IV. etapy započne ve chvíli, kdy se ukončí těžba na 

etapě Dolní Lutyně - Věřňovice., z důvodu následného využití strojního a technického 

vybavení. Ukončení dobývání na etapě Dolní Lutyně - Věřňovice se počítá do tří až pěti 

let.  

V současné době se pro skrývkové práce na lokalitě Dolní Lutyně - Věřňovice využívá 

lopatové rýpadlo a k těžbě plovoucí korečkové rýpadlo. Těžená surovina od místa 

dobývání k úpravně se přepravuje pomocí pásových dopravníků, nakládku expedičního 

materiálu provádí kolový nakladač. Technologie úpravy těženého nerostu se pro výrobu 

kameniva těženého z vody používá jednostupňový proces zdrobňování nadrozměrných zrn 

ve vratném okruhu a mokrý proces třídění.  

Celkovou situaci a zobrazení řešené IV. etapy znázorňuje výseč mapy, kterou jsem 

využila z internetového serveru www.google.cz/maps.  

Obrázek 2: Mapa IV. etapy Obrázek č. 2: Řešené území IV. etapy  

http://www.google.cz/maps
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Obrázek č. 3: Pohled na IV. etapu foto Lucie Marcalíková 
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3. Návrh na využití ložiska štěrkopísků na lokalitě Dolní 

Lutyně – Velké Lány 

3.1. Textová část 

3.1.1. Základní údaje 

Název a sídlo organizace, která bude ložisko dobývat 

Název organizace: Cemex Sand, k. s., těžba a zpracování štěrkopísků 

Sídlo organizace: Masarykovo náměstí 207, Napajedla, 763 61 

 

Název okresu, obce, katastrálního území, parcelní čísla pozemků, případně 

bližší označení místa dobývání 

Okres: Karviná 

Obec: Dolní Lutyně 

Katastrální území: Dolní Lutyně 

Místní část: Velké Lány 

Parcelní číslo pozemku: 4251 

 

Plánovaný začátek a ukončení, případně přerušení dobývání ložiska 

Plánovaný začátek těžby: 2017 

Ukončení těžby: po plném vydobytí zásob 
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3.2. Geologické, hydrogeologické poměry a zásoby vlastního 

ložiska – oblasti IV. etapy 

3.2.1. Ložiskově – geologická charakteristika 

Řešené území IV. etapy nebylo podrobeno ložiskovému průzkumu. V jeho rozsahu 

a okolí byly provedeny průzkumné vrty jiného zaměření pro výhledové rozšíření ložiska.  

Podle výsledků dosavadních průzkumných prací je dané území budováno zdola nahoru 

následujícím sledem vrstev:  

- Jílovité sedimenty spodního balvanu 

- Štěrkopísčité sedimenty haštrovského zalednění, které tvoří výplň bohumínského 

subglaciálního koryta 

- Štěrkopísčité sedimenty údolní terasy řeky Olše 

- Hlinito – písčité náplavové uloženiny údolní nivy řeky Olše 

Jílovité sedimenty spodního badenu představují podloží kvartérních sedimentů, a tím 

současně podloží sedimentů přicházejících do úvahy k dobývání jako kamenivo pro 

stavební účely. 

Štěrkopísčité sedimenty haštrovského zalednění jsou součástí výplně bohumínského 

subglaciálního koryta. V prostoru parcelního čísla 4251 (řešená IV. etapa) se nacházejí 

v menším rozsahu. Tvar subglaciálního koryta má vanovitý charakter, s poměrně příkrými 

svahy.  Podle zrnitostních rozborů se jedná o středně až hrubozrnné písky, jejichž zrna jsou 

tvořena převážně křemenem, méně pískovci.  

Štěrkopísčité sedimenty řeky Olše jsou vyvinuty souvisle v celém rozsahu území. Jsou 

fluviálního původu a součástí údolní terasy řeky Olše, kde vytvářejí její nižší nivní stupěň. 

Jejich mocnost se pohybuje podle výsledků použitých průzkumných vrtů v rozmezí 3,4 - 

5,5 m. Báze štěrkopískového souvrství se nachází v širším rozmezí v úrovni 199,5 – 201,9 

m n.m, pževážně v rozmezí 200,5 – 201,5 m n.m. S ohledem na množství průzkumných 

děl a jejich situování nelze vytvořit věrohodnou představu o jejím podrobnějším průběhu. 

Valounový materiál štěrkopísků je tvořen převážně beskydskými pískovci, ojediněle lze 

očekávat přítomnost valounů křemen a rohovce. Na zrnitostním složení se podle rozborů 
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provedených v souvislosti s inženýrsko - geologickým průzkumem pro stavbu Elektrárny 

Dětmarovice podílí ve zcela převažujícím množství písek a drobný až střední štěrk.  

Fluviální hlinito – písčité uloženiny ležící v nadloží fluviálních štěrkopísků (vyšší nivní 

stupeň) vykazují značně proměnlivou mocnost, která dosahuje i více než 3m. Spolu s nimi 

lokálně vystupují uloženiny se zvýšeným obsahem organických látek a hlinité až jílovité 

písky. Písky obsahují v průměru 38 % částic menších než 0,063 mm, nepřipadají proto do 

úvahy jako surovina.  

Z hlediska ložiskově – geologické charakteristiky přicházejí v úvahu pro těžbu a 

výrobu kameniva pro stavební účely štěrkopísčité sedimenty údolní terasy řeky Olše a 

štěrkopísčité sedimenty halštrovského zalednění.   

3.2.2. Hydrogeologické poměry 

Prostor IV. etapy leží v údolní nivě řeky Olše, která je součástí povodí řeky Odry. 

Řeka Olše protéká podél východního okraje plochy, stejně jako její levostranný přítok 

Mlýnka. Ložisko je v celé své mocnosti zvodnělé. Podzemní voda je vázána na fluviální 

uloženiny údolní terasy řeky Olše a na glacifluviální a glacilakustrinní uloženiny 

subglaciálního koryta. Podle hydrogeologické klasifikace se jedná o průlinový kolektor 

kvartérních fluviálních písčitých štěrků nižších údolních teras překrytých vrstvou 

povodňových hlín a průlinový kolektor glacigenních písků halštrovského zalednění.  

Hladina podzemní vody se nachází na rozhraní povodňových hlín a fluviálních 

štěrků v hloubce 2,0 – 3,5 m pod povrchem terénu. Je všeobecně mírně napjatá, ustálená 

hladina vody po jejím otevření je závislá na množství atmosférických srážek a vodních 

stavech v řece Olši a potoku Mlýnka. V ploše IV. etapy se nachází hlavní odvodňovací 

zařízení (HOZ) – povrchový meliorační kanál evidovaný jako parcela č. 4249, zaústěný do 

řeky Olše. Do něho je zaústěn povrchový příkop probíhající podél jižního okraje.   
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3.2.3. Stav zásob vypočítaný na základě výsledků geologického 

průzkumu nebo kvalifikovaného odhadu 

Zásoby v plošném rozsahu ložiska 

Využitelné zásoby v plošném rozsahu celého ložiska byly vypočteny v Plánu 

využívání ložiska – I. etapa, a to kvalifikovaným propočtem při použití obecných ukazatelů 

(- obsah odplavitelných částic 15 %, - mocnost suroviny 3 m, - skrývkový poměr 1:2,5, - 

mocnost suroviny pod úrovní podzemní vody max. 20m) v následujícím množství 

v tabulce č. 1 a 2:  

Tabulka č. 1: Zásoby bilanční volné 

surovina množství [m3] 

fluviální štěrkopísky 1 200 000 

glacifluviální písky a štěrkopísky 3 050 000 

celkem  4 250 000 

Tabulka č. 2: Zásoby bilanční vázané 

surovina množství [m3] 

fluviální štěrkopísky 705 000 

glacifluviální písky a štěrkopísky 680 000 

celkem  1 385 000 

Zásoby celkem (bilanční volné + vázané) 5 635 000 m3. [2] 

Geologické zásoby v plošném rozsahu IV. etapy dobývání 

 Plocha IV. etapy je od hlavního ložiska oddělená koridorem budoucí rychlodráhy. 

Na ploše pozemku k. ú. 4251 byly provedeny sondy VL41 – VL 43 v roce 2005. V roce 

2012 byla plocha testována doplňkovým geologickým průzkumem a doplnily se vrty JL6 – 

JL9. Dokumentace průzkumných vrtů na úrovni etapy ložiskového průzkumu je součástí 

přílohy č. 1, včetně další přílohy č. 2 situace s vyznačením umístění vrtů.  
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Ložiskové souhrnné parametry jsou následující: 

Sonda   štěrky/báze/mocnost  podloží štěrku  podzemní voda 

[m]   [m/m/m]      [m/m n. m.] 

JL6 (206,57)  1,9 – 6,8/199,8/4,9  neogenní jíl  3,2/203,4 

JL7 (207,03)  3,1 – 6,0/201,0/2,9  neogenní jíl  3,7/203,3 

JL8 (206,55)  4,0 – 6,8/199,8/2,8  neogenní jíl  3,3/203,3 

JL9 (206,99)  1,9 – 6,1/200,9/4,2  neogenní jíl  3,4/203,6 

VL41(206,82)  2,0 – 7,5/199,3/5,5  neogenní jíl  3,0/203,8 

VL42(207,33)  1,6 – 7,2/200,1/5,6  neogenní jíl  3,5/203,8 

VL43(207,07)  2,5 – 7,2/199,9/4,7  glaciální písek  3,6/203,8 

Průměrná mocnost dobývané suroviny – štěrkopísku je 4,37 m. 

Výpočet zásob 

Vzhledem k tomu, že mocnost dobývané suroviny je stejnoměrná, jsem pro výpočet 

zásob IV. etapy použila metodu aritmetického průměru. Výměru, kterou jsem dostala po 

odečtení ochranného pásma koridoru budoucí rychlodráhy, ochranného území řeky Olše a 

ochranné zóny melioračního kanálu, jsem vynásobila průměrnou mocností.   

plocha k vytěžení: 153 550 m2 

průměrná mocnost: 4,37 m 

vypočítaný objem: 671 014 m3 

 Odhadovaný výpočet zásob IV. etapy činí 671 014 m3.  

3.3. Plánované změny zásob ložiska dobýváním, množství zásob 

vázaných ochrannými pilíři, důvody jejich vázanosti a opatření 

pro jejich případné pozdější vydobytí 

Pozemek k. ú. 4251 (prostor IV. etapy) je omezen třemi ochrannými pásmy. První 

pásmo je trasa vysokorychlostní železnice, jehož velikost je 100 m od základní osy. 

Druhým ochranným pásmem je oblast řeky Olše, která se udává taktéž 100 m od řeky. 

Jako třetí ochranné pásmo je území 6 m od osy hlavního odvodňovacího kanálu.  
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V ochranných pásmech se nacházejí vázané zásoby, které by bylo možno přiřadit 

k výpočtu zásob. Já jsem při výpočtu (viz předchozí kapitola Stav zásob vypočítaný na 

základě výsledků geologického průzkumu nebo kvalifikovaného odhadu) uvažovala 

s tímto omezením, a proto jejich množství nebylo předmětem výpočtu. Situace se 

zakreslením ochranných pásem je uvedena jako příloha č. 3. 

3.3.1. Plánovaný geologický průzkum na ložisku 

Na ložisku Dolní Lutyně – Velké Lány probíhá další etapa rozšíření dobývání 

směrem k severovýchodu. Proto byl v roce 2012 pro výhledové rozšíření ložiska proveden 

doplňkový geologický průzkum v úseku navazujícího rozšíření těžby. Geologické poměry 

v rámci IV. etapy byly upřesněny vrty JL6 – JL9 (geologická dokumentace vrtů je uvedena 

v příloze č. 1, kde jsou součástí i archivní vrty VL41 – VL 43 z roku 2005).  

Na řešeném území Dolní Lutyně – Velké Lány IV. etapa se další průzkum 

neplánuje. 

3.4. Dobývání ložiska 

3.4.1. Opatření na zabezpečení podmínek uvedených v územním 

rozhodnutí 

Územní rozhodnutí v rámci IV. etapy dosud nebylo vydáno. 

3.4.2. Použitá dobývací metoda, způsob rozpojování hornin a 

způsob vedení dobývacích prací, jejich členění, časová a věcná 

návaznost 

Plošný rozsah IV. etapy dobývání připomíná tvar čtverce a má rozměry cca 516 m 

x 467 m. 

Předmětem dobývání budou: 

- štěrkopísčité sedimenty údolní terasy řeky Olše 

- štěrkopísčité sedimenty halštrovského zalednění (součást subglaciálního koryta) 
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Průměrná mocnost dobývané suroviny je 4,37 m. Průměrná mocnost skrývky činí 

2,75 m a podzemní vody 3,4 m. 

Otvírka a příprava ložiska 

Plánovaná těžba IV. etapy bezprostředně navazuje na dobývání v předešlých 

etapách. Otvírka a příprava ložiska se provede skrývkou orničních a podorničních vrstev 

skrývkovými stroji. Průměrné mocnosti ornice a skrývky jsem určila podle tabulky: 

Tabulka č. 3: Průměrné mocnosti 

Označení ornice [m] skrývka [m] 

VL 41 0,3 2,7 

VL 42 0,3 2,5 

VL 43 0,3 2,5 

JL 6 0,6 1,9 

JL 7 0,3 3,1 

JL 8 0,4 4,0 

JL 9 0,4 2,6 

Průměr 0,37 2,75 

 

 

Výpočet objemu skrývkových zemin 

Při výpočtu skrývkových zemin byla opět použita metodika výpočtu zásob pomocí 

aritmetického průměru jako u výpočtu zásob geologických.   

Průměrná mocnost ornice činí 0,37 m. Ornice bude uložena na deponii na ploše 

řešené etapy a následně zužitkována pro výsadbu zeleně k rekultivaci břehů jezera a 

pozemků souvisejících s těžbou. 

plocha k vytěžení:    153 550 m2 

průměrná mocnost ornice:   0,37 m 

vypočítaný objem ornice:   56 814 m3 
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Průměrná mocnost skrývaných zemin je 2,75 m. Skrývka bude zčásti dočasně 

uložena na výsypce v rámci plochy IV. etapy na ploše ochranného pásma železničního 

koridoru (46 878 m2) a zčásti v jeho nejbližším okolí. Vzhledem k uložení skrývky do 

oblasti ochranného pásma, bude nutné si vyžádat výjimku. Výsypka je uvažována jako 

nadzemní. Do budoucna se uvažuje o variantě postupného částečného zasypávání vytěžené 

vodní plochy, případně uložení na výsypky v rámci ukončené předchozí etapy Dolní 

Lutyně – Věřňovice.   

plocha k vytěžení:    153 550 m2 

průměrná mocnost skrývaných zemin: 2,75 m 

vypočítaný objem skrývaných zemin: 422 263 m3 

Dobývací metoda 

Vzhledem k ložiskově geologickým a hydrogeologickým poměrům se bude 

dobývat v zahloubeném lomu pod stávající povrch terénu, a to z vody. K dobývání 

suroviny se použije nejprve suchá a následně mokrá cesta. Použity budou zemní stroje a 

plovoucí těžební mechanismy z předchozích etap.  

Trhací práce v procesu těžby nebudou použity.  

Těžba bude probíhat v jednosměnném provozu, pouze při zvýšené poptávce 

v prodloužených směnách.  
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Pro těžbu suchou cestu využijeme lopatové rýpadlo s kolovým podvozkem a po 

skrytí nadložních hlín se plánuje použití plovoucího korečkového rýpadla. Zeminy budou 

přemisťovány buldozerem a silničními vozidly – sklápěči. Zeminy ukládané na výsypky 

budou hutněny technologickými vozidly ve vrstvách 35 – 50 cm. Zeminy s vyšší vlhkostí, 

těžené z vody budou rozprostírány na výsypky plošně tak, aby před překrytím další vrstvou 

došlo ke snížení jejich vlhkosti. Těžba korečkovým rýpadlem bude konána v hloubkových 

těžebních řezech šířky 100 – 150 m. Plovoucí korečkové rýpadlo dobývající v současné 

době etapě Dolní Lutyně - Věřňovice má dosah do hloubky 7 m a spadá do vlastnictví 

organizace. Vzhledem ke skutečnosti, že IV. etapa má největší mocnost štěrkopísku 5,6 m, 

bude používané korečkové rýpadlo (viz obr. č. 4) dostačující. Podélně kolem břehu bude 

uložen terénní pásový dopravník, který se bude v průběhu těžby prodlužovat. Na terénní 

dopravník bude zaústěn nábřežní a následně plovoucí dopravník. Doprava vytěžené 

suroviny od korečkového rýpadla na břeh je popsána v kapitole Mechanizace, elektrifikace 

a způsob dopravy. 

Obrázek č. 4 Plovoucí korečkové rýpadlo typ PKR 150 využívané na lokalitě Dolní Lutyně – Velké 

lány foto Lucie Marcalíková 

 

Obrázek č. 4: Plovoucí korečkové rýpadlo typ PKR 150 využívané na lokalitě Dolní Lutyně – Velké 

lány foto Lucie Marcalíková 
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 3.4.3. Generální svahy skrývky, lomů a parametry 

skrývkových a těžebních řezů; umístění, výška, sklon a časový sled 

provozování výsypek a odvalů, jejich projektované kapacity a 

životnosti a opatření proti sesuvu 

Generální svahy lomu 

Vzhledem k dobývací metodě, která probíhá dobýváním v zahloubeném lomu pod 

úrovní terénu a z vody, není možné vytvářet zpětné trvalé závěrné svahy. Proto budou 

těžební svahy vytvářeny v průběhu dobývání jako současně trvalé a závěrné. 

Za pomocí korečkového rýpadla se uplatní především způsob ústupkového trvalého 

vytváření svahů. Výška ústupků bude 2 - 3 m. Postup tvorby svahů zajistí závazně 

technologický postup, který bude součástí provozní dokumentace.   

Skrývkové a těžební řezy 

Orniční vrstva bude skrývána při použití buldozeru. Nadloží suroviny je tvořeno 

několika vrstvami (viz výpis v rámci 3.1.2.2 Stav zásob vypočítaný na základě výsledků 

geologického průzkumu nebo kvalifikovaného odhadu). Za použití lopatového rýpadla 

s hloubkovým zařízením se skrývkové práce provedou jediným skrývkovým řezem o 

mocnosti místy až do 4 m. Skrývka bude provedena s dostatečným předstihem (minimálně 

10 m) před následnou těžbou.  

Na základě vytvořené tabulky navrhuji tyto hodnoty těžebních řezů:  

Sonda  báze počátku těžby [m] štěrky/báze/mocnost [m/m/m]  

JL6  (206,57)   1,9 – 6,8/199,8/4,9   

JL7  (207,03)   3,1 – 6,0/201,0/2,9   

JL8   (206,55)   4,0 – 6,8/199,8/2,8   

JL9   (206,99)   1,9 – 6,1/200,9/4,2   

VL40  (206,42)   1,5 – 6,5/199,9/5,0   

VL41  (206,82)   2,0 – 7,5/199,3/5,5   

VL42  (207,33)   1,6 – 7,2/200,1/5,6   
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VL43  (207,07)   2,5 – 7,2/199,9/4,7 

Průměr 206,85    200,09/4,45 

Průměrná báze počátku těžby je 206,85 m. Dobývání štěrku bude realizováno 

v jednom těžebním řezu po sejmutí orniční vrstvy. Mocnost báze prvního řezu a zároveň 

ukončení těžby v rámci IV. etapy vychází v průměru na 200,09 m. Konec těžby 

s průměrnou mocností 4,45 m dobývané suroviny je s ohledem na skutečnost, že hlouběji 

uložené vrstvy neodpovídají vlastnostem vytěžitelné suroviny, a nepřicházejí v úvahu pro 

těžbu a výrobu kameniva pro stavební účely.   

Výsypky  

V rámci IV. etapy bude zakládána dočasně samostatná výsypka skrytých zemin a 

sejmuté orniční vrstvy na deponii v oblasti a okolí ochranného pásma železničního 

koridoru. Vzhledem k uložení skrývky do oblasti ochranného pásma, bude nutné si vyžádat 

výjimku. Tímto bude využita plocha, kde není možno těžit, a nebude zapotřebí zabírat 

plochu určenou k vytěžení suroviny.  

Podaří-li se zajistit odbyt skrytých zemin vnějším spotřebitelům, bude možno 

celkově zmenšit a zároveň snížit výšku výsypky.  

Opatření proti sesuvu 

Území dotčené těžbou nemá předpoklady pro sesuvné úkazy. Těžební svahy budou 

navrženy ve sklonu odpovídajícím vlastnostem zeminy, které musí splňovat podmínky 

stability. Na stav těžebních svahů bude pravidelně měřičsky dohlíženo, a případné změny 

budou uvedeny jako aktualizace provozní mapy provozovny.  

3.4.4. Mechanizace, elektrifikace a způsob dopravy 

Mechanizace 

Pro těžbu části ložiska předpokládám tuto mechanizaci: 

- pro skrývkové práce bude použito lopatové rýpadlo na kolovém podvozku s  

hydraulickým zařízením. Rýpadlo je vybaveno hloubkovým zařízením, které umožní 
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provedení skrývkových prací ze břehu, včetně skrytí zemin se zásahem do vody. 

Minimální dosah hloubkového hydraulického zařízení bude 4,5 m. 

- pro expediční nakládku vytěžené suroviny bude použit kolový nakladač 

- pro těžbu jediného hloubkového řezu bude používáno plovoucí korečkové rýpadlo 

s výsypem na plovoucí dopravní pásy. Rýpadlo je poháněno elektromotory a je vybaveno 

ovládáním pracovního pohybu systémem kotvených lan 

Veškerá mechanizace se v současné době využívá na stávajících těžených etapách 

v rámci dobývané lokality Dolní Lutyně – Velké Lány.  

Elektrifikace 

V rámci celého těžebního prostoru jsou umístěny 2 trafostanice. Do areálu 

provozního zařízení I. etapy je elektrická energie přivedena z rozvodny umístěné v areálu 

Elektrárny Dětmarovice. Na území provozního areálu těžebny je postavena první kiosková 

trafostanice. Tato stanice napájí hlavní technologické objekty, jako jsou dílny, úpravna, 

sociální a správní objekt. Druhá trafostanice je postavena v rámci II. etapy, která napájí 

plovoucí těžební mechanismy a pásovou dopravu. Stávající přívody budou využity i pro 

IV. etapu dobývání. 

Při realizaci IV. etapy budou vyžadovat přívod elektrické energie pouze plovoucí 

těžební mechanismy a doprava pásovými dopravníky. Tyto budou ovládány z velínu 

úpravny, který je situovaný v místě I. etapy dobývání. Elektrická energie bude vedena 

pomocí ovládacích a komunikačních kabelů, zavěšených na kovových podpěrách na 

pásových dopravnících.  

Způsob dopravy 

Doprava vytěžené suroviny bude stejná jako u všech předešlých etap. I 

do budoucna se bude dopravovat obdobně.  

Expedice a úpravna suroviny je umístěna jako součást provozního zařízení I. etapy. 

K expedici, resp. od místa dobývání k úpravně, je vedena pásovými dopravníky. Systém 

dopravy zahrnuje: 
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- vynášecí dopravník, na něhož se vysypává surovina těžebním mechanismem 

- plovoucí dopravníky pro dopravu na těžebním jezeře 

- nábřežní dopravník, který slouží jako přechod mezi plovoucími a terénními dopravníky a 

přepravuje těžený materiál na břeh 

- terénní dopravníky pro dopravu suroviny k úpravně 

Jednotlivé dopravníky jsou napojeny kloubovým pantografickým spojením.  

V rámci IV. etapy nebudou zakládány expediční skládky. V provozním areálu I. 

etapy je expedice již umístěna, a proto na ni IV. etapa, s využitím stávajících komunikací, 

plynule naváže. Expediční doprava bude prováděna dodavatelskými firmami (silničními 

vozidly, popř. železnicí s využitím vlečky vedoucí do areálu Elektrárny Dětmarovice). 

V rámci I. etapy byla zřízena vnitrozávodní komunikace s jednosměrným provozem, která 

navazuje na ostatní veřejné komunikace.   

3.4.5. Úprava a zušlechťování vydobytých nerostů 

„Na lokalitě Dolní Lutyně – Velké Lány bylo ověřeno přírodní nahromadění 

nerostu – štěrkopísku odpovídajícího technickým požadavkům ČSN EN 12620 (72 1502) – 

Kamenivo do betonu a ČSN EN 12139 (72 1503) – Kamenivo pro malty, tzn. přírodního 

kameniva ve smyslu názvosloví ČSN 721510. Dle ustanovení zákona č. 44/1988 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů, horní zákon, štěrkopísek představuje nevyhrazený nerost a jeho 

přírodní nahromadění pak ložisko nevyhrazeného nerostu.  Lokalita Dolní Lutyně – Velké 

Lány je tedy z pohledu horního zákona ložiskem nevyhrazeného nerostu, pro něhož bylo 

přijato ekvivalentně místnímu označení pojmenování Dolní Lutyně – Velké Lány.“ [2] 

Dobývaná surovina bude expedována v upraveném stavu tříděním s určením pro 

betonové směsi, obalované směsi, malty, a pod.(frakce 0/4, 4/8, 8/16, 11/22, 0/2 a 0/16). 

Technologie úpravy těženého nerostu bude stejná s technologií používanou v I. 

etapě. Pro výrobu kameniva těženého z vody bude použit jednostupňový proces 

zdrobňování nadrozměrných zrn ve vratném okruhu a mokrý proces třídění.  
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Postup úpravy: 

Vytěžená surovina bude dopravena pásovým dopravníkem na první vibrační třídič, 

který oddělí nadrozměrná zrna větší než 90 mm, nevhodná pro zpracování na kuželovém 

drtiči. Dále oddělí mezisítnou frakci 22 – 90 mm, která bude zpracována v kuželovém 

drtiči, a frakci 0 -22 mm určenou k roztřídění na druhém třídiči 

Frakce 0 – 22 mm bude dopravena pásovým dopravníkem na druhý, zkrápěný 

vibrační třídič, který oddělí frakce (d/D) 0/2, 0/4, 4/8, 8/16 a 11/22. Tyto frakce, 

s výjimkou frakce 0/2 a 0/4 budou dopraveny na expediční skládky haldovacími pásovými 

dopravníky. Frakce 0/2 a 0/4 mm budou svedeny žlabem do dehydrátoru, po odvodnění 

budou ukládány na půlkruhové expediční skládky.  

Pro úpravu bude použita výlučně voda z těžebního jezera, nebudou používány 

žádné chemické nebo jiné přísady.  

Kamenivo 22 – 90 mm bude dopraveno od prvního třídiče pásovým dopravníkem 

do vyrovnávacího zásobníku vratného okruhu, odkud bude rovnoměrně podáváno 

vibračním podavačem do kuželového drtiče, ve kterém bude zdrobněno a dopraveno 

transportérem zpět na přísunový dopravník k prvnímu drtiči.  

Technologická voda pro zkrápění druhého třídiče bude přiváděna čerpací jednotkou 

v potřebném tlaku a množství z těžebního jezera. Kalová voda z dehydrátoru bude svedena 

samospádem potrubím do kalové jímky, která je vytvořena dobýváním v prvním těžebním 

úseku I. etapy dobývání. Kalová voda obsahuje především jemné (horninové) částice. 

Jemné částice tvoří přirozenou součást zrnitostní skladby štěrkopísků a písků, které budou 

předmětem těžby. [2] 
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Obrázek č. 5: Technologické schéma 
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3.4.6.  Odvodnění 

Těžená surovina – štěrkopísek se bude dobývat z vody v zahloubeném lomu. 

Nevyžaduje proto žádné odvodnění.  

Mírně napjatá hladina podzemní vody je vázána na průlinový kolektor fluviálních 

štěrkopísků údolní terasy řeky Olše. Při jeho otevření tudíž zasáhne do skrývky. V průběhu 

skrývkových prací vznikne potřeba odčerpávat vodu na úroveň odpovídající povrchu 

fluviálních štěrkopísků. Odčerpaná voda se bude vypouštět do HOZ (meliorační kanál) na 

vedlejší parcelu nebo vodní nádrže jedné z předešlých etap. Vypouštění bude prováděno na 

základě souhlasu se Zemědělskou vodohospodářskou správou a na základě rozhodnutí 

vodoprávního orgánu o nakládání s vodami, ve smyslu zákona o vodách.  

Těžbou nebudou narušeny hlavní odvodňovací zařízení na parcelách číslo 4241 a 

4249. Podle požadavku Zemědělské vodohospodářské správy na parcele číslo 4249 bude 

vzhledem k HOZ zachována vzdálenost činnosti prováděné hornickým způsobem 6 m. 

3.5. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a bezpečnost provozu 

Při provádění těžebních prací, úpravě suroviny a souvisejících činnostech, bude 

organizace povinna dodržovat podmínky stanovené příslušnými zákonnými předpisy, 

především pak vyhláškou č. 26/1989 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti prováděné hornickým 

způsobem. Dále bude muset organizace dodržovat vyhlášku č. 51/1989 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů, o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při 

úpravě a zušlechťování nerostů.  

Před začátkem těžby a úpravárenskou činností musí organizace zaktualizovat 

provozní dokumentaci pro podmínky IV. etapy dobývání, především v těchto částech:  

- návaznost na pracovní operace 

- podmínky pro bezpečné provedení práce 

- nebezpečná místa a způsob jejich označení 

- prostředky a přístrojovou techniku k zaopatření bezpečnosti práce a provozu 
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- zajištění opatření pracoviště mimo pracovní dobu 

Provozní dokumentace bude zahrnovat:  

- pokyny pro obsluhu a údržbu 

- dopravní řád 

- pracovní postupy 

- technologické postupy 

 Těžební organizace je povinna doplnit havarijní plán, který bude obsahovat i plán 

opatření pro případ havarijního zhoršení kvality vod v těžebním jezeře.   

V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu budou muset 

být vedeny: 

- evidenční kniha 

- dolový deník 

- kniha mimořádných událostí 

- kniha záznamů dozorčích orgánů a zodpovědných techniků 

Dále bude po zahájení provozu provedeno proměření: 

- hlučnosti těžebních strojů 

- hlučnosti a prašnosti s umístěním měřících stanovišť na okrajích dobývaného území, 

které zahrne i vliv expediční dopravy 

3.6. Ochrana objektů a zájmů chráněných podle zvláštních 

předpisů a plnění opatření dohodnutých při řešení střetů 

zájmů 

Ochrana objektů a zájmů zasahující lokalitu IV. etapy bude řešena správním 

řízením a změnou k územnímu plánu obce Dolní Lutyně. Bude vymezeno území pro těžbu 

štěrkopísků.  
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Při ochraně objektů a zájmů přichází v úvahu: 

- veřejná komunikace, která navazuje na vnitrozávodní komunikaci. Před výjezdem 

z těžebny bude potřeba vozidlo zkontrolovat, a případně jej očistit 

- ochrana zájmů, a to Zemědělského půdního fondu. Bude vydán pro IV. etapu dobývání 

souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu s následným vytvořením 

vodní plochy a zalesněním 

- na ploše řešeného území ani v jeho blízkosti se nevyskytují žádné stavby 

- hlavní odvodňovací zařízení (meliorační kanál na parcele číslo 4249), je vyžadováno a 

respektováno ochranné pásmo 6 m  

- vzhledem k tomu, že IV. etapa plynule naváže na etapy předešlé, nepředpokládám nárůst 

prašnosti a hlučnosti v okolí 

3.7. Při dobývání ložiska podzemním způsobem též způsob 

ražení a vyztužování důlních děl a systém větrání, plán 

rozvodu energií a odvodňovacích zařízení 

Na lokalitě Dolní Lutyně – Velké Lány nebude použito dobývání podzemním 

způsobem. 

3.8. Předpokládaný vliv dobývání na okolí 

Řešené území IV. etapy bude plynule navazovat na předešlé etapy dobývání. 

Nejedná se tedy o zvýšení těžby v produkci, ale pouze o postup těžby na nové území, 

nedojde proto k narušení vlivu dobývání na okolí lokality a ke zvýšení zatížení kvality 

životního prostředí.  

Na území dotčeným těžbou se z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, nenachází žádný z environmentálních prvků uvedených v příloze č. 4. 

Jedná se o „územní systémy ekologické stability krajiny, zvláště chráněná území, přírodní 

parky, významné krajinné prvky, území historického, kulturního nebo archeologického 

významu, území hustě zalidněná, území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré 

ekologické zátěže a extrémní poměry v dotčeném území.“ [3] 



Lucie Marcalíková: Plán využití ložiska štěrkopísků na lokalitě Dolní Lutyně – 

Velké Lány - IV. etapa s ohledem na propojení stávající technologické úpravy 

 

2014  25 

3.9. Při dobývání z vody způsob sledování průběhu dna 

vzhledem k určené bázi ložiska 

Těžba z vody se bude provádět pomocí mechanismů, u kterých lze vhodně upravit 

hloubku dobývání. Dostatečnou hloubkou dobývání se zajistí správný průběh těžby vůči 

projektované těžební bázi a těžebním svahům.  

Dno a těžební svahy budou jednou ročně zaměřovány. Aktualizované podklady se 

zanesou do provozní mapy ložiska. Měření pod hladinou vody se provede pomocí echolotu 

nebo GPS. Body situování budou měřičsky dokumentovány a výsledky měření budou 

zakresleny jako součást provozní mapy lomu.    



Lucie Marcalíková: Plán využití ložiska štěrkopísků na lokalitě Dolní Lutyně – 

Velké Lány - IV. etapa s ohledem na propojení stávající technologické úpravy 

 

2014  26 

4. Technicko – ekonomické a ekologické zhodnocení 

navrhovaného řešení 

4.1 Technicko – ekonomické navrhované řešení 

Dobývání na ložisku Dolní Lutyně – Velké Lány se v současné době překrývá 

s těžbou na výhradním ložisku Dolní Lutyně – Nerad. Při plánovaném rozšíření těžby do 

IV. etapy je předpoklad neměnného stavu. Tyto lokality jsou od sebe odděleny svahem 

Orlovské plošiny a celostátní železnicí Bohumín – Karviná. Na ložisku Velké Lány bude 

těžba probíhat v plném rozsahu z vody, na lokalitě Nerad z podstatné části. Řešená IV. 

etapa dobývání bude navazovat na etapu Dolní Lutyně – Věřňovice. 

Ekonomickým přínosem pro těžební organizaci bude využití současných 

mechanismů a nepřerušení dobývání.     

Návrh propojení se stávající technologickou linkou 

 Po dokončení dobývání na lokalitě Dolní Lutyně – Věřňovice bude k dispozici 

přibližně 1 300 m terénních pásových dopravníků a cca 150 m plovoucích pásových 

dopravníků. Část dopravníkových pásů bude následně využita na etapě Dolní Lutyně – 

Velké Lány IV. etapa. 

 Jsou uvedeny 3 variantní řešení propojení IV. etapy se stávající technologickou 

linkou. Jednotlivé schémata jsou přiložena jako příloha č. 5, 6 a 7. U všech variant bude 

nevýhodou nutnost vyřizování s úřady pronájmy pozemků, protože ne všechny jsou ve 

vlastnictví těžební organizace. Část pozemků je ve vlastnictví těžební organizace CEMEX 

Sand, k. s. a část jsou parcely s vlastnickým právem České republiky Státního 

pozemkového fondu. Značnou nevýhodou u IV. etapy bude nutnost přemostění 

melioračního kanálu šířky cca 8 m. Což povede k prodražení propojení trasy 

s technologickou linkou. 

Vzhledem k tomu, že ekonomické informace jsou součástí obchodního tajemství 

organizace, mohou být tyto varianty zavádějící a nekompletní.   
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Varianta A: Schéma varianty A (příloha č. 4) 

Návrh postupu těžby bude následující:  

- přemostění melioračního kanálu, napojení terénního pásového dopravníku na stávající 

dopravníkové pásy etapy Dolní Lutyně - Věřňovice  

- převezení plovoucího korečkového rýpadla na severozápadní část dobývané lokality 

- rozfázovaný postup těžby je vyznačen v příloze č. 4: Schéma varianty A: 

1. fáze dobývání začne severozápadně a postupovat bude směrem k jihovýchodu  

2. fáze prodloužení terénních dopravních pásů, těžba směrem k severovýchodu 

3. fáze prodloužení terénních dopravních pásů, těžba od severovýchodu 

k severozápadu 

4. fáze zrušení části terénních dopravníků, postup těžby k severovýchodu 

5. fáze přesunutí terénních dopravních pásů, dotěžení zbývající části  

 

Varianta B: Schéma varianty B (příloha č. 5) 

Návrh postupu těžby bude následující:  

- přemostění melioračního kanálu, napojení terénního pásového dopravníku na stávající 

dopravníkové pásy etapy Dolní Lutyně - Věřňovice  

- převezení plovoucího korečkového rýpadla na severozápadní část dobývané lokality 

- rozfázovaný postup těžby je vyznačen v příloze č. 5: Schéma varianty B: 

1. fáze začátek těžby začne severozápadně a bude postupovat směrem 

k severozápadu 

2. fáze prodloužení terénních dopravních pásů, orientace těžby od severovýchodu 

k severozápadu 

3. fáze  prodloužení a přesunutí terénních dopravníků, dobývání směrem 

k severozápadu k severovýchodu 

4. fáze prodloužení a přesunutí terénních dopravních pásů, závěr těžby od 

severovýchodu k jihozápadu 
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Varianta C: Schéma varianty C (příloha č. 6) 

Návrh postupu těžby bude následující:  

- přemostění melioračního kanálu, napojení terénního pásového dopravníku na stávající 

dopravníkové pásy etapy Dolní Lutyně - Věřňovice  

- převezení plovoucího korečkového rýpadla na severozápadní část dobývané lokality 

- rozfázovaný postup těžby je vyznačen v příloze č. 5: Schéma varianty B: 

1. fáze začátek dobývání směrem od severozápadu k severovýchodu 

2. fáze prodloužení terénních dopravních pásů, orientace těžby od severozápadu 

k jihovýchodu 

3. fáze  prodloužení a přesunutí terénních dopravních pásů, ukončení těžby od 

jihovýchodu k severozápadu 

Celková délka u všech uvedených variant přesouvaných terénních dopravních pásů činí 

cca 1 300 – 1 400 m. Hlavní nevýhodou všech návrhů je ustavičné přesouvání a 

prodlužování dopravníků, což je ekonomicky a časově náročné.  

Je otázkou, která z variant je pro těžební organizaci příznivější. Z hlediska 

nejjednodušší náročnosti posunů a nejmenšího počtu zlomů se jeví jako nejvýhodnější 

varianta C.  

4.2 Ekologické navrhované řešení 

Z ekologického hlediska je každé povrchové dobývání velkým zásahem pro životní 

prostředí.  

Lokalita Dolní Lutyně – Velké Lány bude do budoucna rozšiřovat a prodlužovat těžbu 

štěrkopísku. Odtud vychází předpokládaná zátěž na životní prostředí zejména hlukem 

z dopravních automobilů, prašností a další mechanizací. Lom je situován mimo zastavěnou 

část obce, což má velký vliv především na hlučnost z provozu a z velké části ji tímto 

eliminuje. Postupně však bude docházet k rekultivaci již vytěžené plochy a obnovy 

přirozeného ekosystému. Následkem těžby vznikne jezero, které umožní vznik životního 

prostředí pro faunu a flóru.    

Prospěšné ekologické dopady na životní prostředí započnou až po úplném zakončení 

těžby a následné rekultivaci. 
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Závěr 

Předkládaný návrh „Plánu využití ložiska“ je vypracován v součinnosti s vyhláškou 

ČBÚ č. 175/1992 Sb., o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů, ve znění 

pozdějších předpisů. Těžba na IV. etapě je otázkou ještě několika let. Avšak záměr 

realizovat dobývání v návaznosti na právě probíhající etapu, je prospěšný hned z několika 

důvodů. Lokalita je umístěna mimo obytnou část obce, prodlouží se „životnost“ lomu, lze 

využít stávající komunikace a velký význam má i stávající technologické zázemí a 

v neposlední řadě strojní vybavení.    

Závěrem své bakalářské práce bych ráda uvedla, že tvorba návrhu na propojení se 

stávající technologickou linkou, byla pro mne přínosem. Dle mého názoru by mohl být 

využit jako jedna z možností ideálních řešení otvírky ložiska za pomocí pásových 

dopravníků.  
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