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Anotace 

V této bakalářské práci se zabývám studií dotěžení nevýhradního ložiska 

štěrkopísků na těžebním prostoru s názvem Dolní Lutyně – Velké Lány – I. a II. etapa 

v okresu Karviná. Dále zde uvádím geologické charakteristiky těžebního prostoru a návrh 

technologie pro následnou těžbu a dotěžení I. a II. etapy. Také se věnuji způsobu 

rekultivace po ukončení činnosti na dané lokalitě, která by byla v souladu s okolní 

krajinou. Z větší části se bude jednat o rekultivaci biotechnickou, kdy můžeme vytvořit 

vodní plochu s ostrovy nebo poloostrovy a okolí zatravníme a zalesníme. Na závěr 

zhodnotím ekonomický přínos pro pokračující těžbu, a přibližnou životaschopnost lomu. 

Klíčová slova: těžební prostor, štěrkopísek, rozšíření těžby, rekultivace, Dolní Lutyně – 

Velké Lány 

 

 

Summary 

 In this bachelor thesis deal with the study of completing the excavation of non-

exclusive sandy gravel deposits in the mining area called Dolní Lutyně – Velké Lány - 

stages I and II in the District of Karviná. Further I indicate the geological characteristics of 

the mining area and proposes the technology applied for stages I and II of subsequent 

extraction and the extraction completion. It also focuses on reclamation methods after 

termination of the activity on the particular location, which would be consistent with the 

surrounding landscape. It will mostly be the case of biotechnological reclamation; we can 

create a water area with islands or peninsulas, and the surrounding landscape could be 

grassed over or planted with trees. At the end I will evaluate the economic benefits of 

continued mining, and approximate viability of the quarry.  

Keywords: : mining area, sandy gravel, mining extension, reclamation, Dolní Lutyně – 

Velké Lány 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

EDĚ   elektrárna Dětmarovice 

EN   Evropská norma 

OBÚ   Obvodní báňský úřad 

HOZ   hlavní odvodňovací zařízení 

m n. m.  metrů nad mořem 

TP   těžební prostor 

č. j.   číslo jednací 

ČSN   Česká státní norma 

GPS   satelitní zaměřovací systém 

PDR   plovoucí drapákové rýpadlo 

PKR   plovoucí korečkové rýpadlo 

PVL   plán využití ložiska 

VTL   vysokotlaký plynovod 
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Úvod    

Těžba písků a štěrkopísků v okolí města Dolní Lutyně probíhá již od roku 2003. 

V těžebním prostoru Dolní Lutyně – Velké Lány, který je dán územním rozhodnutím, bylo 

geologickým průzkumem zjištěno pět ložisek písku a štěrkopísku. Proto byla těžba 

rozdělena na několik etap: Etapu I, Etapu II, Etapu III a Etapu IV, a Etapu Dolní Lutyně-

Věřňovice. V současné době je Etapa I a Etapa II vytěžena na první řez do hloubky 14 

metrů a zpracovávají se studie na způsob dotěžení a použití těžební technologie na druhý 

řez do hloubky 27 metrů. Na Etapě III se pro malou mocnost ložiska těžit nebude a pro 

Etapu IV se zpracovává způsob vedení otvírkových a dobývacích prací štěrkopísků 

v závislosti na stávající použité technologické dopravě. V současné době probíhá těžba na 

Etapě Dolní Lutyně – Věřňovice. 

Dobývání je prováděno výhradně z pod hladiny podzemní vody a to korečkovým 

rýpadlem. Vytěženou surovinu písků a štěrkopísků v původním stavu nebo po úpravě 

nejvíce používáme k výrobě betonářských směsí a betonu. Dále po splnění daných norem 

ČSN 72 1511 jako kamenivo pro stavební účely. 

Dále se budeme zabývat použitou stávající technologii těžby a dopravy, navržením 

nové technologie pro dotěžení druhého řezu těžby, a to plovoucím drapákovým rýpadlem. 

Jejím ekonomickým přínosem. Následným zahlazením důsledků činnosti prováděné 

hornickým způsobem, jaký bude její dopad a ekologický vliv na danou lokalitu. Situace 

lokality je znázorněna na obrázku č. 1. 
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Obrázek č. 1 Situace řešené lokality (Zdroj: www.mapy.cz, upraveno Petr Novotný) 

  

http://www.mapy.cz/
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1. CHARAKTERISTIKA LOŽISKA, ÚLOŽNĚ - GEOLOGICKÉ 

POMĚRY, STAV ZÁSOB 

1.1. Geografická charakteristika ložiska  

Ložisko štěrkopísku Dolní Lutyně – Velké Lány je ložiskem nevyhrazeného 

nerostu.  Nachází se v Moravskoslezském kraji, na území okresu Karviná, mezi obcemi 

Dolní Lutyně a Dětmarovice. Leží na levém břehu řeky Olše, která tvoří státní hranicí se 

sousedním Polskem. Prochází v údolní nivě v nadmořské výšce okolo 207 m n. m. Ložisko 

leží v severní části ostravské pánve, která zahrnuje široké holocenní nivy řek Odry, 

Ostravice a Olše a mírně zvlněnou pahorkatinu Orlovské plošiny s relikty glacigenních 

sedimentů. 

Lokalita se nachází asi 2 km severozápadně od silnice I. třídy č. 67 směr Český 

Těšín – Karviná – Bohumín. Nejbližší železniční stanice je v Dětmarovicích na železniční 

trati č. 320 směr Bohumín – Čadca. Těžební prostor sousedí s průmyslovým areálem 

Elektrárny Dětmarovice. 

Nejbližší roztroušená obytná stavení obce Dolní Lutyně od dané lokality se nachází 

ve vzdálenosti 800 – 1000 metrů, soustředěná zástavba pak ve vzdálenosti větší jak 1,5 km, 

ale oddělena morfologickou vyvýšeninou. Obdobná situace je i ve vztahu k obci 

Dětmarovice. 

Těžební prostor patří do katastrálního území obce Dolní Lutyně, a nachází  

se na pozemcích parcelních čísel 4240/1, 4240/2, 4245/1, 4245/2, 4246, 4247, 4248/1, 

4248/2, 4248/3, 4250, 4252/1 , 4252/2. 

Dobývání na ložisku Dolní Lutyně – Velké Lány č. D5259900 společnosti  

GZ - Sand, s.r.o., Těžba a zpracování štěrkopísku, Masarykovo náměstí 207, 763 61 

Napajedla, bylo zahájeno na základě schváleného územního rozhodnutí obecního úřadu 

Dolní Lutyně dne 12. 5. 2003, č. j. výst. 243/2003-Saj., kterým došlo k stanovení těžebního 

prostoru. Následně činnost prováděná hornickým způsobem v těžebním prostoru byla 

povolena OBÚ Ostrava.  
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1.2. Úložně – geologické poměry 

Ložisko štěrkopísku Dolní Lutyně – Velké Lány se nachází v severní části 

Ostravské glacigenní pánve, která zahrnuje široké holocenní nivy řek Odry, Ostravice  

a Olše a mírně zvlněnou pahorkatinu Orlovské plošiny. Vyznačuje se přítomností silně 

vyvinutých čtvrtohorních pokryvů, k nimž náleží zejména sedimenty kontinentálního 

zalednění, sedimenty fluviální a eolické.  

  Podloží tvoří především sedimentární výplň spodně bádenské vněkarpatské čelní 

prohlubně, která je součástí miocénních pánví. Ty v závislosti na postupujícím flyšovém 

klínu přesouvaly svůj sedimentační prostor, i podélnou osu hlavní subsidence směrem  

do předpolí na tektonicky i sedimentárně zatěžovaný a ohýbající se okraj Českého masivu. 

Ve vněkarpatské čelní prohlubni je rozšířena bazální klastická sedimentace, zastoupena  

ve dvou typech. V hrubě klastickém vývoji - skládající se především ze štěrků, 

pocházejících z karpatského materiálu a tvrdých písků pocházejících z Českého masívu. 

V nadloží bazální klastické sedimentace jsou to pak v celé oblasti západní karpatské 

předhlubně převážně pelitické sedimenty. 

   Z hlediska geologického začlenění se jedná o údolní terasu řeky Olše. Jejich 

podloží je tvořeno především jílovitými sedimenty spodního bádenu vněkarpatské čelní 

hlubiny. V našem případě dětmarovického výmolu, a částečně glacifluviálními sedimenty 

halštrovského zalednění, které tvoří výplň bohumínského subglaciálního koryta. 

Skladba území je od shora dolů ve vrstvách: 

- Hlinitopísčité náplavové uloženiny údolní nivy řeky Olše; 

- Štěrkopísčité sedimenty údolní terasy řeky Olše; 

- Štěrkopísčité sedimenty haštrovského zalednění, které tvoří výplň 

bohumínského subglaciálního koryta; 

- Jílové sedimenty spodního bádenu. 

Celková mocnost výplně koryta nebyla ověřována. Podle vrtů ložiskového 

průzkumu však přesahuje 20 metrů. Dalšími vrty bylo podloží koryta zjištěno  

ve 40 metrech. Mocnost výplně glacigenního koryta může dosahovat okolo 33 metrů. 
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Ve výplni koryta převládají písky, na jejich složení se podílí z více jak 90% zrna 

křemene, zbývající podíl tvoří živce, pískovce, žuly a jiné horniny. Z těžkých minerálů  

je přítomen granát, zirkon a pyrit. [1] 

 

1.3. Stav zásob 

Geologický stav zásob celého ložiska 

Podklady pro zpracování přehledu zásob nemají ideální vypovídající schopnost, 

protože těžba písků a štěrkopísků probíhá pod hladinou těžebního jezera. Z tohoto důvodu 

by byla kontrola možná pouze echolotem. Proto je obtížné vyčíslit ztráty a zůstatky těžené 

suroviny v závěrných svazích. 

Využitelné zásoby v plošném rozsahu ložiska Dolní Lutyně - Velké Lány jako 

celku byly vypočteny v PVL I. Etapa, a to kvalifikovaným přepočtem při použití obecných 

kondičních ukazatelů: 

- obsah odplavitelných částic 15%, 

- mocnost suroviny 3 metry, 

- skrývkový poměr 1 : 2,5, 

- mocnost suroviny pod úrovní podzemní vody max. 20 metrů. 

V následujícím množství: 

Zásoby bilanční volné:    

fluviální štěrkopísky                           1 200 000 m 3   

glacifluviální písky a štěrkopísky      3 050 000 m 3    

celkem  4 250 000 m
3
 

Zásoby bilanční vázané:  

fluviální štěrkopísky                                705 000 m 3  

glacifluviální písky a štěrkopísky            680 000 m 3  

celkem                                                               1 385 000 m
3
 

zásoby celkem                                                     5 635 000 m 3  
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Celkový stav zásob bilančních volných a vázaných je 5 635 000 m 3 . [1]   

 

Geologické zásoby na I. a II. etapě   

Plošný rozsah dobývání byl s přihlédnutím na úložní poměry těženého materiálu 

rozčleněn do 3 bloků zásob (viz příloha č. 1 a 2): 

Blok zásob 1 se nachází v severní části II. etapy dobývání a přechází do I. etapy 

dobývání. Na jihu je vymezen severním okrajem subglaciálního koryta zmapovaném 

geologickým průzkumem a z části bez přítomnosti subglaciálního koryta.  

Blok zásob 2 je na severu vymezen okrajem subglaciálního koryta, zahrnuje kromě 

jihozápadní části celý zbývající plošný rozsah I. a II. etapy dobývání, a je rozdělen na dva 

těžební řezy. 

Blok zásob 3 je v jihovýchodní části II. etapy dobývání, a obdobně jako blok zásob 

1 je bez nebo s částečnou přítomností subglaciálního koryta. 

 

Tabulka č. 1 Celkové výsledky vytěžitelných zásob II. etapy 

 BLOK Č. 1 BLOK Č. 2 BLOK Č. 3 CELKEM 

 objem tis. m
3
 objem tis. m

3
 objem tis. m

3
 objem tis. m

3
 

Skrývka 32,2 415,0 58,0 505,2 

Štěrkopísky 57,5 516,5 73,8 647,8 

písky do 191 m n. m. - 760,2 11,4 771,6 

písky 191-180 m n. m. - 382,8 - 382,8 

písky 191-183 m n. m. - 43,2 - 43,8 

surovina celkem 57,5 1 702,7 85,2 1 845,4 

 

Využitelné zásoby pro I. etapu na bázi - 180 m n. m. jsou 215 437,5 m 3 . Pro II. etapu 

je to 426 600 m 3 vytěžitelných. K výpočtu bylo použito vzorce:  
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V = 
 

m
SS




2

21    [ m 3 ]  1.1 

V - objem zásob 

S
1
- vrchní plocha počítaného řezu 

S
2

- spodní plocha počítaného řezu 

m – průměrná mocnost počítaného řezu 

 

 K výpočtu průměrných mocností byly použity údaje z vrtů geologického průzkumu. 

Vzhledem k tomu, že v bloku zásob č. 1 a 3 zásoby nejsou, byly vzaty vrty z bloku zásob 

č. 2 a hranice I. etapy viz tabulka č. 2. 

Tabulka č. 2 Výpočet průměrných mocností 

Vrt Skrývka Štěrkopísky Písky do 191m Písky od 191-180m 

Blok č. 2     

VL 9 2,8 3,6 8,95 9 

VL 20 2,1 4,9 8,5 11 

VL 21 2,2 4,4 9,04 11 

VL 22 2,1 5,4 8,35 11 

VL 25 2,8 4,3 8,75 11 

VL 28 2,8 4,2 9,49 11 

VL 29 3,5 4,3 8,6 9 

VL 30 2,8 4,2 9,11 11 

VL 31 4,5 1,7 9,55 9 

Průměr 2,88 m 4,15 m 8,90 m 9,31 m 

Etapa I.     

VL 9 2,8 3,6 8,95 9 

VL 31 4,5 1,7 9,55 9 

Průměr 3,65 m 2,65 m 9,25 m 9,00 m 
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Celkový stav zásob je přibližně 1 091 463,75 tun suroviny. 

Výpočet zásob v tunách: 

Q
CELKOVÉ

 = V   ρ [ t ]  1.2 

Q
CELKOVÉ

  zásoby celkové [ t ] 

V   objem těžby  [ m 3 ]    

ρ   měrná hmotnost [ t m 3 ] 
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2. SOUČASNÝ STAV DOBÝVÁNÍ A TECHNOLOGIE V PŘEDMĚTNÉ 

LOKALITĚ 

2.1. Současný stav dobývání   

V současné době je I. a II. etapa vytěžena na první řez do hloubky 14 metrů  

za pomocí plovoucího korečkového rýpadla PKR 150 (viz obrázek č. 2) s pohonem 

agregátů elektromotorem, který je ve vlastnictví těžební organizace a bude využíván pro 

těžbu na následujících etapách, nebo jiných těžebních prostorech. Přívod elektrické energie 

k těžebnímu stroji a plovoucí pásové dopravě je plovoucí kabelovou trasou. 

 

 

Obrázek č. 2 Plovoucí korečkové rýpadlo PKR 150, Dolní Lutyně – Velké Lány 
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Parametry plovoucího korečkového rýpadla jsou uvedeny v tabulce č. 3. 

Tabulka č. 3 Technické údaje PKR 150 

TECH. PARAMETR JEDNOTKA PKR 150 

OBJEM KOREČKU m
3
 0,25 

POČET VÝSYPŮ  min
1
 17 až 19 

TEORETICKÝ VÝKON m
3
  h

1
 255285 

MAX. TĚŽ. HLOUBKA M 14 

     

 Plovoucí korečková rýpadla jsou stroje vlečné, které se na místo těžby dopravují 

remorkéry, případně se montují přímo do připravené těžební jámy. Pracovní pohyby 

umožňuje systém kotvících lan, která jsou zakotvena ke břehu kotvami a tažena 

manipulačními vrátky. Základními částmi těžebního zařízení, kterým se štěrkopísek 

rozpojuje, nabírá a dopravuje na hladinu, jsou korečky spojené v korečkovém řetězu  

a obíhající po nosné lafetě. Korečkový řetěz je poháněn horním turasem. Korečková 

rýpadla jsou stroje kontinuálně pracující s pásovou dopravou.  

 Vytěžená surovina je dopravována z násypky plovoucího korečkového rýpadla 

přes skluz pomocí vynášecího pásu o šířce 1200 mm na plovoucí pásové dopravníky  

o šířce 800 mm. Přechod mezi hladinou vody a pevninou nám zajistí nábřežní pásové 

dopravníky široké 1000 mm. Terénní pásová doprava široká 800 mm pak dopraví vytěžený 

materiál na technologickou linku k odjílování a roztřídění na jednotlivé frakce.  

 Jednotlivé dopravníky budou navázány kloubovým pantografickým spojením. 

 Celkovou situaci I. a II. etapy znázorňuje obrázek č. 3. 
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Obrázek č. 3 Těžební prostor I. a II. Etapy (Zdroj: www.mapy.cz, upraveno Petr Novotný) 

 

2.2.  Technologie na předmětné lokalitě 

V současné době se v těžebním prostoru Dolní Lutyně – Velké Lány používají 

veškerá stávající technologická zařízení, která jsou výhradně ve vlastnictví těžební 

organizace. Byla vybudována a používána při těžbě a úpravě suroviny při I. etapě. Jde o 

plovoucí korečkové rýpadlo PKR 150, plovoucí pásovou dopravu, terénní pásovou 

dopravu. Dále se jedná o technologickou linku k úpravě, třídění a expedici upraveného 

těženého materiálu umístěné na ploše I. etapy. 

Všechna technologická zařízení jsou napájena elektrickou energií, která je do TP 

přivedena dvěma přívody. První přívod elektrické energie o výkonu 110 kV je přiveden 

přímo z EDĚ do trafostanice, která leží na I. etapě TP a napájí zařízení I. etapy, kanceláře, 

sociální zázemí, dílny a technologickou linku úpravny. 

  Druhý přívod elektrické energie je z nově vybudované kioskové trafostanice, která 

leží na II. etapě TP. Má výkon 400 kV a napájí pásovou dopravu a těžební zařízení.  

Vytěžená surovina je expedována buď v přírodním stavu pro zásypy a násypy, nebo 

v upraveném stavu tříděním. A to podle tržní poptávky, kde ale výrazně převažuje podíl 

http://www.mapy.cz/
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upravené certifikované suroviny. Proto upravujeme vydobytou surovinu na jednotlivé 

frakce dle norem viz tabulka č. 4:  

- 1. ČSN EN 13139 (EN 13139 : 2002) Kamenivo pro malty 

- 2. ČSN EN 12620 (EN 12620 : 2002) Kamenivo do betonu 

- 3. ČSN EN 13043 (EN 13043 : 2002) Kamenivo pro asfaltové směsi 

a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných ploch 

- 4. ČSN EN 13242 (EN 13242 : 2002) Kamenivo pro nestmelené 

směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby 

a silnice 

- 5. Kamenivo dle zákona č. 102/2001 Sb. Zákon o obecné 

bezpečnosti výrobků 

 

Tabulka č. 4 Tříděný expedovaný, certifikovaný materiál dle norem ČSN EN. 

NÁZEV NORMA FRAKCE 

Kamenivo přírodní těžené 1,2,3,4 0/4 

Kamenivo přírodní těžené 2,3,4 4/8 

Kamenivo přírodní těžené 2,3,4 8/16 

Kamenivo přírodní těžené 2,3,4 11/22 

Kamenivo přírodní těžené 5 0/2 

Kamenivo přírodní těžené 5 0/16 

Kamenivo přírodní těžené 5 Hlušina 

 

Pro úpravu vytěženého kameniva z vody používáme jednostupňový proces 

zdrobňování nadrozměrných zrn ve vrátném okruhu a mokré třídění a praní.  

Postup úpravy 

Vytěžená surovina je dopravována pásovým dopravníkem na první vibrační třídič, 

který oddělí nadrozměrná zrna větší než 90 mm, nevhodná pro zpracování na kuželovém 
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drtiči. Dále oddělí mezisítnou frakci 22 – 90 mm, která se zpracuje v kuželovém drtiči  

a frakci 0 – 22 mm určenou k roztřídění na druhém třídiči. 

Frakce 0 – 22 mm je 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 jsou dopraveny na expediční skládky haldovacími pásovými dopravníky. Frakce 

0/2 a 0/4 jsou svedeny žlabem do dehydrátoru. Po odvodnění jsou dopraveny vodorovným 

pásem k haldovacímu otočnému dopravníku, kterým jsou ukládány na půlkruhové 

expediční skládky. 

Pro úpravu se používá voda z těžebního jezera, bez použití chemických látek nebo 

přísad. 

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

do vyrovnávacího zásobníku vrátného okruhu, odkud je rovnoměrně podáváno vibračním 

podavačem do kuželového drtiče, ve kterém je zdrobněno a dopraveno transportérem zpět 

na přísunový dopravník k prvnímu třídiči. 

Technologická voda pro zkrápění třídičů a praní je přiváděna v potřebném tlaku  

a množství z těžebního jezera. Kalová voda z dehydrátoru je svedena samospádným 

potrubím do kalové jímky, která je vytvořena ve vytěženém prostoru v jihozápadní části 

TP II. etapy. [1]  

Ovládání technologie úpravny je z linky velínu. Schéma celého technologického 

procesu je znázorněno v příloze č. 2. 

K nakládání upraveného materiálu k expedici se používají kolové motorové 

nakladače značek Volvo a Caterpillar. Expedice je převážně zajišťována nákladními auty 

odběratelů nebo externích dopravců, a to nákladními tahači s přívěsy o nosnosti 22 tun  

a nákladními sklápěči o nosnosti 12 tun po vnitrozávodní komunikaci s jednosměrným 

provozem. Tyto po naložení pokračují k budově expedice, kde jsou zváženy a vystaveny 

expediční doklady (obrázek č. 4). Dále pak budou pokračovat po ostatních účelových 

komunikacích na veřejné komunikace ve směru na Karvinou, Ostravu, Orlovou nebo 

Frýdek - Místek. Při větším odběru do míst s železničním spojením lze využít dopravu po 
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železniční vlečce, která vede podél jižního okraje těžebního prostoru do elektrárny 

Dětmarovice. Doprava v areálu TP je dána dopravním řádem a dopravním značením. 

 

 

Obrázek č. 4  Váha expedice 
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3. NÁVRH NA DOTĚŽENÍ NEVÝHRADNÍHO LOŽISKA ŠTĚRKOPÍSKU 

NA LOKALITĚ VELKÉ LÁNY - I. A II. ETAPA  

Vzhledem k tomu, že ložisko nelze dobývat v jednom těžebním řezu za použití 

plovoucího korečkového rýpadla (těžební hloubka je závislá na délce lafety  

a ta je na použitém stroji PKR 150 14 metrů), se pro těžení ložisek z větších hloubek 

používají plovoucí drapákové rýpadla.  

Proto bylo k dotěžení suroviny v druhém těžebním řezu vybráno plovoucí 

drapákové rýpadlo KG 2,5 polské výroby (obrázek č. 5), který je rovněž ve vlastnictví 

organizace.  V současné době je používán v nedaleké pískovně Dolní Lutyně - Nerad,  

a z toho důvodu by nemělo být finančně náročné jeho přemístění do daného TP  

po ukončení jeho stávající těžby.  

 

 

Obrázek č. 5 Drapákové rýpadlo KG 2,5, pískovna Dolní Lutyně - Nerad 
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Parametry plovoucího drapákového rýpadla jsou uvedeny v tabulce č. 5. 

Tabulka č. 5 Technické údaje PDR KG 2,5 

PARAMETR JEDNOTKA PDB KG 2,5 

OBJEM DRAPÁKU m
3
 2,5 

MAX. TĚŽEBNÍ HLOUBKA M 40 

MAX. TEORETICKÁVÝKONNOST m
3
  h

1
 120 

ZVEDACÍ RYCHLOST m   min
1
 65 

 

Výpočet výkonnosti PDB za hodinu: 

Q TEOR = V L   n   60 [ m 3 /h ] 3.1 

Q TEOR  - teoretická výkonnost  

V
L

     - objem lžíce 

n         - počet cyklů 

Plovoucí drapáková rýpadla jsou stroje složitější než plovoucí korečkové rýpadla, 

ale jejich těžební cyklus lze snadno převést na automatizovaný provoz. Proto je jejich 

provoz energeticky náročnější. Největší výhodou těchto rýpadel je možnost těžit  

ze středních a velkých hloubek při libovolném složení zrnitosti štěrkopísků. Mohou jednak 

přetěžovat již částečně vytěžené ložisko na plnou hloubku, nebo některé typy mohou těžit  

i v plné těžební stěně v jednom řezu. Tím je jednoznačně určeno jejich uplatnění 

v technologii těžby štěrkopísků z vody. 

 Pracovní cyklus těžby plovoucími drapákovými rýpadly začíná spouštěním 

otevřeného drapáku na dno, poté se čelisti navíjením zdvihacího lana uzavírají. Naplněný 

drapák se zvedá až na hladinu a současně posouvá k místu výsypu. Uvolněním zdvihacího 

lana se čelisti rozvírají a materiál se vysypává do násypky, a odtud na plovoucí pásový 

dopravník. Ten bude sveden přes nábřežní pás na jižní terénní pásový dopravník  

a pokračovat k úpravně.  
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 K dosažení žádané hloubky těžby je nutné odebírat materiál ve vrstvách v určitém 

sypném kuželu a jejich počet je závislý na vlastnostech těženého materiálu. Dosaženou 

hloubku i místo záběru drapáku je nutné stanovit v průběhu těžby soustavným 

zaměřováním pomocí GPS signálu, nebo pomocí echolotu. Pro pracovní pohyby potřebné 

pro přemísťování do řezu je rýpadlo vybaveno soustavou lan a pracovních kotev s použitím 

vrátkového zařízení. 

 Jelikož jde o přerušovanou těžbu s délkou pracovního cyklu závislou na hloubce 

těžení, má zvětšování hloubky těžby významný vliv na klesání výkonnosti. 

 Hlavním pracovním prvkem drapákového rýpadla je drapák, většinou opatřený 

břitem nebo rozpojovacími zuby. Ty jsou schopny prorazit i menších jílové proplástky, 

vyskytující se v ložisku. Cyklickým způsobem práce a konstrukcí stroje jsou určeny  

i možnosti jeho použití. K pracovní činnosti drapáku, tj. jeho spouštění, zvedání, otvírání 

(výsyp) a zavírání, slouží kombinované zvedací zařízení. A to kočka pojíždějící  

po jeřábové dráze nebo sklopný výložník. 

 Souprava plovoucího rýpadla se skládá z plováků, zdvihacího zařízení, nosné 

konstrukce, vlastního drapákového ústrojí a příslušenství. Konstruována jsou jako vlečná 

zařízení bez vlastního pohonu. Těžební pohyby jsou vyvozovány pomocí soustavy vrátků, 

lan a kotev. [2] 

Plovoucí rýpadla se podle použití dají rozdělit na několika typu: 

- Rýpadlo se sklopným výložníkem, s těžbou středovým otvorem. 

- Rýpadlo s mostovou konstrukcí, s těžbou středovým otvorem bez 

vyložení před příď rýpadla. 

- Rýpadlo s mostovou konstrukcí, s těžbou středovým otvorem  

a s vyložením před příď rýpadla. 

- Rýpadlo s mostovou konstrukcí na dvou podélných plovácích 

s těžbou z prostoru mezi plováky a s nakládkou přímo do člunů. 

- Rýpadlo s otočným výložníkem s těžbou před plováky a nakládkou 

přímo do člunů bez odjílování nebo s možností odvodnění  

pro dopravu plovoucími pásovými dopravníky. 
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Začátek těžby: 

Začátek těžby PDR bych zvolil z jihovýchodní části II. etapy dobývání od ochranného 

pásma EDĚ a VPL ve směru severním a stáčením se k severozápadu k I. etapě. Těžba bude 

probíhat v pásech orientovaných příčnou osou z východu na západ. Před počátkem těžby, 

by bylo vhodné kvůli obtížné orientaci v ploše vodní nádrže vytýčit linii spodní plochy 191 

m n. m., například ukotvenými bójkami. 

Těžba v tomto hloubkovém řezu bude situována v úseku B (viz příloha č. 2) a těženy 

budou výlučně písky subglaciálního koryta. Prostorový rozsah druhého těžebního řezu je 

vymezen bázi 191 a 180 m n. m. Při těžbě plovoucím drapákovým rýpadlem bude 

uplatněna dobývací metoda přirozeně se vytvářejících těžebních kuželů. Tím lze 

dostatečně přesně upravit hloubku dobývání, zajistit průběh těžby vůči projektované bázi  

a těžebním svahům (tabulka č. 6). Ustavení PDR musí proto odpovídat algoritmu: 

Výška těžebního řezu x  3,9  =  vzdálenost ustavení rýpadla od svrchní úrovně  

 2 těženého řezu. 

Tabulka č. 6 Generální sklony trvalých závěrných svahů lomu 

Náplavové hlíny (skrývka) 1 : 5 

Fluviální štěrkopísky 1 : 3 

Fluviální štěrkopísky ve vnitřních částech těžebních úseků 1 : 3,9 

Glacifluviální písky 1 : 3,9 

 

 Spodní báze je projektována v úrovni 180 m n. m. Je odvozena z úložních poměrů  

a z provedeného hloubkového dosahu průzkumu. Pokud bude v úrovni 180 m n. m. těžbou 

ověřena přítomnost písku subglaciálního koryta, je možné těžit i pod touto úrovní 

s vědomím, že půjde o hloubkový interval bez průzkumem doložené dokumentace. Při 

těžbě pod úrovní 180 m n. m. musí být dodrženy sklony těžebních svahů 1 : 3,9 

projektované pro písky subglaciálního koryta.  

 Vzhledem k tomu, že těžební koryto má vanovitý tvar, svahy koryta jsou strmé  

a mocnost glacifluviálních štěrkopísků je odvislá od tvaru koryta, v jeho centrální části 
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dosahuje více jak 30 m (vrt základního geologického výzkumu zastihl předkvartérní 

podloží v hloubce 41 m pod povrchem terénu). V jihozápadní části II. etapy dobývání 

v prostoru vrtu 1 a 24 podloží subglaciálního koryta vystupuje ve vyšší úrovni, a ve vrtu 23 

schází a tvoří vyvýšený stupeň, může organizace přistoupit v závislosti na aktuálních 

podmínkách k odlišnému hloubkovému vedení těžebních prací. A proto se musí jednou 

ročně plovoucí drapákové rýpadlo, dno a svahy zaměřit a zanést do provozní mapy ložiska. 

Těžební jezera štěrkopísku prováděné plovoucími stroji jsou dle zákona 

sledovanými vodními cestami účelovými. Proto veškeré stavby a provoz na sledované 

vodní ploše mohou být prováděny se souhlasem Státní plavební správy a podléhá jejímu 

dozoru. Plovoucí plavidla a zařízení v TP musí mít odpovídající platná lodní osvědčení  

a jejich posádky odpovídající průkazy způsobilosti. Během těžby musíme zaznamenávat 

do provozní dokumentace technologické a pracovní postupy, pokyny pro obsluhu a údržbu 

zařízení, dále mít vypracovaný havarijní plán a řešen způsob nakládaní s odpady. Musí být 

rovněž dodržovány a pravidelně kontrolovány technické stavy všech mechanismů, sklonu 

svahů těžebního jezera. Na pracovištích bude měřena přítomnost škodlivých látek. 

  

 

  



Petr Novotný: Dotěžení nevýhradního ložiska štěrkopísku Dolní Lutyně  –  I. a II. etapa 

 

2014  20 

4. NÁVRH NA REKULTIVACI V SOULADU S OKOLNÍ KRAJINOU 

Většina aktivit člověka se svými zásahy podílí na proměnách krajiny v jejím 

zkulturnění, ale bohužel taky v menší či větší míře na její devastaci. Ta je vyvolána hlavně 

průmyslovou činností. Nejvíce krajinu poškozuje těžební činnost. Ta se nejvíce podepisuje 

a podílí dlouhodobě na dynamických proměnách krajinného a životního prostředí. 

Z toho důvodu musíme dát prostředí do původního stavu nebo jeho vzhled a tvar 

uzpůsobit použité technologii těžby. V našem případě, kdy těžba probíhá pod úrovní terénu 

z vody a vzniká nám nová vodní plocha (obrázek č. 6), budeme provádět rekultivaci 

biotechnickou a to ve dvou částech:  

I. Technická část 

II. Biotechnické část 

 

Obrázek č. 6 Nově vzniklá vodní plocha 
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Předpokládaný Plán rekultivace vychází z Generálního plánu sanací a rekultivací 

zpracovaného pro ložisko štěrkopísků Dolní Lutyně – Velké Lány, který byl schválen 

rozhodnutím Obvodního báňského úřadu v Ostravě. Generální plán zahrnuje i plochu 

navrhovanou touto žádostí k odnětí půdy ze Zemědělského půdního fondu, s kterým 

vyslovilo souhlas Ministerstvo životního prostředí. Jedná se o pozemky parcelních čísel 

4240/1, 4240/2, 4248/2 a 4248/3 katastrálního území Dolní Lutyně.    

4.1.  Technická část 

Technická část rekultivace částečně probíhala při těžbě prvního těžebního řezu.  

A to především v skrývání orničních zemin, jejich ukládání na výsypky pro následnou 

rekultivaci. Přebytečné množství bylo nabídnuto k využití mimo prostor ložiska. Dále ve 

skrývání sprašových a jílových hlín, které byly použity na zřízení zemního tělesa podél 

východního okraje těžební plochy, sanační a rekultivační účely. Část skrývkových hmot 

opět ponechána na výsypkách a přebytečné množství nabízeno k využití mimo ložisko. 

Při zahájení těžby ve druhém těžebním řezu se bude pokračovat s úpravou vodní 

plochy, svahů vodní nádrže a úpravou povrchového reliéfu a výsypek. 

Svahy vodní nádrže pod hladinou vody budou vytvářeny již v průběhu dobývání,  

a to v hloubkovém intervalu tvořeném štěrkopísky a písky ve sklonu 1 : 3,6 až 1 : 3,9. 

Svahy vodní nádrže nad hladinou vody budou pozvolně sesvahovány k vodní hladině  

ve sklonu 1 : 5. Následně na ně bude rozprostřena vrstva ornice o mocnosti 30 – 40 cm, 

tato vrstva bude následně mírně zhutněna a zatravněna s uválcováním výsevu. Sklony 

svahů v těch částech nádrže, kde budou ukládané skrývkové zeminy, se budou vytvářet 

přirozenou cestou v závislosti na jejich vlastnostech. Takto vzniklé svahy pod hladinou 

vody nebudou v rámci technické rekultivace upravovány a nebude prováděna jejich 

příprava na biologickou rekultivaci.  

Podél obvodu vodní nádrže bude vytvořen pás široký 4 až 8 metrů, který bude 

tvořen hlinitými zeminami a nacházející se mezi hladinou vody a povrchovým reliéfem. 

V úrovni původního povrchu terénu budou vytvářeny pobřežní lavice průměrné šířky  

3 metry. Ty budou situovány mezi svahem vodní nádrže a patami výsypek. 
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Výsypky v severní a jižní části území dotčeného odnětím Zemědělského půdního 

fondu (parcely číslo 4248/2 a 4248/3) budou v době těžby urovnány a zatravněny  

za účelem snížení prašnosti. Po ukončení jejich provozování bude jejich povrch urovnán, 

rozprostřena na něho 20 – 30 cm vrstva ornice a provedeno zatravnění. 

Výsypky vytvořené ukládáním skrytých zemin do těžebního jezera budou 

ponechány přirozenému stavu a postupně dosypávány až k úrovni okolního terénu.  

Pak budou urovnány, rozprostřena na ně ornice v 20 – 30 cm vrstvě a zatravněny. Na jejích 

ploše budou vytvořeny vodní tůně.   

Plochy nedotčené dobýváním budou po dobu těžby udržovány jako ostatní plochy  

a po ukončení zarovnány a zatravněny. 

Nově vzniklá vodní plocha a okolí nepotřebuje budovat odvodnění. Území  

je odvodňováno řekou Olší a jejím levostranným přítokem potokem Mlýnka. Pro vlastní 

území ložiska plně postačí stávající systém odvodnění dvěma melioračními kanály, 

východní je zaústěn do řeky Olše, západní do potoka Lutyňka. 

Příprava na biologickou část rekultivace bude provedena po ukončení těžby. 

4.2. Biologická část  

Biologická část rekultivace se bude odvíjet podle vytvořených terénních prvků 

vzniklých jako důsledek dobývání. Plochy navržené k osázení dřevinami budou nejdříve 

před výsadbou zatravněny. K zatravnění bude použita travní směs ve složení: 

- Jetel luční, červený – Trifolium pratensis   15% 

- Jílek anglický - Lolium perenne   15% 

- Metlice – Deschampsia    15% 

- Ovsík vyvýšený – Arrhenstherum elativ  15% 

- Kostřava červená – Festuca rubra   10% 

- Kostřava luční – Festuca pratensis   10% 

- Psineček tenký – Agrostis tenius   10% 

- Psineček výběžkatý – Agrostis stolonifera  10%. 

Ve směru od vodní hladiny ke břehům je navrhováno provedení biologické 

rekultivace dle následujících zásad: 
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Břehy vodní nádrže v úrovni hladiny vody a její svahy do hloubky 1,5 metru 

ponechat přirozené revitalizaci a přirozené sukcesi vodních a mokřadních rostlin (kosatec 

žlutý, zblochan vodní, chrastice rákosovitá, rákos obecný). Existence vodní nádrže umožní 

rozvoj vodní fauny. 

Technicky upravené svahy nádrže nad hladinou vody budou zatravněny. Vrchní 

části pobřežních lavic budou za účelem omezení volného přístupu k nádrži současně 

k jejich zpevnění osázeny křovinatými dřevinami stejnými, které se v současnosti 

nacházejí, kolem melioračních kanálů a komunikací: 

- Slivoň trnka – Prunus spinosa   30% 

- Hloh jednoblizný – Crataegus monogyna  30% 

- Růže šípková – Rosa canina    20% 

- Ostružník křovitý – Rubus fruticosus  10% 

- Bez černý – Sambucus nigra    10%. 

Podél vnějšího okraje těchto svahů je pak navrhováno vysadit střídavě borovici 

lesní – Pinius silvestris 70% v kombinaci s remízky břízy bradavičnaté – Betula verrucosa 

30%. Následný pobřežní pás bude jen zatravněn. 

Výsypky budou osázeny dřevinami shodnými s druhovým složením okolních 

dominantních dřevin. Bude se jednat o: 

- Dub letní – Quercus robura    25% 

- Dub zimní – Quercus petraea   25% 

- Jasan ztepilý – Fraxinus excelsior   10% 

- Habr obecný – Carpinus betulas   10% 

- Lípa srdčitá – Tillia cordata    20% 

- Jeřáb ptačí – Sorbus aucuparia   10%.  

Ve vlhčích částech budou vysázeny keře v kombinaci se stromy v poměru  

30% keřů a 70% stromů. Počítá se s přirozeným náletem břízy, osiky vrb a keřů. Celý plán 

rekultivace a způsob osázení dřevin se řídí technologickým postupem a respektuje 

ustanovení Zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a vyhlášky č. 395/1992 Sb. 

a vyhlášky č. 149/2003 Sb. 
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Technologický postup a způsob osazení dřevin je rozdělen do třech etap: 

- Založení lučního porostu – zatravnění, dvoufázový výsev, 

uválcování vysetých ploch 

- Výsadba dřevin – sadební materiál musí odpovídat příslušnému 

vegetačnímu stupni, výška keřů 1 m, výška stromů 1,80 m. 

rozmístění stromů po ploše nerovnoměrně, ve skupinkách vždy 

jednoho druhu maximálně 3 kusy. 

- Údržba – předpokládá se tříletá údržba od roku založení nového 

porostu. 1. rok dosadba úhynu, 2 krát ročně vyžínaní okolo sazenic.  

2. rok usměrňující a výchovný řez, 2 krát ročně vyžínání okolo 

sazenic. 3. rok dvakrát ročně vyžínání, vyhodnocení sadby. 

Krajinný ráz daného území neutrpí těžbou štěrkopísků a písků ani následnou sanací 

a rekultivací. Bude nahrazena ekologicky nestabilní agrocenóza ekologicky stabilnější 

vodní plochou s mokřady a dřevinnými společenstvy. 

Časový postup technické a biologické rekultivace bude přímo záležet na průběhu 

těžby. Po ukončení rekultivace zajistí organizace zaměření nově vzniklých pozemků  

a následně předá zájmové území do správy Městskému úřadu Orlová. 
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5. STRUČNÝ TECHNICKO EKONOMICKÝ A EKOLOGICKÝ PŘÍNOS 

5.1. Technicko ekonomický přínos 

Technicko ekonomickým přínosem pro těžební společnost bude, že pro dotěžení 

druhého řezu nebude muset vynakládat žádné finanční prostředky na nákup nového 

těžebního stroje (PDR). Ten již má ve svém vlastnictví a může být po ukončení těžby  

na lokalitě Dolní Lutyně – Nerad přemístěn do těžebního prostoru Dolní Lutyně – Velké 

Lány. Dále budou využity všechny stávající mechanismy, pásová doprava v délce 1300 m 

a technologická linka úpravny vytěžené suroviny štěrkopísku a písku. 

Dalším přínosem bude prodloužení životnosti provozovny při předpokládané výši 

těžby štěrkopísků a písků při objemu 200 až 300 000 tun za rok o 3,6 až 5,5 roků. 

5.2.  Ekologický přínos  

Současný ekosystém v TP je výrazně poznamenán lidskou činnosti  

a to zemědělstvím, výstavbou melioračních kanálů, hrází a místních komunikací, 

výstavbou železniční tratě, energetického komplexu Dětmarovické elektrárny, 

vysokotlakého plynovodu, elektrického vedení a těžební činností prováděnou hornickým 

způsobem. 

S výjimkou půdy bude mít těžba nevýrazný vliv na složky životního prostředí, 

protože těžba a úprava není zdrojem znečisťujících látek. Jedná se o těžení suroviny z pod 

hladiny vody, všechny mechanismy mají elektrický pohon a doprava a úprava probíhá  

za mokra nebo při zkrápění. Odpadní voda vzniklá při úpravě se vrací zpět do těžebního 

jezera a obsahuje pouze látky ze štěrkopísku. Cizorodé látky nebudou při úpravě 

používány. 

Provedená technická a biologická rekultivace nahradí dosavadní ekologicky 

nestabilní agrocenózu za ekologicky stabilnější vodní plochu, mokřady a dřevinná 

společenstva. Osázené jižní plochy dřevinami odstíní průmyslový areál EDĚ. Nově vzniklá 

vodní nádrž dále umožní rozvoj vodní fauny a mokřady budou vhodným prostředím  

pro velkou skupinu živočišných druhů vázaných svým vývojem na vodu. Zalesněná plocha 

pak bude přínosem pro okolní ptactvo.  
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ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce byla pro mne velkým přínosem z důvodu poznání 

praktických znalostí z oblasti těžebního prostoru organizace a seznámením  

se s dokumentací provozovny. 

Díky podkladům, které jsem obdržel od závodního lomu Ing. Radima Sekaniny, 

jsem získal přehled o současném stavu těžby na dvou provozovnách – Dolní Lutyně - 

Velké Lány a Dolní Lutyně - Nerad. To mi umožnilo vyhodnotit předpokládanou životnost 

lomu Dolní Lutyně - Velké Lány a vynaložené finanční prostředky pro další těžbu. 

Zároveň jsem měl možnost osobně se seznámit se stávající těžební technologií, navrhnout 

její přesun a následnou těžbu dalšího řezu, což bylo jedním z cílů mé bakalářské práce. 

Zároveň jsme se zaměřili na rekultivaci těžebního prostoru po činnosti prováděné 

hornickým způsobem, kdy se nám výrazně změnily charakteristické rysy původní krajiny. 

Vzniklo nám nové vodní těleso. 

V období těžby se bude postupně provádět část technické rekultivace, kdy se upraví 

svahy a okolí vodní nádrže, aby zapadla do stávajícího prostředí. Po ukončení těžby  

se bude provádět biologická rekultivace, která nám vrátí do upravené lokality faunu  

a flóru. 
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