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Seznam použitých zkratek 
 
 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

ČSN  Česká státní norma 

ČSSR  Československá socialistická republika 

č.ú.  číslo úkolu 

E  východ (zkratka v angličtině) 

EN  evropská norma 

JV  jihovýchod 

k.p.  koncernový podnik 

m n. m. metry nad mořem 

N  sever (zkratka v angličtině) 

NE  severovýchod (zkratka v angličtině) 

n.p.  národní podnik 

NW  severozápad (zkratka v angličtině) 

PKR  plovoucí korečkové rypadlo 

S  jih (zkratka v angličtině) 

SE  jihovýchod (zkratka v angličtině) 

s.p.  státní podnik 

spol. s r.o. společnost s ručením omezeným 

SW  jihozápad (zkratka v angličtině) 

V  východ 

W  západ (zkratka v angličtině) 

Z  západ 
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1. ÚVOD 

Vyspělost každého státu je posuzována z hlediska rozvoje jeho ekonomiky, životní 
úrovně a kultury, a to s důrazem na ekologii a ochranu životního prostředí, na které se 
zvláště v posledních letech klade velký důraz. Právě těžba nerostných surovin přispívá 
k vyspělosti státu velkou měrou. Na druhou stranu však zanechává v přírodě a krajině 
zřetelné stopy v řádech desítek let po ukončení těžby. A to ať už hovoříme o těžbě 
hlubinné či povrchové. Mezi ojedinělé výjimky pak patří těžba štěrkopísků, která 
obohacuje krajinu vytvářením vodních ploch, které lze při povolení plánu sanace a 
rekultivace vhodně využít ihned po dotěžení ložiska. 

Hlavní předností povrchové těžby je efektivní exploatace nerostné suroviny. Ztráty 
dobývané suroviny se pohybují mezi 2 – 5 %, zatímco u hlubinného dobývání tyto ztráty 
dosahují podle použité metody hodnot 20 – 70 %. Největší nevýhodou povrchového 
dobývání je ve většině případů totální devastace krajinného prostředí při vlastní těžbě a s 
tím také související vyšší nároky na následnou sanaci a rekultivaci území postiženého 
těžbou. 

Štěrkovna Bohumín se nachází v Moravskoslezském kraji, v bývalém okrese 
Karviná, na území města Bohumín, mezi jeho částmi Starý Bohumín a Šunychl. Štěrkovna 
se nachází na pravém břehu řeky Odry v těsné blízkosti hranice s Polskou republikou. 

Z hlediska komunikačního je ložisko velmi dobře přístupné. Díky silniční síti města 
Bohumína a na ni navazující silniční síti Ostravské průmyslové aglomerace sloužilo toto 
ložisko k zásobování uvedené aglomerace důležitou stavební surovinou. V současné době 
probíhá v jeho blízkosti výstavba jednoho z úseků dálnice D 47, což po jeho dokončení 
bude mít pozitivní dopad na možnosti expedice vytěženého štěrkopísku. 

Užitkovou surovinu na ložisku Bohumín tvoří ve spodní části ložiska písky 
ledovcového původu a ve svrchní části ložiska štěrkopísky říčního původu. Dobývací práce 
jsou prováděny plovoucími těžebními stroji a vytěžená surovina je dopravována soupravou 
tvořenou tlačným remorkérem a samovýsypným člunem do přístavu ke zpracování. Těžená 
surovina je v dnešní době zpracovávána praním a tříděním. Štěrkovna nabízí těžené 
kamenivo ve frakcích 0 – 4 mm a 8 – 16 mm. Dále je produktem tzv. „výmět“, což je 
štěrkopísek o velikosti zrna větší než 16 mm.  

V současné době probíhá těžba na štěrkovně na úrovni II. etáže do hloubky cca 20 
m pod úrovní hladiny vody v těžebním jezeře. Veškeré ekonomicky vytěžitelné zásoby 
štěrkopísku svrchní ložiskové polohy byly v rámci dobývacího prostoru v minulosti. 
Stávající životnost štěrkovny je závislá na nahrazení stávající nevyhovující těžební 
technologie novou technologií, která by umožnila vytěžit ložisko v plném rozsahu, tj. do 
hloubek kolem 50 m, jak předpokládá geologický průzkum. 

Hlavním cílem diplomové práce je efektivní dotěžení zásob ložiska. Za dílčí cíle 
diplomové práce jsem vytýčil návrh provedení sanace a rekultivace daného území a 
ekonomickou výhodnost těžby. 
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2. CHARAKTERISTIKA DANÉHO ÚZEMÍ  

2.1.  Základní informace  
Název ložiska   – Starý Bohumín  
Číslo ložiska    – 197900  
Katastrální území   – Nový Bohumín, Starý Bohumín, Moravskoslezský kraj 
Dobývací prostor   – Bohumín 
Plošný obsah DP  – 804.900 m2 
Evidenční číslo DP   – 70678  
Chráněné ložiskové území  – ve smyslu ustanovení § 43 odst. 4 zákona č. 44/1988 Sb. jej 

nahrazuje dobývací prostor Bohumín - stanoven pro 
výhradní ložisko štěrkopísku  

Název těžební organizace    – Štěrkovny spol. s r.o. Dolní Benešov 
        Polanecká 849 
       721 08 Ostrava – Svinov 

Přibližné místo dané lokality je znázorněno šipkou v následujícím obrázku. Přesná 
poloha dobývacího prostoru je zřejmá z fotomapy v příloze č.1. 

 

 
 
Obrázek 1 Lokalizace štěrkovny Bohumín (označeno šipkou červené barvy)  
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2.2.  Geografie lokality  

2.2.1.  Geomorfologie  

Celá oblast spadá do provincie Západní Karpaty, soustavy Vněkarpatských 
sníženin, a jeho převážná část náleží ke geomorfologickému celku Ostravská pánev. Ta se 
zde dělí na dva podcelky – Ostravská niva tvořící severní a severozápadní část území a 
Orlovská plošina tvořící jižní a jihovýchodní část území. Reliéf Ostravské pánve má 
charakter ploché pahorkatiny s oblými hřbety. V širokých nivách řek převládají rovinné 
úseky lemované strmými, nepříliš vysokými terasami s četnými prameništi. Zemský 
povrch je zde spíše plochý až mírně zvlněný, nejníže položeným místem je soutok Odry a 
Olše u Kopytova (189 m n. m.). Průměrná nadmořská výška činí 230 m n. m. Odlišný 
charakter mají severní a jižní části území. Pro Ostravskou pánev jsou charakteristická silná 
antropogenní narušení vlivem hustého osídlení a těžkého průmyslu. 

2.2.2.  Klimatické podmínky  

Zájmové území patří do oblasti přechodně mírně teplé, okrsku mírně teplého, 
vlhkého s mírnou zimou a průměrnou teplotou v roce 8 – 10 oC (MT 10). Dle pobočky 
Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě je průměrná teplota vzduchu v tomto 
území za období posledních 5-ti let 8,6 oC, průměrné roční srážky za stejné období 740 – 
770 mm [8]. 

Průměrná teplota v měsíci lednu    -2 až – 3 oC 
Průměrná teplota v měsíci červenci    17 až 18 oC 
Srážkový úhrn ve vegetačním období   400 – 450 mm 
Srážkový úhrn v zimním období    200 – 250 mm 
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více v roce 110 - 120 dnů 
Průměrný počet dnů se sněhem v roce   50 – 60 dnů 
Průměrný počet mrazových dnů v roce   110 – 130 dnů 
Průměrný potenciální výpar z povrchu půdy za rok  650 mm 
Průměrný počet dnů s inverzním zvrstvením 
přízemní vrstvy atmosféry v teplé části roku   24,6 dnů 
Průměrný počet dnů s inverzním zvrstvením 
přízemní vrstvy atmosféry v chladné části roku  38,2 dnů 

2.2.3.  Ovzduší  
 
Tabulka č. I Průběhy průměrných měsíčních teplot ve oC a srážek v mm 

 

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Teplota -2,4 -0,7 3,2 8,2 13,2 16,4 17,8 17,2 13,6 8,9 3,7 -0,4 
Srážky 25 29 33 47 80 105 76 90 66 32 36 41 
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Tabulka č. II Celková průměrná větrná r ůžice pro město Bohumín 

 

m·s-1 N NE E SE S SW W NW Calm Součet 

1,7 8,97 5,44 3,84 2,13 6,70 10,98 4,91 6,71 20,91 70,59 
5,0 5,12 2,48 0,70 0,37 3,59 9,77 1,91 4,17  28,11 
11,0 0,18 0,05 0,00 0,01 0,11 0,75 0,02 0,18  1,30 

Součet 14,27 7,97 4,54 2,51 10,40 21,50 6,84 11,06 20,91 100,00 

 

Podkladem jsou údaje z Českého hydrometeorologického ústavu v podobě 5-ti tříd 
stability a tří rychlostí větru pro město Bohumín ve výšce 10 m nad povrchem země. Pro 
těžební jezero štěrkovny Bohumín má převládající jihozápadní směr větru význam 
v pokračující vodní erozi břehové linie v severovýchodní oblasti, kde hladina vody v jezeře 
zasahuje do rozhraní skrývkových hlín a štěrkopísku. 

Tyto údaje jsou významné z hlediska možnosti rozptylu škodlivin v atmosféře. 
Klasifikace je prováděna podle rychlosti větru a stability přízemní vrstvy atmosféry. 
Rozptylové podmínky lokality jsou spíše příznivé – nejvyšší četnost vykazuje směr 
jihozápad 4. třídy stability, další nejvyšší hodnoty jsou ve 3. a 4. třídě stability při 
rychlostech větru 5 m·s-1. 

Město Bohumín je z hlediska znečištění ovzduší zařazeno mezi oblasti vyžadující 
zvláštní ochranu. Bohumín a jeho přilehlé městské části jsou situovány v převážně 
rovinatém území. Území nivy Odry lze považovat za území rovinaté. Mimoměstská 
zástavba se soustředila především kolem silnic spojujících městské části s Bohumínem. 

Znečištění Bohumína a jeho městský částí je způsobováno: 

- tepelnými zdroji v oblasti, 

- vlivem průmyslových podniků v oblasti Bohumína, 

- vlivem transportu emisí z průmyslové části Ostravské aglomerace, 

- dopravou. 

Dle údajů z Informačního systému kvality ovzduší ČR je nejbližší lokalita 
s měřením imisí v Bohumíně. Výsledky měření v roce 2003 představují stávající imisní 
pozadí: 

Stanice ČHMÚ č. 1065 (Bohumín) 

-  suspendované částice (PM10) – průměrná denní koncentrace 195,3 µg·m-3 a roční 
61,4 µg·m-3, 

-  oxid siřičitý (SO2) – průměrné hodinové koncentrace 69,0 µg·m-3, denní 
koncentrace 55,3 µg·m-3 a roční koncentrace 15,8 µg·m-3, 

-  oxid dusičitý (NO2) - průměrné hodinové koncentrace 69,0 µg·m-3 a roční 
koncentrace 27,2 µg·m-3 [8], 

Vlastní štěrkovna Bohumín vzhledem k používané technologii těžby z vody a 
následnému praní vytěžené suroviny neovlivňuje negativně své okolí emisemi prachových 
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částic. Negativní dopad má částečně vývoz vytěženého štěrkopísku nákladními 
automobily. 

2.2.4.  Rostlinstvo a živo čišstvo  

Zájmové území spadá do provincie středoevropských listnatých lesů: 

- Podprovincie Polonská 
- Bioregion Ostravský 
- Bioregion Pooderský 

Bioregion z pohledu širších vztahů zahrnuje Ostravskou pánev s řadou 
podmáčených stanovišť na hlínách se silným antropogenními narušením hlubinnou těžbou 
a koncentrací měst a těžebního průmyslu. V údolní nivě Odry tvoří vegetační kryt 
společenstva lužních lesů. Biota této oblasti je 4. vegetačního stupně dubojehličnatého 
s charakteristickým zastoupením krajinných prvků s normální živnou řadou nebo 
obohacenou dusíkem, převážně zamokřenou. Dle mapy geobotanické rekonstrukce patří 
území do podmáčených bučin. Ve volné krajině převažuje orná půda, značně zastoupeny 
jsou vlhké louky a lužní lesy. 

Biota patří (segmenty) do mozaiky společenstev trofické řady C s naprostou 
převahou zamokřené hydrické řady. 

Potenciálními společenstvy přímo zájmové lokality (skupiny typů geobiocénů) 
jsou: 

2C5  Ulmi - faxineta populi sup. topolojilmové jaseniny 

2BC4  Ulmi – fraxineta carpini habrojilmové jaseniny 

2B4  Betuli – querceta roboris březové doubravy 

2BC5  Alni glutinosae saliceta olšové vrbiny 

Fauna zájmové oblasti je součástí palearktické zoogeografické oblasti, patří k její 
eurosibiřské podoblasti tvořené zónou listnatých lesů a zónou stepi. Údolím řeky Odry 
probíhá hranice českomoravského úseku a karpatského úseku zóny listnatých lesů. Tato 
skutečnost se uplatňuje i ve skladbě fauny v oblasti. Pro ptactvo představuje Moravská 
brána významnou tahovou cestu. 

Z hlediska fauny má pro zájmové území význam fauna vázaná na tekoucí nebo 
stojatou vodu, tj. žijící v Odře, Olši, případně v jejich bezprostředním okolí. Okolí 
Bohumína je díky nadprůměrnému výskytu vodních ploch významnou oblastí z pohledu 
ornitofauny. Vyskytují se zde zejména chráněné druhy ledňáčka říčního Alcedo atthis, 
motáka pochopa Cirkus aeruginosus, bukáčka malého Isobrychus minutu a slavíka 
modrého středoevropského Luscinia soecica cyanecula [8]. 
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2.3.  Geologie a hydrogeologie širšího okolí  

V širším okolí štěrkovny Bohumín tvoří předkvartérní podloží neogenní bádenské 
vápnité jíly tvořící výplň karpatské čelní předhlubně. Povrch těchto sedimentů je většinou 
plochý, místy jsou v něm ale zaříznuty kaňonovité deprese, tzv. subglaciální koryta. 

Předpokládá se, že tyto až 100 m hluboké deprese vznikly erozí, která předcházela 
vlastnímu zalednění, tj. v období anaglaciální fáze halštrovského zalednění a jsou tedy 
součástí staré říční sítě. 

Známé je zábřežské koryto podél toku Odry a největší je bohumínské subglaciální 
koryto, které sleduje tok řeky Olše východně od Bohumína. Jeho nejzápadnější část 
zasahuje do ložiska Starý Bohumín. Subglaciální koryto je rozděleno několika příčnými 
prahy na jednotlivé dílčí deprese, často značně plošně rozsáhlé. 

Nejstaršími kvartérními sedimenty jsou sedimenty halštrovského zalednění 
(mindel). Jsou zastoupeny hlavně glacifluviálními a glacilakustrinními písky a šedými 
souvkovými hlínami. Glacifluviální a glacilakustrinní sedimenty se zachovaly lokálně 
v depresích preglaciálního povrchu, hlavně v tzv. subglaciálních korytech (v bohumínském 
subglaciálním korytě tvoří spodní polohu ložiska Starý Bohumín. 

V období holsteinského interglaciálu (mindel – riss) dochází k akumulaci hlavní 
terasy. 

Sálskému zalednění (riss) náleží převážná část glacilakustrinních sedimentů 
v ostravské glacigenní pánvi. 

Würmský glaciál již na území Ostravska nezasáhl, v této době se ukládaly eolické 
sedimenty a podél říčních toků vznikaly štěrkopískové terasy. Nejmladší z nich – údolní – 
tvoří svrchní část ložiska Starý Bohumín. 

Údolní terasa je tvořena souvrstvím fluviálních štěrkopísků, které je překryto 
vrstvou povodňových hlín. V petrografickém složení štěrkopísků údolní terasy se projevuje 
vliv všech přítoků přinášejících do údolí Odry značná kvanta materiálu. Ve spodní části 
toku řeky u hranic s Polskou republikou jsou zastoupeny horniny jak z Jeseníků, tak 
z Beskyd, méně pak valouny z rozplavených ledovcových sedimentů [6]. 

2.4.  Geologie vlastního ložiska  

Ložisko štěrkopísků Starý Bohumín leží v pravobřežní části údolní nivy řeky Odry. 
Ložisko reprezentují jak terasové štěrkopísky fluviálního původu, tak i písky ledovcového 
původu. 

Přímé podloží ložiska Starý Bohumín je tvořeno spodnobádenskými sedimenty, 
které jsou reprezentovány modrošedými a zelenošedými vápnitými jíly, které jsou místy 
v povrchových partiích odvápněny. 
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Obrázek 2 Poloha fluviálního štěrkopísku na ložisku Starý Bohumín 
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Vlastní ložisko je tvořeno fluviálními štěrkopísky a glacilakustrinními písky, které 
se vyskytují pouze v jeho jižní části. 

Glacilakustrinní písky halštrovského zalednění představují spodní část ložiska. 
Vyplňují depresi v reliéfu bádenských jílů, která je nejzápadnější částí tzv. bohumínského 
subglaciálního koryta. Bohumínské subglaciální koryto sleduje tok řeky Olše východně od 
Bohumína. Délka koryta je na našem území cca 9 km, maximální šířka 400 m. Mocnost 
halštrovských sedimentů dosahuje až 80 m. 

V prostoru jižní části ložiska Starý Bohumín byly navrtány písky bohumínského 
subglaciálního koryta ve vrtech SB – 3, SB – 4 a SB – 7. Existence této deprese byla 
rovněž ověřena vrty Ev – 614, Ev – 615, Ev – 616, Ev – 617 a Ev – 618. Osa 
subglaciálního koryta probíhá ve směru Z -  V a v prostoru vrtu SB – 4 se stáčí k JV. Tento 
názor byl potvrzen i vrty, které provedl Ústřední ústav geologický jihovýchodně od ložiska 
Starý Bohumín. 

Písky představující spodní část ložiska Starý Bohumín jsou poměrně dobře 
vytříděné s proměnlivým obsahem štěrkové frakce. Písky jsou světle šedé, jemně až 
středně zrnité. Po petrografické stránce jsou tvořeny převážně křemenem, pouze u frakce 
nad 16 mm převládají pískovce. Z petrografických charakteristik vyplývá, že vedle 
křemene jsou tvořeny beskydskými pískovci a křemenci, částečně úlomky karbonských 
hornin (pískovce a prachovce). Akcesoricky jsou zastoupeny živce, vyvřeliny a další 
horniny severského původu přinesené ledovcem. 

Na halštrovských píscích a na jílech spodního badenu jsou uloženy štěrkopísky. 
Vytvářejí svrchní část ložiska. Jsou součástí údolní terasy řeky Odry, která vznikla v první 
polovině Wurmu. V severní části je ložisko tvořeno pouze sedimenty údolní terasy. 

Štěrkopískové souvrství je v zájmovém území tvořeno dvěma zrnitostně, převážně i 
barevně odlišnými polohami. Svrchní část je budována drobnozrnným, hnědošedým, místy 
modrošedým štěrkopískem. Spodní část je složena ze středně až hrubě zrnitého 
modrošedého štěrkopísku s nižším podílem písčité frakce. Mocnost obou štěrkopískových 
poloh kolísá od 5 m do 12 m. V nejsvrchnější části štěrkopísků jsou místně vyvinuty různě 
zrnité písky s rozličným obsahem jílovitých částic. 

Po petrografické stránce tvoří hlavní složku štěrkopísků pískovec a křemen. Hrubší 
frakce nad 63 mm obsahuje výhradně pískovce, v jemnějších frakcích přibývá křemene a 
ve frakci pod 1 mm je křemen zastoupen až 80 %. Ostatní typy hornin – vyvřeliny, silicity, 
rohovce, prachovce, slepence, křemence, amfibolity a opál jsou zastoupeny jen 
v nepatrném množství. 

Z celkové petrografické charakteristiky lze usuzovat, že oblasti snosu byly po celou 
dobu sedimentace štěrkopísků stejné. Ve valounovém materiálu jsou zastoupeny jak 
horniny Nízkého Jeseníku, tak pískovce z oblasti Beskyd. Výskyt nordických hornin 
z rozplavených sedimentů kontinentálního zalednění je pouze sporadický. 
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Nadloží užitkové suroviny tvoří různě písčité hlíny a jílovité písky. Nejsvrchnější 
část tvoří humozní hlíny. Mocnost hlín se pohybuje v průměru od 2 m do 3 m. 

2.5.  Hydrogeologie vlastního ložiska  

Ložisko Starý Bohumín se nachází v záplavovém území řeky Odry, která v prostoru 
ložiska vytváří meandrující tok. Řeka Odra tvoří erozivní bázi území a kolísání hladiny 
vody v řece Odře značně ovlivňuje stavy hladiny a směry proudění podzemní vody 
v prostoru ložiska a výškovou úroveň hladiny vody v těžebním jezeře štěrkovny. Kolísání 
vody v těžebním jezeře je však podstatně menšího rozsahu než kolísání hladiny v Odře. 

Během dosavadních průzkumných prací byla ověřena úroveň hladiny podzemní 
vody ve vrtech, která odpovídá dnešní úrovni hladiny vody v těžebním jezeře, což je 193,8 
m n.m. 

Vodní režim na ložisku byl v minulosti významně ovlivňován existencí čerpacích 
vrtů vodárenského zdroje, který zásoboval Bohumín a jeho místní části pitnou vodou. 
Tento zdroj je však od počátku 90-tých let odstaven a zařízení čerpacích stanic bylo 
zlikvidováno. 

Ložisko Starý Bohumín je z hydrogeologického hlediska řazeno k ložiskům 
jednoduchého typu. Užitková surovina, představována štěrkopísky a písky, je kolektorem 
podzemní vody s velkou průlinovou propustností charakterizovanou koeficientem 
propustnosti v rozsahu 1·10-4 m·s-1 až 5·10-4 m·s-1. Hladina podzemní vody, která je totožná 
s hladinou vody v těžebním jezeře, se za normálního stavu nachází na jižním břehu 
těžebního jezera cca 0,5 m pod bází nadložních hlín a na severním břehu na rozhraní 
štěrkopísku a nadložních hlín [3]. 
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3.  STAVY ZÁSOB VÝHRADNÍHO LOŽISKA 

3.1.  Přehled provedených geologických pr ůzkumů 

Na ložisku Starý Bohumín a v jeho okolí bylo provedeno několik geologických 
průzkumů s následujícími zprávami: 

a) Pauk T. (1960): Vyhodnocení ložiska štěrkopísků Bohumín, č.ú. 52 325 019, 
Geologický průzkum n.p. Brno, závod Rýmařov 

Účelem průzkumu bylo zajištění vyhovujících zásob štěrkopísku v severním 
předpolí tehdejší těžebny. V rámci průzkumného úkolu byly provedeny 3 vrty o celkové 
délce 43 m. Výsledkem tohoto průzkumu bylo stanovení výhradního ložiska Starý 
Bohumín (č. 3197900) na základě výpočtu zásob schváleného výměrem Komise pro 
klasifikaci zásob nerostných surovin ze dne 2.10.1961. Výpočtem zásob bylo ke dni 
10.3.1960 vyčísleno celkem 1.144.934 m3 geologických zásob. Z toho 282.900 m3 zásob 
prozkoumaných bilančních (původní kategorie C1), 513.875 m3 zásob prozkoumaných 
nebilančních (původní kategorie C1) a 348.159 m3 zásob vyhledaných (původní kategorie 
C2). 

b) Ševčík M. (1973): Starý a Nový Bohumín závěrečná zpráva účelového průzkumu, č.ú. 
2 527 325 123, Geologický průzkum s.p. Ostrava 

Účelem průzkumu bylo zajištění zásob štěrkopísku pro další fázi těžby na ložisku 
Starý Bohumín. Průzkumné práce zahrnovaly 10 ložiskových vrtů o celkové délce 165 m. 
Závěrečná zpráva z tohoto průzkumu je zakončena výpočtem zásob, kterým byly vyčísleny 
zásoby ložiska po úroveň +185 m n. m. ve dvou od sebe oddělených částech. V jižní části 
bylo v šesti blocích vyčísleno 6.240.043 m3 geologických zásob štěrkopísku a písku, 
v severní části pak ve třech blocích celkem 1.560.047 m3 štěrkopísku. Výpočet zásob však 
nebyl předložen ke schválení Komisi pro klasifikaci zásob nerostných surovin. 

Kromě výše uvedených ložiskových průzkumů bylo na ložisku provedeno několik 
vrtných prací, které se soustředily na upřesnění průběhu bohumínského subglaciálního 
koryta, které bylo ověřeno vrtnými pracemi Ústředního ústavu geologického v roce 1952.   

V blízkosti ložiska Starý Bohumín bylo provedeno v minulosti několik ložiskových 
průzkumů, jejichž výsledky mohou sloužit k porovnání vlastností fluviálního štěrkopísku.  

c) Mališ E. (1964): Prospekce Rýmařov – lokalita Kopytov - Šunychl, č.ú. 522 331 143, 
Geologický průzkum n.p. Brno, závod Rýmařov 

Na základě průzkumných prací bylo na zkoumaném území vyčísleno 894.250 m3 
geologických zásob v kategorii vyhledané. Vzhledem k prostorovému omezení území 
danému meandrem řeky Odry nebylo na této lokalitě v průzkumu pokračováno. 

d) Mališ E. (1969): Vyhledávací průzkum štěrkopísků Nerudy – sever III. – Kopyto – 
Šunychl, č.ú. 522 325 055, Geologický průzkum n.p. Ostrava.  
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Severně od ložiska Starý Bohumín bylo na soutoku řek Odry a Olše vyčísleno 
celkem 2 790 731 m3 geologických zásob v kategorii vyhledané.  

e) Marková M. (1967): Vyhodnocení a výpočet zásob z předběžného průzkumu ložiska 
štěrkopísků na lokalitě Bohumín přístav, č.ú. 523 325 051, Geologických průzkum n.p. 
Ostrava 

Jižně od ložiska Starý Bohumín bylo na základě předběžného průzkumu vyčísleno 
celkem 5.132.795 m3 geologických zásob, z toho 2.337.250 m3 v kategorii bilanční 
prozkoumané (původní kategorie C1).  

Toto ložisko bylo v roce 1999 vyňato ze souhrnné evidence zásob výhradních 
ložisek. 

3.2.  Rozdělení ložiska a kategorizace zásob  

Původní ložisko Starý Bohumín, které bylo prozkoumané v roce 1960, bylo 
rozděleno na tři geologické bloky, které byly zařazeny do kategorie zásob prozkoumaných 
a vyhledaných (původní C1 a C2) s celkovým objemem 1.144.934 m3. 
 
Tabulka č. III Geologické zásoby k 10.3.1960 

 

Blok Kategorie zásob Surovina [m3] 

1 C1B 282 900 

2, 3 C1N 513 875 

4 C2B 348 159 

celkem - 1 144 934 

 
Tyto geologické zásoby byly v podstatě vytěženy v letech 1960 až 1970, přičemž 

zůstaly pouze zásoby vázané v ochranném pilíři kolem řeky Odry a na malé ploše určené 
k rekreačním účelům.  

Na ložisko z roku 1960 navázal průzkum z roku 1973, který ve své jižní části 
bezprostředně pokračuje východním směrem. V této jižní části průzkumného pole byly 
geologické zásoby rozděleny celkem do 6-ti bloků dle bilančnosti a kategorií. Bloky č. 1, 2 
a 3 představují fluviální štěrkopísky, bloky č. 1a a 2a představují glacilakustrinní písky 
bohumínského subglaciálního koryta nad úrovní +185 m n. m. V bloku č. 4 jsou 
glacilakustrinní písky pod úrovní +185 m n. m. Plocha bloků č. 1a, 2a a 4 je omezena 
předpokládaným průběhem bohumínského subglaciálního koryta. 
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Tabulka č. IV Geologické zásoby dle geologického průzkumu z roku 1973 
 

Blok Kategorie zásob Skrývka [m3] Štěrkopísek [m3] Písek [m3] 

1 C1B 317 520 964 775 - 
1a C1B - - 208 320 
2 C2B 123 552 317 031 - 
2a C2B - - 54 426 
3 C2N 64 800 133 920 - 
4 D - - 4 561 571 

Celkem    505 872 1 415 726 4 824 317 

 
Další přepočet zásob na ložisku byl proveden v rámci Plánu otvírky, přípravy a 

dobývání z roku 1999 [3]. V rámci operativního výpočtu zásob bylo na ložisku vyčísleno 
celkem 12.172.230 m3 geologických zásob, z toho 4.307.300 m3 vytěžitelných zásob. 

 
Tabulka č. V Geologické zásoby dle Plánu otvírky, přípravy a dobývání z roku 1999 

 

Blok Kategorie Průměrná 
plocha [m2] 

Průměrná 
mocnost [m] 

Kubatura 
suroviny [m3] 

1 C2N 88 420 8,4 742 728 
2 C2B 39 570 6,2 245 334 
3 C2B 4 370 6,2 27 094 
4 C2B – V 2 530 6,3 15 939 
5 C2B 8 250 7,1 58 575 
6 C2B – V 13 820 6,3 87 066 
7 C2B - V 19 370 6,2 120 094 

štěrkopísek  176 330 7,35 1 296 830 

8 D 344 100 28 9 634 800 
9 D – V 18 960 45 853 200 
10 D – V 19 370 20 387 400 

písek  382 430 28,44 10 875 400 

celkem  558 760  12 172 230 

 
K poslednímu přepočtu zásob na ložisku Starý Bohumín došlo v rámci změny 

POPD DP Bohumín [7]. Na základě zmenšení ochranného pásma železobetonového 
bunkru na 5 metrů od líce objektu došlo k přesunu části vázaných zásob písku do zásob 
volných. 

V současné době probíhá těžba na ložisku Starý Bohumín pouze v rámci bloku č. 8. 
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Tabulka č. VI Pohyb zásob v období let 2003 - 2008 

 

Rok Bilanční 
prozkou-

mané 
volné 

[tis. m3] 

Bilanční 
prozkou- 

mané 
vázané 
[tis. m3] 

Bilanční 
prozkou-

mané 
celkem 
[tis. m3] 

Nebilanční 
prozkou-

mané volné 
 

[tis. m3] 

Zásoby 
v DP 

 
 

[tis. m3] 

Vytěžitelné 
zásoby 

 
 

[tis. m3] 
2003 9 500 1 463 10 963 742 11 705 3 842 
2004 9 420 1 463 10 883 742 11 625 3 762 
2005 9 354 1 463 10 817 742 11 559 3 696 
2006 9 274 1 463 10 737 742 11 479 3 616 
2007 9 197 1 463 10 660 742 11 402 3 539 
2008 9 128 1 463 10 591 742 11 333 3 470 

3.3.  Jakostní a technologická charakteristika suro viny  

Glacilakustrinní písky bohumínského subglaciálního koryta jsou světle šedé, jemně 
až středně zrnité, poměrně dobře vytříděné s proměnlivým obsahem štěrkové frakce. Písky 
jsou tvořeny převážně křemenem, u hrubší frakce nad 16 mm převládají pískovce. Ve 
vrstvě písku nebyly zastiženy zajílované polohy. Škodlivinou je výskyt zuhelnatělého 
mineralizovaného dřeva. 

Technologické zkoušky prokázaly, že se jedná o písek frakce 0 – 4 mm s nadsítným 
do 10 %, odplavitelné částice do 1,1 % hmotnosti, humusovitost – stupeň A, obsah SO3 
maximálně 0,03 % hmotnosti. 

Fluviální štěrkopísky se na ložisku Starý Bohumín vyskytují ve dvou vrstvách 
barevně odlišných a to svrchní, která je tvořena drobnozrnnými štěrkopísky hnědošedé až 
modrošedé barvy a spodní vrstvou, která je tvořena středně až hrubě zrnitým modrošedým 
štěrkopískem s nižším podílem písčité frakce. Z petrografického hlediska tvoří hlavní 
složku štěrkopísku pískovec a křemen. Rovněž ve štěrkopíscích nebyly zastiženy polohy 
jílovitých proplástků. Pouze nejsvrchnější část štěrků pod nadložními sedimenty je tvořena 
zajílovanými štěrkopísky. 

Podle technologických zkoušek se jedná o štěrkopísek frakce 0 – 63 mm, podíl 
hrubých frakcí kolísá od 41,5 do 76,1 % hmotnosti. Odplavitelné částice do 3,6 % 
hmotnosti, humusovitost světlejší než A, obsah SO3 do 0,23 % hmotnosti. Objemová 
hmotnost se pohybuje mezi 2470 kg·m-3 do 2560 kg·m-3. Průměrná sypná hmotnost 1800 
kg·m-3 [3]. 

Z průběžných výsledků zkoušek kameniva, získaných v rámci vyhodnocování 
suroviny, jednoznačně vyplývá, že dobývaná nerostná surovina (štěrkopísek) odpovídá 
svou kvalitou platným normám pro výrobu kameniva do betonu (ČSN EN 12620:2004), 
kameniva pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a 
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jiných dopravních ploch (ČSN EN 13043:2004), kameniva pro nestmelené směsi a směsi 
stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace (ČSN EN 
13242:2004) a kameniva pro malty (ČSN EN 13139:2004). 

Organizace má certifikaci výrobku ve smyslu § 10 a 12 zákona č. 22/1997 Sb., ve 
znění zákona č. 71/2000 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů a podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na stavební výrobky: 

- Přírodní těžené kamenivo frakce 0 - 4 

- Přírodní těžené kamenivo frakce 8 - 16 

- Směs přírodního těženého kameniva frakce > 16 
 
Tabulka č. VII P řehled výsledků poslední zkoušky kameniva dle ČSN EN 12620:2004 Kamenivo do 

betonu frakce 0/4 

 

Základní charakteristiky 
dle Přílohy ZA 

Vyjádření Kategorie, hodnota 

Frakce kameniva Označení d/D 0/4 
Zrnitost Kategorie GF 85 

Meze a tolerance pro 
zrnitost HK na mezilehlém 
sítě 

Kategorie - 

Propad na mezilehlém sítě Deklarovaná hodnota - 
Tvar zrn hrubého kameniva Kategorie - 
Obsah schránek živočichů Kategorie NPD 
Obsah jemných částic Kategorie f3 
Odolnost proti otěru 
hrubého kameniva 

Kategorie - 

Odolnost proti 
ohladitelnosti hrubého 
kameniva 

Kategorie - 

Odolnost proti 
povrchovému obrusu 

Kategorie NPD 

Odolnost proti obrusu 
pneumatikami s hroty 

Kategorie NPD 

Objemová hmotnost Deklarovaná hodnota 2,65 Mg·m-3 
Nasákavost Deklarovaná hodnota WA24 ≤ 1,5 % hm. 
Odolnost HK proti 
zmrazování a rozmrazování 

Kategorie - 

Objemová stálost – 
smršťování při vysychání 

Vyhovuje/Nevyhovuje NPD 
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Základní charakteristiky 
dle Přílohy ZA 

Vyjádření Kategorie, hodnota 

Odolnost proti alkalicko 
křemičité reakci 

Vyhovuje pro prostředí XO, XC, XD, XF, XA 

Chloridy Deklarovaná hodnota ≤ 0,01 % hm. 
Sírany rozpustné v kyselině Kategorie AS0,2 
Celková síra Vyhovuje/Nevyhovuje Vyhovuje ≤ 1 % hm. 
Obsah lehkých 
znečišťujících částic 

Deklarovaná hodnota NPD 

Obsah humusovitých částic 
drobného kameniva 

Vyhovuje/Nevyhovuje Vyhovuje NPD 

Obsah oxidu uhličitého 
v drobném kamenivu 

Deklarovaná hodnota NPD 

Obsah přírodních 
radionuklidů 

Deklarovaná hodnota Obsah Ra 226 ≤ 6 ± 3 
Bq·kg-1 

Sypná hmotnost Deklarovaná hodnota 1,56 Mg·m-3 
Obsah volné slídy v DK Deklarovaná hodnota NPD 
Použitá surovina Petrografický název Kvartérní vodně-

ledovcový bělošedý písek 
a fluviální šedý písčitý 

štěrk 

3.4.  Plánované zm ěny zásob výhradního ložiska  

Při operativním výpočtu zásob, který tvoří přílohu Plánu otvírky, přípravy a 
dobývání z roku 1999, byly dopočteny vytěžitelné zásoby písků a štěrkopísků nacházející 
se v hranicích stanoveného dobývacího prostoru Bohumín. Rovněž byly vyčísleny zásoby 
vázané v ochranných pásmech venkovního vedení VN 22 kV a železobetonového bunkru. 

3.4.1.  Přírůstky, p řevody zásob a jejich odpisy  

PŘÍRŮSTEK ZÁSOB 

Operativním výpočtem zásob obsaženým v Plánu otvírky, přípravy a dobývání 
z roku 1999 [3] byly geologické zásoby na ložisku Starý Bohumín navýšeny oproti výkazu 
Geo(MŽP)V 3-01 k 31.12.1998 na 12.172.230 m3, z toho 1.296.830 m3 štěrkopísku a 
10.875.400 m3 písku. Vytěžitelné zásoby byly stanoveny vzhledem k hloubkovému dosahu 
používané těžební technologie v celkové výši 4.307.300 m3, z toho 273.600 m3 štěrkopísku 
a 4.033.700 m3 písku.  

Navrhovanou změnou těžební technologie, která umožní úplné hloubkové vytěžení 
zásob glacilakustrinních písků bohumínského subglaciálního koryta, dojde k podstatnému 
navýšení vytěžitelných zásob ložiska. Ve spolupráci s Ing. Vlastislavem Müllerem 
z Báňského inženýring Olomouc spol. s r.o. jsme provedli pomocí programu ATLAS 
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metodou digitálního modelu terénu přepočet vytěžitelných zásob písku v bohumínském 
subglaciálním korytě v rámci dobývacího prostoru Bohumín. Výsledkem je 5,964.234 m3 
vytěžitelných zásob. Použití nové těžební technologie tak představuje navýšení 
vytěžitelných zásob na ložisku o 2,616.234 m3. (Viz příloha č.9). 

ÚBYTEK ZÁSOB 

Oproti původnímu předpokladu obsaženému v operativním výpočtu zásob, který 
byl součástí Plánu otvírky, přípravy a dobývání z roku 1999 [3] bylo v průběhu těžby na 
ložisku Starý Bohumín ověřeno, že se štěrkopísek nevyskytuje na původně předpokládané 
těžební ploše T2 a proto bude odepsáno 22.000 m3 štěrkopísku, který zde byl 
předpokládán. 

Rovněž na těžební ploše T1 došlo k podstatně menšímu objemu vytěženého 
štěrkopísku z důvodu vyklínění jeho polohy. Z tohoto důvodu je zde předpokládán odpis 
cca 100.000 m3 štěrkopísku. 

Odpis se provede na základě ustanovení § 14a zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a 
využití nerostného bohatství (Horní zákon) a bude uveden v důlně měřické dokumentaci, 
která bude předložena příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, spolu s návrhem odpisu 
zásob. 

3.4.2.  Výrubnost a zne čištění 

Výrubnost je dána poměrem vytěžitelných zásob k zásobám geologickým. 
Instalováním nové těžební technologie dojde k podstatnému zvětšení výrubnosti na ložisku 
Starý Bohumín, která se přiblíží 90 %. Znečištění je dáno přítomností odplavitelných částic 
v surovině a podle geologického průzkumu dosáhne průměrné hodnoty 8 % hmotnosti [3]. 
 
 
3.4.3.  Kone čný stav zásob 

Množství zásob výhradního ložiska Starý Bohumín je dán operativním výpočtem 
zásob obsaženým v Plánu otvírky, přípravy a dobývání z roku 1999 [3], s převodem části 
zásob vázaných do zásob volných na základě zmenšení ochranného pilíře 
železobetonového bunkru [7].  

V tabulce č. VIII je uveden stav zásob k 31.12.2008 a v tabulce č. IX je pak 
uvedena změna vytěžitelných zásob, ke které dojde plánovanými přírůstky a odpisy zásob 
výhradního ložiska. 
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Tabulka č. VIII Stav zásob výhradního ložiska k 31.12.2008 

 

Zásoby bilanční prozkoumané volné 9 128 000 m3 
Zásoby bilanční prozkoumané vázané 1 463 000 m3 
Zásoby bilanční vyhledané volné 0 m3 
Zásoby bilanční vyhledané vázané 0 m3 
Zásoby bilanční celkem 10 591 000 m3 
Zásoby nebilanční 742 000 m3 
Zásoby v dobývacím prostoru 11 333 000 m3 
Vytěžitelné zásoby 3 470 000 m3 

 
Tabulka č. IX Konečný stav vytěžitelných zásob výhradního ložiska 
 

Vytěžitelné zásoby k 31.12.2008 3 470 000 m3 
Přírůstek vytěžitelných zásob novou technologií 2 616 234 m3 
Úbytek zásob odpisem zásob na ploše T2 22 000 m3 
Úbytek zásob odpisem zásob na ploše T1 100 000 m3 
Úbytek zásob odpisem celkem 122 000 m3 
Konečný stav vytěžitelných zásob výhradního ložiska 5 964 234 m3 

 
Celková změna vytěžitelných zásob výhradního ložiska vzniklá přírůstkem a 

odpisem zásob představuje navýšení vytěžitelných zásob výhradního ložiska o 2.616.234 
m3. Na základě výše uvedeného přírůstku zásob bude vypracována změna Plánu otvírky, 
přípravy a dobývání, která zejména stanoví rozsah plochy, na kterém bude v budoucnosti 
realizována těžba do větších hloubek s ohledem na ochranu objektů v okolí těžebního 
jezera před případnými negativními účinky této těžby. 

3.5. Zásoby vázané v ochranných pilí řích  

V prostoru dotčeném Plánem otvírky, přípravy a dobývání z roku 1999 [3] se 
nachází zásoby vázané v ochranných pásmech a ochranných pilířích, a to v ochranném 
pásmu venkovního vedení VN 22 kV a v ochranném pilíři železobetonového bunkru 
včetně příjezdové komunikace k tomuto objektu. Ochranné pásmo venkovního vedení je 
dáno zákonem č. 222/1994 Sb. a pro napětí od 1 kV do 35 kV je 7 metrů od krajního 
vodiče.  

Ochranný pilíř železobetonového bunkru byl převzat z předcházejícího Plánu 
otvírky, přípravy a dobývání a stanoven na vzdálenost 50 metrů od líce objektu.  Velikost 
tohoto ochranného pilíře byla následně zmenšena Změnou POPD v DP Bohumín [7] na 5 
metrů. 

Ochranné pásmo příjezdové komunikace k železobetonovému bunkru bylo Plánem 
otvírky, přípravy a dobývání z roku 1999 [3] stanoveno na 10 metrů od osy komunikace. 
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4.  STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGIE T ĚŽBY, DOPRAVY A 
ZAKLÁDÁNÍ 

4.1.  Chráněné ložiskové území a dobývací prostor  

Pro výhradní ložisko Starý Bohumín nebylo stanoveno chráněné ložiskové území. 
Za chráněné ložiskové území je ve smyslu § 43 odst. 4 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a 
využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších právních předpisů 
považován stávající dobývací prostor Bohumín. 

Dobývací prostor Bohumín byl stanoven rozhodnutím Federálního ministerstva 
paliv a energetiky ČSSR č.j. 31/417/Sta/Ma/72 ze dne 14.3.1972. Tento dobývací prostor 
byl vymezen geometrickým tvarem jedenáctiúhelníka o ploše 804.900 m2.  

Dobývací prostor Bohumín se nachází v katastrálním území Nový Bohumín a Starý 
Bohumín, obec Bohumín, bývalý okres Karviná, kraj Moravskoslezský. 

Výhradní ložisko Starý Bohumín bude v rámci těžebních prací nadále 
prozkoumáváno těžebním průzkumem a případné změny budou zapracovány do 
geologické dokumentace, která je jednou ročně doplňována. 

4.2.  Těžba v minulosti 

Dobývání štěrkopísku v okolí dnešního dobývacího prostoru Bohumín bylo 
zahájeno již před druhou světovou válkou. Těžená surovina tehdy sloužila k výstavbě 
objektů pohraničního opevnění. Pozůstatkem po této těžbě je vodní plocha Malého 
Kališova jezera v těsném sousedství dobývacího prostoru Bohumín. 

Dobývání výhradního ložiska štěrkopísku Starý Bohumín bylo zahájeno 
v šedesátých letech minulého století, kdy začala průmyslová těžba fluviálních štěrkopísků 
údolní terasy. V šedesátých letech byla rovněž vybudována technologická linka štěrkovny 
s mokrým tříděním zpracovávané suroviny a následným drcením nadsítného podílu.  

K poslední změně došlo v roce 2000, kdy byl schválen poslední platný Plán 
otvírky, přípravy a dobývání, kterým došlo k podstatnému navýšení geologických a 
vytěžitelných zásob ložiska. Ke změně technologie zpracování kameniva nedošlo. 

4.3.  Přípravné práce 

Ložisko Starý Bohumín je rozfáráno jámovým lomem. Vzhledem 
k hydrogeologickým podmínkám je těžební jáma zatopena podzemní vodou, neboť vlastní 
těžba štěrkopísku a písku je prováděna pod úrovní její hladiny. Jedná se tedy o těžbu z 
vody. 

Skrývky byly provedeny v minulosti na celé ploše ložiska. Pozemky byly postupně 
vyňaty ze zemědělského půdního fondu. 
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Skrývkové práce byly prováděny strojně dozery s rozrývacím zařízením. Ze 
skrývkových materiálů byly vytvořeny na březích těžebního jezera dvě deponie nad úrovní 
okolních pozemků. Jedná se o starší deponii v severozápadní části dobývacího prostoru 
mezi těžebním jezerem a řekou Odrou a deponie D1 na východním břehu těžebního jezera. 
Část skrývkových hmot byla rovněž použita k závozům části těžebního jezera, a to závoz 
Z1 v severní části jezera a závoz Z2 v jihovýchodní části jezera. 

4.4.  Dobývací práce 

Těžební jáma je rozčleněna na dva těžební řezy, přičemž v prvním je těžena vrstva 
štěrkopísku, a to buď na plnou mocnost užitkové suroviny nebo na maximální hloubkový 
dosah těžebního stroje, kterým je plovoucí korečkové rypadlo PKR 80. Maximální hloubka 
1. těžebního řezu je 10 m. V druhé etáži je pak dobývána vrstva písku, který sedimentoval 
v prostoru subglaciální rýhy. Těžba písku je rovněž prováděna na plnou mocnost suroviny 
nebo na maximální hloubkový dosah těžebního stroje, kterým je plovoucí drapákové 
rypadlo DB 1,25, jehož maximální hloubkový dosah je do 20 m od hladiny. Výška 2. 
těžebního řezu tak dosahuje cca 10 m. Těžbou v druhé etáži jsou odtěžovány i zbytkové 
zásoby po těžbě v první etáži. 
 

 
 
Obrázek 3 Letecký pohled na štěrkovnu Starý Bohumín 
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V roce 2007 byla ukončena těžba štěrkopísku v hranicích dobývacího prostoru 
Bohumín. Dále pokračuje jen těžba písku v 2. těžebním řezu. 

4.5.  Dobývací metody 

Dobývací metoda je strojní. Těžená surovina je rozpojována přímo těžebním 
strojním zařízením, kterým je plovoucí korečkové rýpadlo nebo plovoucí drapákové 
rypadlo. Jedná se tedy o těžbu z vody, jámovým lomem. 
 
 

4.6.  Generální svahy skrývky, lomu a parametry skr ývkových  
a těžebních řezů; umíst ění a časový sled 

Skrývka byla v minulosti provedena na celé ploše výhradního ložiska a tudíž není 
nutné řešit na ložisku problematiku skrývkových řezů. Skrývkové práce byly provedeny 
tak, že ze skrývkových hmot byly vytvořeny dvě deponie v severozápadní části 
dobývacího prostoru a na východním břehu těžebního jezera. Vzhledem k léta probíhající 
rekultivaci těchto deponií přirozenou sukcesí, nehrozí sesuv těchto hmot a není nutné 
provádět žádná mimořádná opatření k zabránění sesuvů. 

Generální svah a parametry těžebního řezu 1. etáže jsou dány jeho surovinou. 
Štěrkopísek dosahuje průměrné mocnosti v těžených blocích 6,3 m. Maximální hloubkový 
dosah těžebního stroje PKR 80 je 10 m, což umožňuje, aby byly vytěženy zásoby 
štěrkopísku až po jejich bázi nebo přechod do vrstvy písku.  

Minimální délka řezu je dána minimální šířkou manipulačního prostoru pro 
bezpečný provoz těžebního stroje a soupravy samovýsypný člun a tlačný remorkér.  

Šířka řezu je dána svahem těžební stěny, který je 1:1,5 v době těžby. K tomuto je 
nutno přičíst minimální pracovní prostor o délce 20 m. Šířka těžebního řezu pak odpovídá 
hodnotě 30 m. S postupem těžby se vytěžený prostor zvětšuje a tím je podmínka minimální 
šířky řezu splněna.  

Výška řezu je dána maximálním hloubkovým dosahem PKR 80 a to 10 m nebo 
mocností těžené suroviny, která se v průměru těžených bloků pohybuje kolem 6,3 m. 

Sklon řezu je dán použitou dobývací metodou a těženou surovinou. Sypný úhel 
rostlého štěrkopísku ve vodním prostředí dosahuje hodnoty 1 : 1,5, tj. 33 o. U závěrných 
svahů pod hladinou vody dojde postupem času k úpravě sklonu svahu rozplavením, a to do 
sklonu 1 : 3. S tímto přírodním procesem Plán otvírky, přípravy a dobývání z roku 1999 
počítá a stanovuje opatření, kdy horní hrana těžebního řezu 1. etáže se nesmí přiblížit 
k patě skrývkového řezu na vzdálenost menší než násobek výšky těžební stěny v daném 
místě zvětšenou o 1 m [3]. 

Generální svah a parametry těžebního řezu 2. etáže jsou dány jeho surovinou. Písek 
dosahuje průměrné mocnosti v těžených blocích 28,4 m. Z této mocnosti je však těžena 
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pouze část suroviny, a to do hloubky dosahu těžebního stroje, kterým je v současné době 
DB 1,25, jehož hloubkový dosah je 20 m. Plán otvírky, přípravy a dobývání z roku 1999 
uvažuje s vytěžením suroviny po niveletu 174 m n. m. V místech, kde je mocnost suroviny 
nižší, bude vytěžena po bázi tj. po terciérní jíly.  

Minimální délka řezu je dána šířkou manipulačního prostoru pro bezpečný provoz 
těžebního stroje a soupravy samovýsypný člun a tlačný remorkér.  

Šířka řezu je dána svahem těžební stěny, který je 1:1,5 v době těžby. K tomuto je 
nutno přičíst minimální pracovní prostor o délce 20 m. Šířka těžebního řezu pak odpovídá 
hodnotě 40 m.  

Výška řezu je dána maximálním hloubkovým dosahem DB 1,25 a to 20 m od 
hladiny, po odečtení hodnoty výšky 1. řezu je pak výsledná výška řezu 2. etáže v průměru 
10 m. 

Sklon řezu je dán použitou dobývací metodou a těženou surovinou. Sypný úhel 
rostlého štěrkopísku ve vodním prostředí dosahuje hodnoty 1 : 1,5, tj. 33 o. U závěrných 
svahů pod hladinou vody dojde postupem času k úpravě sklonu svahu rozplavením, a to do 
sklonu 1 : 3. S tímto přírodním procesem Plán otvírky, přípravy a dobývání z roku 1999 
počítá a stanovuje opatření, kdy horní hrana těžebního řezu 2. etáže se nesmí přiblížit 
k patě těžebního řezu 1. etáže na vzdálenost menší než násobek výšky těžební stěny 
v daném místě zvětšenou o 1 m [3]. 

Generální sklon štěrkovny byl určen pomocí vzorového řezu, a to 1 : 2,5, tj. 22,7 o. 
Koeficient bezpečnosti je pro sklon 22,7 o 1,45. 

4.7.  Opatření při vedení prací u hranic dobývacího prostoru, 
umíst ění důlních staveb pod povrchem  

Před zahájením prací spojených s dobýváním ložiska štěrkopísku u hranice 
dobývacího prostoru, hranice ochranného pásma nebo ochranného pilíře nebo hranice 
zájmového území bude tato hranice vytýčena hlavním důlním měřičem. Samotné práce, a 
to zejména skrývkové práce, je pak organizace povinna provádět pouze ve vytýčeném 
území. Vlastní těžební práce se pak provádí na ploše provedených skrývek. Tímto 
opatřením je zabezpečen požadavek, že veškeré práce spojené s hornickou činností jsou 
prováděny uvnitř dobývacího prostoru a mimo ochranná pásma či ochranné pilíře. Při 
těžbě 2. etáže je nutno dbát na dodržení navržených odstupů od těžebního řezu 1. etáže, 
respektive od chráněných objektů. 

S dalším přiblížením těžby 2. etáže východním směrem blíž k zástavbě místní části 
Šunychl v sedmdesátých letech minulého století, byl kladen zvýšený důraz na vyloučení 
možných negativních dopadů těžební činnosti na chráněné objekty v tomto území.  

Prvním materiálem, který se této problematice věnoval bylo Stanovení úhlů 
vnitřního tření [1]. Závěrem tohoto materiálu bylo stanovení skutečného úhlu vnitřního 
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tření i s ohledem na vliv vody, a to u štěrkopísku v rozsahu 45 o až 48 o a u písku 39 o až 41 
o. Dále byly stanoveny úhly přirozené sklonitosti α, které limitují sklony volně sypaných 
skládek vytěženého a vytříděného materiálu. 

Ze stanovených úhlů vnitřního tření pak vycházela tehdejší těžební organizace 
Výstavba ostravsko-karvinských dolů k.p. Ostrava při stanovení ochranných pásem a 
sklonu závěrných svahů pro uvažovanou těžbu Hydropem [9]. Při výpočtu bezpečné 
vzdálenosti pro provádění skrývek a vzdálenosti těžby od chráněných objektů byl použit 
vztah: 

výška těžební stěny  x  cotg sypného úhlu α  =  bezpečná vzdálenost 
 
Stanovené parametry jsou obsaženy v tabulce č. X. Ochranná pásma v mezilehlých 

výškách se stanovovala interpolací. 
 
Tabulka č. X Vztah hloubky těžby a vzdálenosti chráněných objektů 

 

Výška těžené stěny [m] Bezpečná vzdálenost chráněných 
objektů [m] 

5 9 
10 17 
15 26 
20 35 
25 43 
30 52 
35 61 

 

K dalšímu posouzení vzájemného vztahu těžby štěrkopísku k okolním objektům 
došlo v roce 2004 na základě stížnosti majitele nejbližšího rodinného domku v Šunychlu. 
Znalecký posudek posuzující problematiku příčin a zdrojů deformací, které se projevují na 
tomto stavebním objektu však konstatoval, že se na něm dlouhodobě projevují následky 
zatopení území při povodni v roce 1997 a nelze tyto poruchy přiřadit na vrub účinkům 
těžby štěrkopísku [2]. 

Vzhledem k uvažovanému prohloubení těžby písku v bohumínském subglaciálním 
korytě na jeho mocnost, tj. 50 m, zadala těžební organizace posouzení stability budoucích 
závěrných svahů. Předmětem řešení byl výpočet stability závěrného svahu s ohledem na 
těžbu do hloubky 50 m a stanovení největšího možného přiblížení paty 3. etáže k břehové 
linii s přihlédnutím k výskytu chráněných objektů.  

Na základě výsledků stabilitní analýzy bylo doporučeno tvarovat závěrné svahy bez 
nutnosti monitorování v poměru 1 : 3,4 dle tabulky č. XI. 
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Tabulka č. XI Bezpečné vzdálenosti bez monitorování 

 

Výška těžebního řezu [m] Bezpečná vzdálenost [m] 
20 68 
30 102 
40 136 
50 170 

 
Pokud bude předpolí těžby na východním břehu těžebního jezera monitorováno 

inklinometrickým vrtem v kombinaci se sledováním pohybů povrchu přesnou nivelací a 
tím budou ověřovány vyšší pevnostní smykové parametry dle posouzení [1] mohou být 
závěrné svahy vytvarovány až do sklonu 1 : 2,1 dle následující tabulky č. XII [10]. 
 
Tabulka č. XII Bezpečné vzdálenosti s monitorováním 

 

Výška těžebního řezu [m] Bezpečná vzdálenost [m] 
20 42 
30 63 
40 96 
50 105 

4.8.  Mechanizace a elektrizace, doprava, rozvod vo dy a zajišt ění 
provozu 

Těžební činnost v kamenolomu Bohumín je realizována pomocí následujícího 
strojního zařízení. 
 

MECHANIZACE: 

Dobývání užitkové suroviny, štěrkopísků a písků, na ložisku Starý Bohumín se 
provádí plovoucími těžebními stroji. V případě štěrkopísku plovoucím korečkovým 
rýpadlem PKR 80, v případě písku plovoucím drapákovým bagrem DB 1,25. 

V přístavu těžebního jezera se k těžbě dovezené suroviny z vodní zásobní skládky 
používá plovoucí korečkový elevátor PKE 80. 
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Obrázek 4 Pohled na plovoucí drapákové rypadlo se samovýsypným člunem a tlačným 
remorkérem 
 

 
 
Obrázek 5 Plovoucí korečkový elevátor při těžbě v přístavu 
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K nakládce jednotlivých frakcí kameniva ze zemních skládek na nákladní 
automobily zákazníků je používán kolový nakladač CATERPILLAR CAT 962G. 
 
Tabulka č. XIII Základní technické charakteristiky naklada če CAT 962G 

 

Parametr Hodnota 
Výkon motoru 158 kW (215 k) 
Stat. klopný moment při plném zatočení 14 394 kg 
Vylamovaní síla 141 kN 
Objem lopaty 3,8 m3 
Provozní hmotnost 20,6 t 

 
DOPRAVA: 

Doprava vytěžené suroviny od plovoucího těžebního stroje do přístavu těžebního 
jezera k dalšímu zpracování na technologické lince je zajišťována dvěmi soupravami 
složenými z samovýsypných člunů o objemu 124 t a 200 t a tlačných remorkérů. 

ELEKTRIFIKACE: 

Elektrická energie pro štěrkovnu Bohumín je přivedena z veřejné sítě volným 
vedením 22 kV do hlavní rozvodny, ve které je umístěno měření rozvodných závodů, 
jištění zařízení, vypínače a další zařízení. Z hlavní rozvodny jsou provedeny kabelové 
vývody k jednotlivým rozvaděčům technologického zařízení, k budově sociálního zařízení 
a k čerpání důlní vody. Hlavní rozvodna je rovněž kabelovým vývodem spojena 
s nábřežním rozvaděčem, ze kterého jsou provedeny kabelové vývody k jednotlivým 
plovoucím těžebním strojům pomocí plovoucích kabelových tras. Vnitřní rozvody 
elektrické energie jsou plně kabelizovány. 

ROZVOD VODY: 

Sociální zařízení štěrkovny Bohumín je zásobováno vodou z veřejného vodovodu. 

K mokrému třídění suroviny na technologické lince je přiváděna důlní voda, která 
je čerpána z těžebního jezera dvěmi čerpadly o výkonu 60 l·s-1. 
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Obrázek 6 Čerpací stanice technologické vody 

 

OPATŘENÍ PROTI PRAŠNOSTI: 

Vzhledem k charakteru těžby a praní suroviny, které je součástí jeho třídění 
nedochází při manipulaci a zpracovávání štěrkopísku a písku k prašnosti. Sekundární 
prašnost ze zpevněných ploch a účelových komunikací je eliminována pojízdným kropicím 
vozem. 

ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU: 

Základní materiál denní potřeby a spotřeby včetně ochranných pomůcek je umístěn 
ve skladu. Ostatní materiál je zajišťován operativně. 
 
 

4.9.  Úprava a zušlech ťování 

Na štěrkovně ve Starém Bohumíně je instalováno technologické zařízení pro mokré 
vytřídění vytěžené suroviny. Mokrý způsob třídění umožňuje odplavení jílovitých částí 
příměsí v surovině. Zušlechťování ve smyslu změny fyzikálních či jiných vlastností 
suroviny se neprovádí. 
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Surovina je od plovoucích těžebních strojů dopravena k úpravně po vodě soupravou 
plovoucí samovýsypný člun + tlačný remorkér. V přístavu těžebního jezera je surovina 
uložena na vodní zásobní meziskládku. 

Ze zásobní vodní meziskládky je surovina do procesu úpravy odebírána plovoucím 
korečkovým elevátorem PKE 80. Soustavou pásových dopravníků je surovina dopravena 
na horní patro věže třídírny, odkud je samospádem rozvedena na dva třídiče, kde je 
roztříděna na jednotlivé frakce podle velikosti otvorů použitých sít. Třídění je prováděno 
za mokra – sprchováním vodou, čímž jsou ze suroviny odstraněny odplavitelné částice. 
Frakce 0 – 4 mm je odvodněna na dvou dehydrátorech a další soustavou pásových 
dopravníků dopravena na zemní skládky. Frakce 8 – 16 mm a nadsítné (hrubý výmět) jsou 
shromažďovány v zásobnících sypkých hmot. Technologická voda s jílovitými výpěrky je 
odvedena na kalová pole, kde dochází k jejímu vyčištění sedimentací výpěrků. 

Technologická linka je složena z jednotlivých částí, které jsou vzájemně spojeny 
pásovými dopravníky nebo skluzy. Linka je obsluhována z velínu technologické linky. 
Zařízení jako celek není plně automatizováno. Údržba zařízení je zajišťována směnovými 
pracovníky. 

POPIS TECHNOLOGICKÉ LINKY: 
 

 
 
Obrázek 7 Pohled na hlavní část technologické linky 
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Vlastní technologie úpravy písku je představována dvěmi dynamickými třídiči typu 
SDT a dvěmi korečkovými dehydrátory řady KDŚ. V minulosti se nadsítné podíly 
předrcovaly na drtiči kuželovém tupoúhlém DKT 1200. Vzhledem k dotěžení štěrkopísku 
byla tato závěrečná část technologické linky odstavena. 

 

 
 
Obrázek 8 Odvodňování vytříděného písku dehydrátorem KDŠ 
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Technologie těžby, dopravy, úpravy a expedice suroviny ve štěrkovně je zřejmá 
z přílohy č. 8. Při dodržování stanovených technologických postupů by nemělo dojít 
k provozním nehodám. 
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5.  NÁVRH DOTĚŽENÍ ZÁSOB PÍSKU NA ŠT ĚRKOVNĚ 
BOHUMÍN 

5.1.  Současný pr ůběh těžby  

V roce 2007 byly vydobyty ekonomicky vytěžitelné zásoby štěrkopísku v dobývacím 
prostoru Bohumín. Dál pokračuje pouze těžba písku z bohumínského subglaciálního koryta 
plovoucím drapákovým rypadlem. Tato těžba je omezena hloubkovým dosahem 
plovoucího těžebního stroje, který je cca 20 m. Životnost těžebního stroje je omezena 
rokem 2009. Vzhledem k mocnosti geologických zásob v bohumínském subglaciálním 
korytu je proto výhodnější náhrada stávající těžební technologie novým těžebním strojem 
s větším hloubkovým dosahem než generální rekonstrukce stávajícího plovoucího 
drapákového rypadla. 

5.2.  Alternativy dot ěžení písku v bohumínském subglaciálním   
koryt ě v dobývacím prostoru Bohumín 

Alternativy dotěžení písku v bohumínském subglaciálním korytě v dobývacím 
prostoru Bohumín jsou dány možnostmi náhrady stávajícího plovoucího drapákového 
rypadla DB 1,25 novou těžební technologií. Možnosti náhrady představují sací rypadlo, 
plovoucí drapákový rypadlo s dehydrátorem a plovoucí drapákový rypadlo v podobě 
portálového jeřábu. 

5.2.1.  Sací rypadlo  

Plovoucí sací rypadlo je konstruováno z těchto částí: 

-  z lodního tělesa pontonového tvaru ocelové celosvařované konstrukce, 

-  ze sacího ústrojí včetně výložníku, 

-  z rozrušovače – mechanické frézy tvaru válce nebo kužele s noži nebo zuby, nebo 
hydraulického rozrušovače používaného jen pro těžbu jemných písků a hlíny, 

-  z  odstředivého čerpadla, 

-  výtlačného dopravního potrubí dopravujícího směs vody a zeminy na místo určení, 

-  z pohybového ústrojí umožňujícího pracovní pohyb rypadla. 

Technologie práce sacího rypadla se určuje podle: 

1.  Typu rypadla; jeho volbě předchází průzkum složení nerostné suroviny. 

2.  Složení a charakteru suroviny; v minulosti vytvořené a stále se vytvářející nánosy 
se mohou používat k výrobě stavebních hmot anebo jsou zcela neupotřebitelné. 
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3.  Rozměru plochy těžebního úseku; slouží-li rypadlo k průmyslové těžbě nebo se 
používá jednoúčelově, ať již jde o periodickou těžbu usazujících se materiálů na 
řece nebo v uzavřené vodní ploše. 

4.  Účelu použití rypadla; jde-li o průmyslovou těžbu nebo lokální zásobování 
štěrkopísku v omezené době, o čištění a prohlubování plavební dráhy na řece nebo i 
na uzavřeném štěrkovišti, nebo o meliorační čištění rybníků a zavlažovacích 
kanálů. 

5.  Způsob dopravy vytěženého materiálu; ta je podmíněna jeho složením, odvodněním 
a dalším zpracováním. Používá se dopravní potrubí, plovoucí pásový dopravník, 
lodní doprava nebo kombinace dopravního plovoucího potrubí s korečkovým 
elevátorem. 

Pokus s těžbou písku v bohumínském subglaciálním korytě sacím rypadlem byl 
uskutečněn koncem sedmdesátých let s využitím zařízení Hydrop. Tento pokus byl 
ukončen s negativním výsledkem. Těžba zařízením Hydrop měla malou výkonnost díky 
častému ucpávání sacího zařízení nadrozměrnými valouny, které se v písku bohumínského 
subglaciálního koryta vyskytují. 

Na základě pokusu se zařízením Hydrop proto sací rypadlo k dotěžení písku 
v bohumínském subglaciálním korytě v dobývacím prostoru Bohumín nenavrhuji. 

5.2.2.  Drapákové rypadlo s dehydrátorem 

Tato alternativa představuje náhradu stávajícího plovoucího drapákového rypadla 
DB 1,25 novějším a výkonnějším těžebním zařízením stejného typu, např. plovoucím 
drapákovým rypadlem DB 4L. 

Plovoucí drapákové rypadlo se skládá z těchto základních konstrukčních prvků: 

- plovákového tělesa rypadla, 

-  nosné konstrukce drapákové lžíce (portálu) nebo jeřábového ramena, 

-  drapákové lžíce a lana, 

- pojízdné kočky nebo hydraulických ramen, 

-  zásobníku se sklopným odjílovacím roštem, 

-  skluzu pro přepad jílů a kamenů, 

-  odkládacích dopravníkových pásů, 

-  kotevních navijáků, 

-  elektrorozvodny, 

-  ovládací kabiny. 
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Drapákové rypadla s dehydrátorem jsou vybaveny kruhovým korečkovým 
odvodňovačem. Tímto zařízením se dosahuje snížení objemu vody ve vytěženém 
štěrkopísku na 20 %. Současně se těžený materiál pere, a tím se snižuje procento 
odplavitelných částic. Odvodňovač se skládá z vany, korečkového kola a pohonu. 
Zvodněný štěrkopísek se přivádí dopravníkovým pásem do vany, která je neustále plněna 
vodou. Z vany vybírají štěrkopísek korečky umístěné na obvodě kola. Voda odkapává 
děravým dnem korečku zpět do prostoru vany. Rozplavitelné jílové součásti voda 
z prostoru vany strhává přes přetokové hrany umístěné na obou šikmých postranicích vany 
do odpadu. 

Avšak během více než desetileté zkušenosti s těžbou písku na štěrkovně Bohumín 
plovoucím drapákovým rypadlem DB 1,25, docházelo vzhledem k mechanické 
komplikovanosti tohoto těžebního stroje k častým provozním poruchám. Proto tuto 
alternativu strojního zařízení k dotěžení písku v bohumínském subglaciálním korytě rovněž 
nedoporučuji. 

5.2.3.  Drapákové rypadlo v podob ě portálového je řábu  

Tato alternativa představuje náhradu stávajícího plovoucího drapákového rypadla 
DB 1,25 novějším a výkonnějším těžebním zařízením typu plovoucího portálového jeřábu, 
např. plovoucím rypadlem  S 150 firmy Beyer. 

Mechanika je na tomto plovoucím drapákovém rypadle omezena na jeden pohon, 
který zajišťuje vyzdvižení drapákové lžíce s vytěženým štěrkopískem, a druhý, který 
umožňuje přesun drapákové lžíce se štěrkopískem nad přepravní loď. 

Tento plovoucí těžební stroj, díky své mechanické jednoduchosti spojené 
s předpokladem nižších nákladů vynaložených na údržbu zařízení, byl vyhodnocen jako 
nejlepší alternativa pro dotěžení písku v bohumínském subglaciálním korytě. 

6.  NÁVRAH SANACE A REKULTIVACE 

6.1.  Legislativa spojená se sanací, likvidací a re kultivací území 
dotčeného t ěžbou  

Podle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 
zákon), ve znění pozdějších právních předpisů, musí dokumentace výstavby dolů a lomů 
včetně výsypek, odvalů a odkališť zajišťovat komplexní řešení území ovlivněného 
hornickou činností, a to nejen z hlediska přímých následků připravované výstavby, ale i 
z hlediska následků spojených s využíváním výhradního ložiska [11]. Toto řešení je 
předpokladem pozdějšího účinného řešení sanace pozemků dotčených těžbou, odstranění 
škod na krajině komplexní úpravou území a územních struktur. Plán sanace území 
dotčeného těžbou sleduje funkční obnovu územních struktur k využití území jak 
v průběhu, tak po dokončení hornické činnosti.  
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Podle zákona č. 168/1993 Sb., kterým bylo novelizováno znění zákona č. 44/1988 
Sb., ve znění pozdějších právních předpisů, a zákona č. 169/1993 Sb., kterým bylo 
novelizováno znění zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů, je 
těžební organizace povinna vyčíslit předpokládané náklady na vypořádání důlních škod a 
na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem dobývání výhradního ložiska. 

Účelem sanace a rekultivace pozemků dotčených vlivy dobývání je co nejvíce 
zmírnit negativní důsledky těžby na životní prostředí a přírodu. Na základě zákona č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), je těžební organizace 
povinna zajistit sanaci všech pozemků dotčených těžbou. Součástí této sanace je také 
rekultivace podle zvláštních zákonů – zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu a zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Sanace pozemků uvolněných v průběhu 
dobývání k těžbě se provádí podle schváleného Plánu otvírky, přípravy a dobývání [11]. 

Pro štěrkovnu Bohumín byl vypracován Plán sanace a rekultivace území dotčeného 
dobýváním jako součást Plánu otvírky, přípravy a dobývání z roku 1999, a to ve formě 
jeho kapitoly 1.6. [3]. Součástí Plánu otvírky, přípravy a dobývání z roku 1999 je rovněž 
Projekt rekultivace štěrkovny Starý Bohumín, který detailně řeší sanaci a rekultivaci 
jednotlivých ploch. Vzhledem k tomu, že na štěrkovně Bohumín je dobývací metodou 
těžba z vody, převažuje na štěrkovně hydrická rekultivace. 

6.2.  Rekultivace území dot čeného t ěžbou  

Rekultivací rozumíme obnovu úrodnosti půdy a půdní vegetace. V obecném pojetí 
se jedná o soubor opatření na úpravu území poškozených přírodními nebo antropogenními 
vlivy, sledující zlepšení biologických funkcí [4]. Cílem rekultivace je navrátit plochy 
nepříznivě dotčené hornickou činností nebo ostatní průmyslovou činností do původního či 
lepšího stavu. Na základě nových zkušeností se sanačními rekultivačními pracemi jsou 
v současnosti rozlišovány čtyři etapy rekultivačních prací: etapa přípravná, etapa důlně 
technická, etapa biotechnická a etapa postrekultivační. Důležitý je rovněž časový postup 
technické a biologické rekultivace. V poslední době se postupně přechází od trendu 
vytvářet v rámci rekultivace novou „umělou“ krajinu k podstatně citlivější rekultivaci 
bližší přirozené krajině, v rámci které se podstatně více zapojuje do vlastní rekultivace 
činnost přírodních procesů, zejména sukcese. 

Náležitosti Plánu rekultivace jsou uvedeny v příloze č. 3 k vyhlášce č. 104/1988 
Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické 
činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, v kapitole 1.6. Plán sanace 
i rekultivace území dotčeného těžbou.  

6.3.  Báňsko–technická rekultivace  

Základním úkolem báňsko–technické rekultivace je vytvořit na území dotčeném 
vlivy dobývání výhradního ložiska štěrkovny Bohumín takové technické podmínky, aby 
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bylo možné následně provést kvalitní biologickou rekultivaci. Technická rekultivace 
pozemků dotčených těžbou bude mít charakter zemních prací spojených s urovnáním 
terénu, v navezení, urovnání a povrchové úpravě navezených skrývkových zemin 

Plán sanace a rekultivace území dotčeného dobýváním, který je součástí Plánu 
otvírky, přípravy a dobývání z roku 1999 [3] počítal s následnými technickými způsoby 
technické části rekultivace jednotlivých ploch. 

T1 - těžba v 1. etáži v prostoru severovýchod 
Nadložní skrývkové hmoty, kromě ornice, byly uloženy do prostoru závozu těžebního 
jezera Z1. Závěrné svahy břehů byly navrženy tak, aby byl umožněn přístup k vodní 
hladině ve sklonu cca 1 : 5, přičemž ze západu navazují na již nesvahované břehy 
v prostoru rekreačního střediska. Technická rekultivace tedy spočívá v úpravě svahů ze 
sklonu po těžbě do požadovaného sklonu 1 : 5. 

T2 - těžba v 1. etáži v prostoru podél venkovní linky VN 
Nadložní skrývkové hmoty, kromě ornice, byly uloženy do prostoru závozu těžebního 
jezera Z2. Závěrné svahy břehů byly navrženy tak, aby byl umožněn přístup k vodní 
hladině ve sklonu cca 1 : 5. Technická rekultivace tedy spočívá v úpravě svahů ze sklonu 
po těžbě do požadovaného sklonu 1 : 5. 

T3 - těžba v 1. etáži v prostoru čerpací stanice vodárny 
Nadložní skrývkové hmoty, kromě ornice, byly uloženy do prostoru závozu těžebního 
jezera Z2. Závěrné svahy břehů byly navrženy s přihlédnutím k absenci budoucího 
rekreačního využití tohoto prostoru ve sklonu cca 1 : 2. Technická rekultivace tedy spočívá 
v úpravě svahů ze sklonu po těžbě do požadovaného sklonu 1 : 2. 

D1 - deponie nadloží 
Projekt rekultivace předpokládá její rozšíření pouze východním směrem, tj. k hranici 
dobývacího prostoru. Po ukončení navážky materiálů bude povrch deponie urovnán 
dozérem. Závěrné svahy budou upraveny tak, že maximální sklon bude 1 : 2 a minimální 
cca 1 : 5. 

Z1 - závoz (vnitřní deponie) v severovýchodní části těžebního jezera  
Část skrývkových zemin bude využita při zpětné rekultivaci a modelaci břehů jezera, a to 
jako závoz. V prostoru těžby v bloku T1 se jako výhodné místo jeví prostor u poloostrova 
na konci panelové cesty. Toto místo je výhodné jak z hlediska převozních vzdáleností, tak 
z hlediska následného využití, kdy dojde k rozšíření ploch určených k rekultivaci. Při 
svahování závozu je možno terén přizpůsobit následnému využití tak, že se terén bude 
pozvolna svažovat k hladině, přičemž břehy jezera budou tvořeny svahem ve sklonu cca 
1:5. 

Z2 - závoz (vnitřní deponie)v jihovýchodní části těžebního jezera 
Závoz jezera Z2 je situován do jihovýchodního rohu těžebního jezera a navazuje na 
poloostrov vytvořený ochranným pilířem železobetonového bunkru. V tomto prostoru byla 
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deponována hlušina z těžebního prostoru T3. Po skončení ukládky bude povrch závozu 
urovnán a břehy byly ponechány ve sklonu přirozeného sypného úhlu skrývek. 

Jednotlivé plochy jsou znázorněny v Mapě plánu sanace i rekultivace, viz. příloha 
č. 6. 

Báňsko–technická rekultivace se zatím nedotkne prostoru technologické linky, 
zemních skládek kameniva, sociální budovy a dalších pomocných objektů, a to vzhledem 
k dlouhé životnosti ložiska Starý Bohumín. V dlouhodobém horizontu se zde předpokládá 
vytvoření podmínek pro rekreační využití tohoto prostoru. 

6.4.  Biologická rekultivace  

Biologická rekultivace území dotčeného hornickou činností má za úkol obnovit 
jeho biologickou funkci. Při zpracování biologické rekultivace se vychází ze současné 
situace a z návrhu následného využití. Podle tohoto návrhu se v dobývacím prostoru 
Bohumín vyskytují dva základní druhy biologické rekultivace. Je to rekultivace na louku a 
na biocentrum. Jednotlivé varianty jsou popsány níže a jsou obecně platné pro všechny 
stejně rekultivované plochy. 

6.4.1.  Stručný popis jednotlivých zp ůsobů rekultivací 

TRVALÝ TRAVNÍ POROST: 

Principy rekultivace na trvalý travní porost jsou shodné pro všechny plochy 
rekultivované na kulturu louka. Na tuto kulturu budou rekultivovány i plochy určené 
k rekreaci. 

Na plochách upravených v rámci technické rekultivace bude okamžitě zahájena 
biologická část rekultivace. K zajištění pozemků v kultuře louka bude provedena dvouletá 
rekultivace podle běžných postupů při rekultivaci. 

Dotčené pozemky budou rozorány, vláčeny a dále technicky upraveny tak, aby 
mohla být vyseta směs rostlin zajišťujících zelené hnojení. Tato bude pokosena a vpravena 
do půdy. Během přípravy pozemků bude provedeno přihnojení. Po ukončení dvouletého 
cyklu biologické rekultivace bude na pozemky vyseta směs lučních travin odpovídající 
skladbě přirozených lučních porostů nacházejících se v širším okolí štěrkovny. 

Okamžité zahájení biologické rekultivace či zatravnění pozemků zabrání uchycení 
nevhodné náletové zeleně. Rovněž dojde ke zpevnění břehů, čímž se sníží riziko erozivní 
činnosti vody. 

BIOCENTRUM: 

Biologickou rekultivací na biocentrum se rozumí výsadba vhodných dřevin a 
křovin ve skladbě odpovídající rekultivovanému území. Výsadba bude provedena formou 
hájků a remízků tak, aby se střídaly plochy s porostem s plochami bez porostů. 
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Konkrétní skladba dřevin a křovin a jejich spon bude upřesněna na základě 
pozorování v terénu a podle požadavků při zpracování prováděcích projektů. 

V prostoru kalových polí se vytváří příbřežní mělčinné společenstvo mokřadního 
typu s rákosem. Tento biotop se stává významným hnízdištěm vodních ptáků a živočichů, 
kterým poskytuje nejen dostatečnou zásobu potravy, ale i klid a úkryt. Mokřadní 
společenstvo vzniká samovolně a s postupným zaplňováním kalových polí postupuje dál. 
Místa, která vyschnou nebo nejsou zaplavovány postupně zarůstají dřevinami a mokřad 
přechází v les. 

6.5.  Časový pr ůběh rekultivace 

Z rozsahu rekultivačních prací předpokládaných Plánem sanace a rekultivace území 
dotčeného dobýváním byla dokončena rekultivace břehů těžebního jezera v jeho 
severovýchodní a východní části. Na březích severovýchodní části těžebního jezera se však 
negativně projevuje vodní eroze způsobená převládajícím směrem větru a úrovní hladiny 
vody v jezeře na rozhraní skrývek a štěrkopísku. Zpevnění těchto břehů bude provedeno 
vlnolamem v podobě gabionové zdi. 

Jižní břeh těžebního jezera dosud nebyl rekultivován, protože se v současné době 
projednává změna územního plánu města Bohumín, která má umožnit další posun těžby 
jižním směrem. 

6.6.  Jiné řešení rekultivace 

Jiné řešení rekultivace se nepředpokládá. 
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7. TECHNICKO-EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ 
ZHODNOCENÍ 

7.1.  Technicko–ekonomické zhodnocení  

Hlavní technicko–ekonomický přínos navrhovaného navýšení vytěžitelných zásob 
zvětšením těžební hloubky štěrkovny Bohumín spočívá v kombinaci několika faktorů. 
Těžba by probíhala v rámci stávajícího prostoru štěrkovny, ve které těžba nerostné 
suroviny probíhá několik desítek let, tj. bez potřeby nákladů na další skrývkové práce, 
nákup pozemků a v kvalitní surovině, u které nejsou problémy s odbytem. Negativem 
budou náklady na pořízení nového těžebního stroje s větším hloubkovým dosahem. 

Navýšení vytěžitelných zásob o 2.616.234 m3 představuje při předpokládané roční 
těžbě 80 tis. m3 navýšení životnosti ložiska cca o 32 let. Při současné průměrné ceně 
výrobků 150 Kč.t-1 je jejich vyčíslená hodnota cca 980 miliónů Kč. 
 
Tabulka č. XVI Náklady na činnost štěrkovny v roce 2007 

 

Druh nákladů Kč 
Osobní náklady (mzdy, odvody z mezd) 7 744 902 
Náklady na elektrickou energii 1 930 874 
Náklady na pohonné hmoty 1 123 774 
Náklady na náhradní díly 1 422 492 
Náklady na služby 3 037 458 
Náklady na externí opravy 1 263 203 

 
V současné době je kamenivo produkované štěrkovnou Bohumín odebíráno 

zákazníky v jeho okolí, ale zejména betonárnami Štěrkoven spol. s r.o. Dolní Benešov. 

7.2.  Ekologické zhodnocení  

Mnou navrhovaným dotěžením zásob na štěrkovně Bohumín nedojde ke zvětšení 
vlivů na okolní krajinu nad rámec, který již byl posouzen v Hodnocení vlivu hornické 
činnosti na životní prostředí v lokalitě dobývací prostor Starý Bohumín [5]. Tudíž nedojde 
ke zvýšení hodnot prašnosti nebo hluku, které by mohly mít negativní vliv na ekologii 
okolní krajiny. 

Navrženým způsobem rekultivace se prostor štěrkovny Bohumín sice nevrátí do 
původního stavu, ale navržená vodní plocha bude pro okolní krajinu spíš přínosem. 
Z možných reálných způsobů sanace a rekultivace tohoto prostoru se jeví hydrická 
rekultivace jako ideální. Sanace a rekultivace území tak bude přirozeně navazovat na 
okolní krajinu. Lze předpokládat, že rekreační využití prostoru štěrkovny se bude přirozeně 
rozvíjet. 
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8.  ZÁVĚR 

Předložená diplomová práce řeší návrh dotěžení glacilakustrinního písku 
v bohumínském subglaciálním korytě na štěrkovně Bohumín. Je navržena nejoptimálnější 
těžební technologie, která umožní prohloubení stávajícího těžebního řezu 2. etáže až o 30 
metrů a tím racionálnější vydobytí zásob výhradního ložiska. 

Na základě stabilitních posudků je nastíněn problém možných alternativ zvětšení 
těžebních hloubek ve spojitosti se zabezpečením chráněných objektů na březích těžebního 
jezera. 

Na základě výsledků stabilitního posudku [10] jsem provedl přepočet vytěžitelných 
zásob na ložisku. 

Vzhledem k dobývací metodě – těžbě z vody, je na štěrkovně Bohumín navrhována 
hydrická rekultivace s cílem využít vzniklou vodní plochu a její okolí k rekreačním 
účelům. Tato varianta vhodně začleněná do okolní krajiny se jeví ideální jak z hlediska 
nákladů na rekultivaci, tak z hlediska následného využití lokality po ukončení těžby. 

Navrhovanou změnou těžební technologie dojde ke zvýšení vytěžitelných zásob 
ložiska o 2.616.234 m3. Jedná se o zásoby písku kategorie vyhledané bilanční volné. 
Zmiňovaným zvýšením vytěžitelných zásob dojde při průměrné roční těžbě 80 tis. m3 
k prodloužení životnosti ložiska cca o 32 let. Racionálnější vydobytí zásob ložiska dalším 
navýšením vytěžitelných zásob nezpůsobuje potřebu rozšířit plochu štěrkovny a tím její 
negativní zásah do krajiny a současně je finančně nejvýhodnější. 

 Navrhovaným řešením budou v plném rozsahu splněny všechny vytýčené cíle 
popsané v úvodu diplomové práce. 
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