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Anotace: 
 

Diplomová práce vychází z existujícího „Plánu otvírky a přípravy dobývání“ a řeší 
návrh na jeho změnu z důvodu rozšíření lomu o 3. etáž. V návrhu je popsán postup těžby 
surovin, které se nacházejí na pozemcích dobývacího prostoru a způsob jakým vytvořit 
podmínky k hospodárnému využití zásob ložiska. Podstatou diplomové práce je nejen 
navržení postupu otvírky a dobývání, způsobu dopravy a plánu sanace a rekultivace pro 
pokračování těžby při stávajícím ročním objemu, ale také pro objem zvýšený, který se dá 
předpokládat z důvodu vysoké poptávky po kamenivu. Cílem práce bylo navrhnout co 
nejhospodárnější řešení těžby surovin s ohledem na minimalizaci nákladů a dopadů na 
životní. 
 
Klíčová slova: postup, rekultivace, těžba, surovina, doprava 
 
 

Summary: 
 

This dissertation work is based on an existing piece of work „ The plan of opening 
and preparation of mining" and solves proposal for expansion quarry by 3. storey. In 
proposal is described progress of mining raw materials, which are found on grounds of 
mining area and the way how to create conditions to use deposit reserves economically. 
Core of this dissertation work isn’t only to propose progress of opening and mining the 
way of transport and the plan of reconstruction and recultivation for continued mining with 
current annual volume, but also for raising volume which is supposed by reason of high 
aggregate demand. The goal of work was suggestion the most economical solution of raw 
materials mining regarding minimization of costs and destroying environment. 
 
Keywords: progress, mining, recultivation, raw materials, transport  
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apod.  a podobně 

Cca  přibližně 

ČBÚ  český báňský úřad 

ČPK  Československý průmysl kamene 

ČMŠ, a.s. Českomoravský štěrk, akciová společnost 

ČSN EN  česká technická norma převzatá 

DP  dobývací prostor 

HČ  hornická činnost 
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JZ  jihozápad 
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max.  maximálně 
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mj.  mimo jiné 

MŽP ČR  Ministerstvo životního prostředí České republiky 
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OBÚ  obvodní báňský úřad 
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1 ÚVOD 
 

Záměrem návrhu na změnu POPD je pokračování těžby hornickou činností v již 

vymezeném dobývacím prostoru Velký Újezd. 

Hlavní důvod pro vznik tohoto návrhu je, že na tomto ložisku stavebního kamene, 

které je již prozkoumané a dlouhodobě těžené, se nachází dostatečné množství nevytěžené 

suroviny. Dalšími důvody pro vznik návrhu je předběžné zajištění pozemků, na nichž se 

ložisko nachází, dostupnost dopravních systémů a pracovních sil. Vytěženou surovinu 

bude možno využít pro velké stavby realizované v blízkém okolí. Vzhledem k množství 

rozestavěných investičních akcí v Olomouckém kraji, je zde zvýšená poptávka po 

stavebním kamenivu a také zvýšená možnost uplatnit i surovinu nižší kvality, výpěrků, 

výklizů a skrývek, což by vedlo k zefektivnění těžby a snížení nároků na ukládání těchto 

materiálů v dobývacím prostoru. 

 

 

Obrázek 1: Letecký pohled na lokalitu Výkleky (zdroj: Českomoravský štěrk a.s) 
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Plánované rozšíření přesáhne hranici povolené hornické činnosti vymezené v plánu 

otvírky, přípravy a dobývání ložiska z roku 1986 a schváleného Obvodním báňským 

úřadem v Brně zn. 668/87 ze dne 29. 6. 1987 platné do 31. 12. 2018   

Celková výměra plochy hornické činnosti bude po plánovaném rozšíření činit cca 

28,5 ha. V této ploše je zahrnut povrchový lom, úpravárenská linka, manipulační plocha, 

plochy, na kterých se vyskytují povrchové skládky a komunikace. Zásoby suroviny v JZ 

části dobývacího prostoru zůstanou nedotčeny.  

Mezi problémy, které by mohly nastat při uskutečnění tohoto návrhu je zvýšená 

frekvence dopravy přes obec Výkleky a z toho vyplývající doprovodný hluk.  

 

 

 

  



Daniel Boháč: Návrh na změnu plánu otvírky, přípravy a dobývání v kamenolomu Výkleky - studie 

2010  3 

2 SOUČASNÝ STAV GEOLOGICKÝCH POM ĚRŮ, DOBÝVÁNÍ, 
DOPRAVY A ÚPRAVY SUROVINY V LOMU VÝKLEKY  

 

Kamenolom se nachází cca 500 metrů severovýchodním směrem od souvislé 

občanské zástavby v obci Výkleky, mezi městy Olomouc (cca 18 km), Přerov (cca 15 km) 

a Lipník nad Bečvou, na rozhraní katastrálního území Velký Újezd a Výkleky (a bývalých 

okresů Olomouc a Přerov). 

Těženou surovinou je stavební kámen – jemnozrnná droba, dále zpracovávaná 

drcením a tříděním na různé frakce drceného kameniva využívaného k různým účelům ve 

stavebnictví, při výstavbě komunikací a v silničním inženýrství. 

 

 

Obrázek 2: Mapa oblasti (zdroj: www.mapy.cz) 

 

Lom je komunikačně velmi dobře přístupný pro automobilovou dopravu. Nalézá se 

cca 700 metrů od mimoúrovňové křižovatky rychlostní komunikace E442 mezi městy 

Olomoucí a Hranice na Moravě se sjezdem na silnice druhé třídy směr Potštát, Odry, 

Fulnek a silnici třetí třídy směr Výkleky, Tršice, Přerov. Doprava přes obec Výkleky 

probíhá jen v malém množství. Přeprava přes obec je vždy předem projednávána se 
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zástupci obce Výkleky. Nejbližší železniční stanice je až v městě Lipník nad Bečvou, 

vzdáleného cca 8 km, není tedy možno využít železniční dopravu. 

 

2.1 Historie 
 

Ložisko stavebního kamene – droby u obce Výkleky bylo dobýváno ve dvou 

samostatných povrchových lomech – severním a jižním už před rokem 1945.  

V roce 1978 byl rozhodnutím bývalého generálního ředitelství Československého 

průmyslu kamene (ČKP) zn. DP-214/78 ze dne 5. 10. 1978 stanoven dobývací prostor 

Výkleky, který pokrýval všechny vyhodnocené bloky zásob suroviny a oba lomy. [1] 

V jižním (spodním) lomu byly zásoby suroviny vytěženy do roku 1990 a těžební 

činnost byla přenesena do tzv. severního lomu. Po likvidaci jižního lomu byla provedena 

sanace a rekultivace pozemků dotčených hornickou činností. Poslední etapa těchto prací 

byla provedena v roce 1996.  

V roce 1997 byl DP Výkleky rozhodnutím OBÚ v Brně zmenšen o část jižního 

lomu. Z  původní výměry 42,8676 ha se současný DP Velký Újezd rozprostírá na ploše o 

výměře 32,1017 ha. 

Ke změně oficiálního názvu DP došlo, protože nadpoloviční většina jeho výměry je 

situována na katastru obce Velký Újezd.  

V roce 1997 byla lokalita jižního lomu předána vlastníkům pozemků (singularisté). 

Od té doby je lokalita využívána k rekreačním účelům. [2] 

V roce 2008 dosáhla produkce drceného kameniva výše cca 300 000 tun. 

Současným provozovatelem lomu je oznamovatel - těžební firma Českomoravský štěrk, 

a.s., se sídlem v Mokré. 
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2.2 Geologická, stratigrafická a petrografická char akteristika 

 

Z hlediska morfologického členění náleží zájmové území k Hercynskému systému, 

subsystému Hercynská pohoří, provincii I Česká vysočina, Krkonošsko-jesenické 

subprovincii I4, Jesenické oblasti I4C a geomorfologickému celku I4C-8 Nízký Jeseník. 

[3] 

 

2.2.1 Geologická charakteristika 
 

Geologicky je toto ložisko stavebního kamene součástí moravických vrstev kulmu 

Nízkého Jeseníku, stratigraficky řazených do spodního karbonu.  

Dle výsledků základního mapování v M 1 : 50 000 se jedná o středně až hrubě 

rytmické sedimenty, středně až hrubě zrnité droby, prachovce a břidlice s převahou drob, 

často gradačně zvrstvené s polohami polymiktních slepenců, paraslepence. Jejich podloží 

tvoří vilémovické vápence, statigraficky řazené do spodního devonu. Moravické vrstvy 

jsou charakteristické flyšovým střídáním jemnozrnných až hrubozrnných drob, prachovců 

a břidlic, s vložkami štěrkovitých slepenců. Kulmské horniny jsou překryty mladšími 

sedimenty – převážně kvartérními sprašemi, písčitými hlínami, deluviálními hlinito-

kamenitými a kamenito – hlinitými svahovinami, v údolní nivě vodotečí fluviálními 

písčitými hlínami. 

Surovinou ložiska jsou jemnozrnné až hrubozrnné droby, modrošedé, při povrchu 

hnědozelené až žlutohnědé barvy, čerstvé, ve svrchní etáži navětralé, deskovitě až 

lavicovitě odlučné, s hojnými polohami slepenců o mocnostech 0,1-10,0 m (slepence tvoří 

cca 15 % z celkového množství hornin). Drobové slepence jsou drobnozrnné s drobovým 

tmelem, modrošedé, místy středně navětralé. [3] 

Za škodlivinu ložiska byly dříve považovány jílovité břidlice – prachovce, v 

současné době jsou považovány za surovinu s možným využitím především pro výrobu 

štěrkodrtí pro silniční účely a inženýrské stavby. Uvnitř pruhu drob bylo zjištěno cca 10 

vložek jílovitých břidlic a prachovců, o mocnostech 0,1-0,7 m, a jedné polohy jílovité 

břidlice o mocnosti až 3 m. Množství těchto škodlivin dosahuje cca 0,1-4,7 % z celkového 
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množství ložiskové výplně. Jílovité břidlice jsou velmi jemnozrnné, šedé až tmavě šedé, se 

světlejšími laminami prachovců. Obsah jemněji rytmického flyše se střídáním poloh 

prachovců a jemnozrnných drob narůstá především v JV předpolí lomu, v nižších partiích 

terénu. [3] 

Narůstání obsahu jílovitých břidlic a prachovců v souvrství drob bylo dříve 

předpokládáno (na základě vrtů VK-9-74, VK-11-74 a J-114-1973). Ve vrtu J-114 byla 

indikována nepravá mocnost těchto poloh až cca 9-15 m, pravá mocnost cca 5-8 m. Jejich 

zastoupení v JV části lomu je zřejmě poněkud nadhodnoceno, jelikož ho zvyšují především 

výsledky dříve provedeného vrtu J-114 (1973). Nově provedený vrt VL 4 (58 m) zastihl 

tuto polohu se střídáním drob a prachovců v intervalu 48 – 55 m. [3] 

Skrývka ložiska – je tvořena převážně deluviálními jílovito-písčitými hlínami, 

hlinito-kamenitými a kamenito-hlinitými sutěmi a zvětralinami hornin. Mocnost hlinité 

skrývky se pohybuje v rozmezí 0,0- 6,0 m - průměrná mocnost hlinité skrývky činí cca 2,5 

m. Humózní hlíny, převážně lesní, tvoří nejsvrchnější pokryv o mocnosti 0,1-0,3 m. 

Ke skrývce ložiska byly dříve řazeny kromě výše uvedených hlinitých a 

štěrkovitých zemin i silně zvětralé horniny - eluvia , nevhodná pro výrobu drceného 

kameniva, ale vhodné dle současných ČSN EN pro méně náročné, především silniční účely 

do násypů a jiné účely. Jejich max. mocnost zjištěná archivním vrtem J-114 (1973) 

dosahuje cca 8,0 m. [3] 

Obdobně se dá tato mocnost předpokládat i v kopaných sondách S-l0 (1967) a S-

109 - S-111 (1974), kde na základě výsledků testování vzorků hornin z jejich dna byly 

zjištěny hodnoty otluku 76 - 86 % hm. Maximální mocnost hlinité skrývky, o mocnosti 

zřejmě větší než 6,0 m byla zjištěna kopanou sondou KS2 ve spodní části svahu terénu u 

JV hranice DP. Největší mocnost antropogenních navážek – skrývky z lomu charakteru 

kamenito-hlinité sutě byla zjištěna nově provedeným vrtem VL-8 v prostoru úpravnického 

zařízení a dílen v jižní části DP. 

Zřejmě zde existoval historický lom vytěžený do úrovně cca 340 m n.m., následně 

částečně zavezený skrývkami. V souladu s obecnými zákonitostmi narůstá mocnost 

pokryvu především u paty svahu a v morfologicky mírnějším terénu. [3] 
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2.2.2 Stratigrafická charakteristika 
 

Generelní směr vrstev je SV-JZ s monoklinálním úklonem 25-45° k SZ – pásmo 

drob, které tvoří pravé JV křídlo synklinální struktury. Lokálně se projevuje stáčení směru 

vrstev k SSV-JJZ. Velké vrásové struktury jsou přímé až šikmé (s vergencí převážně k 

VJV). Na ložisku byla průzkumem zjištěna příčná tektonická linie Z-V směru s úklonem 

75° směrem k J. Její ověřená mocnost činí cca 0,8 m a v nejbližším okolí se projevuje 

pouze větším rozpukáním drob. Podél této tektonické linie došlo k poklesu JZ části ložiska 

oproti SV části ložiska o cca 20 m s drceným pásmem šířky cca 1 m. Nejčastější jsou 

puklinové systémy směru SZ-JV až ZSZ-VJV s úklony 80-90° na obě strany a ve směru 

SSV-JJZ s úklonem 70-80° k ZSZ. Frekvence těchto puklinových systémů je v průměru 

0,25- 1,0 m. Vrstevnatost hornin na ložisku je deskovitá až velmi tlustě lavicovitá (0,15-

>1,0 m). Pukliny jsou převážně sevřené, limonitizované, místy vyplněné žilným 

křemenem. Ložisko bylo zařazeno podle složitosti mezi ložiska 2. skupiny. [3] 

 

 

Obrázek 3: Schéma lomu (zdroj: tabule firmy Českomoravský štěrk, vlastní foto) 
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2.3 Dobývací metody a parametry lomových st ěn 
 

Ložisko je dobýváno povrchovým způsobem, ve stěnovém etážovém lomu pomocí 

trhacích prací velkého rozsahu – clonovými odstřely. Na provozovně není a nebude 

umístěn funkční sklad výbušnin. Pro účely CO jsou vždy trhaviny objednány u dodavatele, 

který zajistí jejich dovoz a případné nepoužité trhaviny si odveze zpět. Vrtací a trhací práce 

provádí středisko hromadné těžby – SHT, která je součástí společnosti Českomoravský 

štěrk, a.s. 

Ložisko je v současné době rozfáráno stěnovým dvouetážovým lomem s  

výškovým členěním těžebních řezů viz tabulka 1. 

 

Tabulka 1: Výškové členění těžebních řezů 

Řez kóta pracovní plošiny  výška lomové stěny (m) 

I. cca 350  m n.m.  do 25 m 

II. cca 332 m n.m. 18 m 

 

Nadložní zeminy tvoří cca 0,30 m vrstva lesní hrabanky, popř. humusový horizont 

a cca 1,5-2,0 metry mocná vrstva zajílovaných kamenitých sutí.  

 

2.4 Doprava suroviny k úpravn ě, expedice hotových výrobk ů. 

 

Doprava rozpojené suroviny z rozvalu k úpravně je prováděna návážovými vozidly 

typu dumper Komatu HD 325. Surovina je nakládána pomocí kolových nebo pásových 

nakladačů a bagrů poháněnými naftou nebo pomocí elektrické energie. Lom Výkleky 

v současné době používá pro těžbu dva elektrické bagry typu E302. Obdobným způsobem 

bude transportována surovina i v případě nasazení mobilních úpraven.  

Vzhledem k tomu, že jsou komunikace pouze zpevněné, způsobuje v období sucha 

pohyb vozidel nárůst prašnosti. Tomuto negativnímu jevu lze předcházet skrápěním 

povrchů komunikací.   
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2.5 Úprava suroviny 
 

Finálním výrobkem úpravárenského procesu jsou různé frakce drceného kameniva. 

Využít lze ale veškeré vydobyté suroviny. I méně kvalitní surovina jako je slepenec a 

prachovec se zhodnocuje v úpravárenském procesu.   

Těžená surovina se upravuje suchou cestou, to znamená bez propírání drceného 

kameniva, na nové plně elektrifikované technologické lince, umístěné v dobývacím 

prostoru. Hotové výrobky jsou skladovány na skládkách umístěných přímo na etážích 

v lomu nebo na manipulačních plochách přiléhajících k objektům úpravárenské linky. 

Rozpojená hornina je nakládána elektrickými bagry na navážková vozidla a je 

odvážena po lomových komunikacích k primárnímu drcení. Podrcená surovina propadá 

násypkou na vynášecí dopravník a pokračuje přesypem a dalším dopravníkem na 

odhliňovací třídič umístěný nad zásobníkem sekundárního drtiče. Podsítná frakce odtříděná 

na odhliňovacím třídiči odchází vynášecím dopravníkem na zemní skládku. Nadsítné 

propadá do zásobníku sekundárního drtiče plněného vibračním podavačem. Podrcená 

surovina ze sekundárního drtiče přechází pásovým dopravníkem na třídič, kde se třídí na 

frakce 0/4, 4/32, 32/63 a nad 63 mm. Frakce nad 63 mm, 4/32 a 32/63 jde pásovým 

dopravníkem do zásobníku terciárního drtiče, odkud odchází na třídič, kde se třídí na 

frakce 16/32 a 11/22 (odchází do expedičních zásobníků) a podsítné 0/11 se dále třídí na 

frakce 8/11, 4/8, 2/4, 0/2, které jdou dále do expedičních zásobníků. V případě potřeby 

jsou ukládány na zemní skládky (expeduje se kolovým nakladačem). Volvo L90C). 

Celková skladba vyráběného materiálu je závislá na aktuálních požadavcích trhu. [4] 

Uspořádání kalhotových skluzů s vibračními podavači umožňuje předdrcování a 

provozování linky v různých režimech podle požadavků odbytu. Linka je vybavena řídícím 

počítačem s vizualizací a čidly. Proti vzniku primární prašnosti je linka opatřena skrápěním 

a mlžením kritických míst. (příloha 1) 
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Obrázek 4: Úpravárenská linka (zdroj: vlastní foto) 

 

Materiály, které vznikají až na samém konci výrobního procesu a jde hlavně o 

frakce 0/4 nebo 0/8 jsou dále upravovány na semimobilní úpravárenské lince (mokrá 

pračka) vybudované v JZ části dobývacího prostoru. Tato linka již prošla oznámením dle 

zákona č. 100/2001 Sb. v roce 2006.  

V semimobilní úpravně probíhá mokrý úpravárenský proces, využívající důlních 

vod samovolně přitékajících do lomu. Technologická voda je odebírána ze sběrné jímky 

vyhloubené v pracovní plošině 2. těžební etáže (kóta 332 m n.m.) a potrubím je přivedena 

až na místo spotřeby. Voda s obsahem výpěrků je potrubím vypouštěna do úložiště na 2. 

těžební etáži. V úložišti dochází k sedimentaci odplavených jílovitých částic (výpěrků). 

Úložiště je ohraničeno hrází s instalovanými přílivovými rourami, které umožňují odtok 

vody zbavené výpěrků z úložiště. Voda vytékající z úložiště je svedena záchytným 

příkopem zase do sběrné jímky. Popsaný úpravárenský postup využívá uzavřený okruh 

technologické vody. [2] 
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Pro zajištění dostatečného množství vody pro úpravnu frakce 0/4 je vybudováno 

rezervní potrubí pro její přívod z jezera ve starém spodním lomu ve Výklekách. Dotace ze 

spodního lomu je používána jen ojediněle.  Vše je řádně ošetřeno povolením a písemnou 

dohodou s obcí Výkleky a majiteli pozemků. 

 

2.6 Hydrogeologická charakteristika 
 

Hydrogeologicky náleží zájmové území povodí Moravy a Odry do rajónu č. 661 

„Kulm Nízkého Jeseníku“.  

Lom není doposud zahlouben pod úroveň okolních vodotečí. Nejbližší vodotečí je 

potok Říka, který protéká podél jihovýchodního okraje ložiska v úseku, v němž koryto 

potoka klesá z nadmořské výšky cca 350 m n.m. na 320 m n.m. 

Potok Kyjanka pak sleduje trasu severozápadně od ložiska v nadmořské výšce cca 

340-315 m n.m.. 

Hlavním zdrojem důlních vod jsou vody srážkové a spodní vody vyvěrající z puklin 

v lomové stěně. Hlavní oběh vody je omezen na mělké pásmo povrchového rozpojení a 

zvětralinový pokryv. 

V současné době, kdy je lom zahlouben na kótu cca 332 m n.m., činí přítok 

spodních vod do lomu průměrně 0,1 l.sec-1, maximálně 0,2 l.sec-1. V roce 2008 bylo 

z lomu odčerpáno cca 4 000 m3 důlních vod. Hlavní přítoky vod jsou vázány na puklinové 

systémy situované na patě severní až severozápadní lomové stěny 2. těžební etáže. 

Odvodňování lomu, resp. odvádění důlních vod z těžebních pracovních plošin je 

řešeno jejich vyspádováním ve směru postupu těžby, zachytáváním v drenážních příkopech 

a odváděním do sběrné jímky, vyhloubené v podlaze spodní etáže lomu.  

Část důlních vod využívá organizace pro svou potřebu – v úpravárenském procesu 

při úpravě frakce 0/4 (0/8), který probíhá mokrou cestou. Tato frakce vzniká při výrobě 

drceného kameniva a má omezené využití a je upravována praním. Většina zachycených 

důlních vod je pomocí čerpadel vypouštěna do potoka Říka. 
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Voda čerpaná z lomu pochází z prostředí s jednoduchým chemizmem a její 

vypouštění po místní vodoteče nemá negativní dopad na kvalitu povrchových vod. Tyto 

vody nejsou ani znečištěny nerozpustnými látkami z povrchu lomu. Voda je pravidelně 

čtvrtletně kontrolována specializovanou organizací. 

Na provozovně není k dispozicí vlastní zdroj pitné vody. Užitková voda je 

zajišťována z vlastních zdrojů – studní, a je využívána k zajištění hygienických potřeb 

pracovníků. Pro čerpání podzemních vod má organizace platné povolení dle vodního 

zákona. 

 

2.7 Elektrifikace 
 

Na provozovně jsou elektrifikovány provozní objekty, technologická linka a těžební 

zařízení na jednotlivých etážích lomu.  

Provozovna je zásobována elektřinou z vlastní trafostanice s instalovaným 

transformátorem 630 kVA. Technologická linka je plně elektrifikovaná. 

Pro napojení technologické linky je vybudována hlavní rozvodna, z které je rovněž 

prováděno ovládání. Rozvod elektrické energie je proveden pomocí kabelů uložených 

v zemi a na kabelových roštech. Osvětlení technologické linky je zajištěno svítidly 

umístěnými na jednotlivých pracovištích obsluhy.   

 

2.8 Stav zásob na ložisku a jejich prozkoumanost 
 

2.8.1 Přehled provedených pr ůzkumných prací 

 

Doposud byly provedeny tři geologicko-průzkumné práce spojené s výpočtem 

zásob suroviny.  

Závěrečná zpráva z těžebního průzkumu kamene Výkleky-sever (Geologický 

průzkum n.p., Ostrava, závod Rýmařov, A. Kamenský) z roku 1975. V rámci těžebního 
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průzkumu byly zásoby suroviny vypočteny na úroveň kóty 332 m n.m.. Výpočet zásob se 

stavem ke dni 1. 8. 1975 byl schválen KKZ v roce 1976. [3] 

 

Tabulka 2: Výpočet zásob ke dni 1. 8. 1975 

Geologické zásoby celkem   5 750 tis. m3 
bilanční volné     3 170 tis. m3 
bilanční vázané       600 tis. m3 
nebilanční volné    1 9820 tis. m3 

 

Aktualizace stavu zásob na výhradním ložisku kamene Výkleky (RNDr. F. Marek), 

bez dalších průzkumných prací proběhla v roce 2002.  

Poslední schválený výpočet zásob suroviny na ložisku v DP Výkleky byl proveden 

v roce 2009. Bloky zásob byly rozšířeny až na hranici DP, došlo ke snížení výpočetní báze 

bloků na kótu 315 m n.m.. Bylo provedeno celkem 9 nových vrtů a několik kopaných 

sond. Cílem bylo ověřit pokračování ložiska podél JV hranice dobývacího prostoru. 

Výpočtem byly stanoveny geologické zásoby suroviny, do jejichž celkového objemu bylo 

zahrnuto množství méně kvalitní suroviny – zvětralých poloh drob a slepenců ve svrchní 

etáži, která může být použita k výrobě štěrkodrtí, kamenité sypaniny či mechanicky 

zhutněného kameniva. [3] 

 

Tabulka 3: Poslední schválený výpočet zásob z r. 2009 

Zásoby prozkoumané, bilanční, volné 4 275 tis. m3 
Zásoby vyhledané, bilanční, volné 8 377 tis. m3 
Celkový objem skrývky 1 270 tis. m3 
Geologické zásoby suroviny celkem 12 652 tis. m3 

 

 

2.8.2 Přehled množství vyt ěžitelných zásob na jednotlivých etážích 
 

Pro danou etapu rozšíření kamenolomu byl zpracován výpočet vytěžitelných zásob. 

Bylo zjištěno, že na ploše plánovaného rozšíření lomu se nachází 4 706 000 m3 (11 765 

000 tun) vytěžitelných zásob stavebního kamene. [3] 
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Tabulka 4: Přehled množství vytěžitelných zásob na jednotlivých etážích 

Těžební etáž objem zásob (m
3
) tonáž zásob (tuna) 

  350 1 442 600 3 606 500 
  332 1 824 400 4 561 000 
  315 1 439 000 3 597 500 

Celkem 4 706 000 m3 11 765 000 tun 
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3  NÁVRH NA ZMĚNU POPD PRO KAMENOLOM NA DOBU 
VYŘEŠENÍ STŘETŮ ZÁJMŮ 

 

V návrhu se předpokládá s rozšířením stávající hornické činnosti až k hranici 

stanoveného dobývacího prostoru, která se shoduje s vnějším obrysem vyhodnocených 

bloků zásob těžené suroviny. Kamenolom bude rozšířen zásadně pouze v hranicích 

dobývacího prostoru Velký Újezd. K dalšímu rozšíření dobývacího prostoru nedojde. 

 

3.1 Přehled zvažovaných variant 

 

V návrhu jsou uvedeny dvě varianty, které jsou z hlediska umístění a plošného 

rozsahu naprosto stejné. Varianty se liší pouze v ročním objemu těžby a s tím související 

intenzitou dopravy, množstvím emisí a hluku, a také délkou hornické činnosti v této 

lokalitě. Nelze však vyloučit ani jednu ze zde uvedených variant, neboť dlouhodobě nelze 

zaručit vysoký odbyt těžené suroviny. 

U obou variant  postup těžby celkově zabere pozemky o výměru 31,587 ha, z nichž 

část již byla odňata z PUPFL a odlesněna. 

Předpoklad realizace návrhu je druhá polovina roku 2010. Ukončení těžby připadne 

při těžbě cca 600 000 t ročně na rok 2030, při těžbě cca 350 000 t ročně na rok 2044.  

Ukončení prací spojených s rekultivací se předpokládá do 2 let od ukončení těžby, 

s průběžně prováděnou rekultivací podle postupu těžby v rozsahu, v jakém to dispoziční 

řešení lomu umožní. 

 

3.1.1 Varianta 1 – 600 000 t ročně 

 

Z pohledu současného zvýšené poptávky po kamenivu v okolí a s maximálním 

výkonem úpravnické linky a expedice z kamenolomu Výkleky je navrhována varianta 1 – 

s ročním objemem cca 600 000 t kameniva za rok. Tato varianta je uzpůsobena na stabilní 

plnění maximálního možného objemu těžby a znamenala vytěžení celého objemu zásob 
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kameniva v DP Velký Újezd v horizontu 20 let. Při této variantě se počítá se zvýšenou 

intenzitou dopravy při exportu kameniva ven z lomu a s tím souvisejícím zvýšeným 

hlukem, emisemi a prašností. Této variantě však zatím nejsou nakloněny okolní obce. 

Použití této varianty je zatím v jednání. 

 

3.1.2 Varianta 2 – 350 000t ročně 

 

V případě nižšího odbytu suroviny nebo konečného rozhodnutí o zamítnutí varianty 

A z důvodů nesouhlasů okolních obcí by se vytěžení suroviny v DP Velký Újezd časově 

prodloužilo na přibližně 34 let, to když by předpokládaný průměrný roční objem těžby 

činil cca 350 000 t ročně, což je srovnatelné s úrovní těžby posledních let. V tomto případě 

se předpokládá nové posouzení vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo po 20 letech.  

 

3.2 Stav zásob na ložisku v p řípadě konečného rozší ření 
 

Pro rozšíření kamenolomu byl zpracován výpočet vytěžitelných zásob. Zjistilo se, 

že na ploše navrhovaného rozšíření lomu se nachází 4 706 000 m3 (11 765 000 tun) 

vytěžitelných zásob stavebního kamene. 

 

Tabulka 5: Přehled množství vytěžitelných zásob na jednotlivých etážích 

Těžební etáž objem zásob (m
3
) tonáž zásob (tuna) 

  350 1 442 600 3 606 500 
  332 1 824 400 4 561 000 
  315 1 439 000 3 597 500 

Celkem 4 706 000 m3 11 765 000 tun 

 

K úbytku těchto zásob bude docházet pouze těžbou suroviny, která dosáhne 

dlouhodobě průměru cca 350  000 tun ročně , tj. 140 000 m3.rok-1. V tomto případě budou 

zásoby na rozšířené ploše vytěženy za cca 34 let. 
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Objem výroby drceného kameniva může být navýšen ještě za použití mobilních 

úpravárenských souprav, které budou umístěny na těžebních etážích. 

S novou technologickou linkou bude ve schopnostech kamenolomu ročně 

produkovat až 600 000 tun drceného kameniva. Za těchto podmínek budou zásoby na ploše 

předkládaného rozšíření vytěženy během cca 20 let. 

Při dobývání ložiska v této etapě zůstanou nevytěženy zásoby, které budou 

zanechány v závěrných svazích lomu, zásoby pod pozemky, které doposud nemají 

vyřešené majetkoprávní vztahy a zásoby, na kterých jsou umístěny provozní objekty a 

úložištěm výpěrků. Dle výsledků operativního výpočtu vytěžitelných zásoby se jedná o cca 

1 650 000 t. 

V případě rozšíření plochy lomu až k hranicím DP (tj. k hranicím vyhodnocených 

bloků zásob) se stav vytěžitelných zásob navýší na cca 10 544 000 m3 (cca 26 360 000 

tun).  

Tabulka 6: Přehled množství vytěžitelných zásob na jednotlivých etážích 

Těžební etáž objem zásob (m
3
) tonáž zásob (tuna) 

  350 2 492 000 6 230 000 
  332 3 972 000 9 930 000 
  315 4 080 000 10 200 000 

Celkem 10 544 000 m3 26 360 000 tun 

 

V  05/2009  chybělo na ploše navrhovaného rozšíření lomu odejmout z PUPFL  

přibližně 10 ha lesních pozemků a na těchto pozemcích provést skrývku nadložních zemin. 

Vlastníkem pozemků na této ploše etapy rozšíření kamenolomu je ČR – Lesy ČR, s.p., 

Hradec Králové. 

Dle výsledků geologického průzkumu je mocnost skrývek v průměru cca 2,5 metru. 

Z těchto údajů činí objem zbývajících skrývek cca 250 000 m3. Část zemin ze skrývky 

bude používána k sanaci pozemků dotčených hornickou činností, část bude použita na 

vybudování ochranného valu, který bude kopírovat obvod těžební jámy (a bude mít 

charakter trvalé deponie) a je předpoklad, že část skrývkových zemin typu kamenitých sutí 

použita při výstavbě silnic apod. 
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V další etapě rozšíření lomu (která je rovněž součástí tohoto návrhu) budou po 

vyřešení majetkoprávních vztahů dotčeny pozemky, které jsou součástí zemědělsko-

půdního fondu - orná půda. Jejich výměra je cca 1,4 ha. Z kvalitativního hlediska se jedná 

o pozemky spadající do ochrany zemědělské půdy III. a IV.  

 

3.3 Zábor pozemk ů ZPF a PUPFL  
 

Výměra celkové plochy dotčené hornickou činností je dána obrysem provedených 

skrývek a činí 315 870 m2 z toho je výměra  plochy hornické činnosti v k.ú. Výkleky 

139 186 m2, výměra  plochy hornické činnosti v k.ú. Velký Újezd 176 584 m2 a výměra  

plochy hornické činnosti v k.ú. Staměřice 100 m2 

 

3.3.1 Plánovaný zábor pozemk ů v k.ú. Velký Újezd v rámci zám ěru 
 

Tabulka 7: Zemědělské pozemky 

Pozemek druh výměra celková (m2) zábor (m2) 

p.č. 3424 orná 7 577 9 498  

p.č. 3423 orná 5 990 7 390  

celkem   13 567 m2 

 

Tabulka 8: Lesní pozemky 

Pozemek druh výměra celková (m2) zábor (m2) 

p.č. 3425/1 lesní 148 011 89 807 
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3.3.2 Plánovaný zábor pozemk ů v k.ú. Výkleky v rámci zám ěru 
 

Tabulka 9: Lesní pozemky 

Pozemek druh výměra celková (m2) zábor (m2) 

p.č. 984/4 lesní 4 065 802 

p.č.984/6 lesní 5 830 977 

p.č. 1315/1 lesní   142 103 

p.č.1315/4 lesní   436 316 

p.č. 1314/1 lesní   959 911 

p.č. 1313/1 lesní 1 385 1 285 

p.č. 1312/1 lesní 1 389 1 389 

p.č. 1311/1 lesní 1 413 1 272 

p.č. 1310/1 lesní 1 389 1 389 

p.č. 987/1 lesní 1 479 479 

p.č. 986/1 lesní 1 966 1 825 

celkem   10 748  m2 

 

3.3.3 Plánovaný zábor pozemk ů v k. ú. Stam ěřice v rámci zám ěru 
 

Tabulka 10: Zemědělské pozemky 

Pozemek druh výměra celková (m2) zábor (m2) 

p.č. 316 trvalý travnatý porost 1 000 100 

 

Celkem zbývá k odnětí ze ZPF a PUFL ve všech třech katastrech 11,4224 ha 

pozemků. Veškeré skryté kulturní vrstvy budou využity pro rekultivační účely po těžbě 

v lomu. Do doby využití budou uloženy uvnitř DP a ošetřeny tak, aby nedošlo k jejich 

znehodnocení. Pokračováním těžby nebudou přímo dotčena žádná stávající ani navrhovaná 
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zvláště chráněná území ve smyslu ochrany přírody a krajiny ani ochranná pásma 

technického nebo vodohospodářského charakteru.  [2] 

 

3.4 Dobývací metody a parametry lomových st ěn v p řípadě 
konečného rozší ření 

 

Ložisko je dobýváno povrchovým způsobem pomocí trhacích prací velkého 

rozsahu za použití clonových odstřelů. Tyto clonové odstřely budou prováděny organizací, 

po případě dodavatelskou firmou. Na provozovně není a ani se nepočítá se zařízením 

funkčního skladu výbušnin. Na odstřel budou používány trhaviny a rozněcovadla povolené 

ČBÚ. 

 

 

Obrázek 5: Příprava clonového odstřelu (vlastní foto) 

 

Na sekundární rozpojování nadměrných bloků hornin bude převážné míře 

využíváno hydraulických bouracích kladiv, pouze výjimečně trhacích prací malého 
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rozsahu. Hlavní důvody používání hydraulických bouracích kladiv je bezpečnost a nemalé 

snížení hlučnosti a prašnosti. 

Ložisko je rozfáráno v současné době stěnovým dvouetážovým lomem s  těžebním 

řezem na kótě cca 350 m n. m, kde výška lomové stěny dosahuje 25 m a s těžebním řezem 

na kótě cca 332 m n.m., kde výška stěny dosahuje 18 m. V další etapě bude lom rozšířen o 

III. těžební etáž na kótu cca 315 m. n.m. s výškou lomové stěny 17 m.  

 

Tabulka 11: Plánované výškové členění těžebních řezů 

 

 

Ve směru postupu těžby proti úklonu vrstev budou stěny budovány ve sklonu cca 

45°. V opačném případě, tedy ve směru úklonu vrstev, bude sklon stěny budován v cca 60-

70°. 

Za účelem zajištění bezpečnosti provozu a ochrany zdraví při práci bude šířka 

pracovní plošiny s těžebními mechanizmy činit nejméně 20 m, minimální šířka pracovní 

plošiny s mobilní úpravnou bude činit 40 m. 

Stoupání pracovních plošin ve směru těžby bude cca 0,3 – 0,5° z důvodu zajištění 

kvalitního odvodu srážkových vod. 

Těžba bude postupovat SV směrem v těžební frontě, která bude mít šířku cca 250m. 

Po dotěžení zásob na etáži bude zanechána Herma v šířce cca 5 metrů. 

Nadložní zeminy tvoří vrstva lesní hrabanky, která dosahuje průměrně 30 

centimetrů, popřípadě ji tvoří humusový horizont a cca 1,5 – 3 m mocná vrstva jílových 

kamenných sutí. Skrývky budou odstraněny ve dvou skrývkových řezech. Svrchní vrstva 

hrabanky či humusu bude odstraněna v 1. skrývkovém řezu zvlášť od spodních kamenitých 

sutí, které budou odtěženy ve 2. skrývkovém řezu. Svah skrývkového řezu bude 

Řez kóta pracovní plošiny  výška lomové stěny (m) 

I. cca 350  m n.m. do 25 m 

II. cca 332 m n.m. 18 m 

III. cca 315-318 m n.m.  17 m 
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vybudován ve sklonu 1:1. V současné době se daří veškerý skrývkový materiál prodat na 

výstavbu dálnice D47. 

Podél hrany řezu skrývky bude ze skrývkových zemin zbudován ochranný val s 

výškou 2 m, v koruně 1 m široký. Svahy valu budou poupravovány do sklonu 1:1. 

 

3.5 Doprava a expedice v p řípadě konečného rozší ření 

 

Surovina bude nakládána za pomocí nakladačů u rozvalu na dumpry, jimiž bude 

dopravována k primárnímu drtiči. Z důvodů větší vzdálenosti bude nutno zakoupit další 

dumper, aby efektivita práce byla co největší. Dále po průchodu technologickou linkou 

bude surovina expedována nákladními vozidly po účelové komunikaci, která je napojena 

na komunikaci III. třídy, vede přes obec  Výkleky a dále po komunikaci E 442, která vede 

na východ ve směru na Ostravu a na západ ve směru Olomouc, Přerov, až k cílovým 

místům. Přes obec Výkleky je počítáno s dopravou pouze v malém množství a až po 

projednání a souhlasu se zástupci obce.  
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Obrázek 6: Dumper Komatu HD 325 (vlastní foto) 

 

Hlukové a imisní limity byly brány v potaz pouze u této komunikace III. třídy. U 

komunikace E 442 nebudou hodnoceny hlukové a imisní stránky, protože se jedná o 

komunikaci dálničního typu a doprava z lomu zde nemá žádný přitěžující charakter. 

Návrh nevyžaduje výstavbu nových komunikací či systému komunikací ani jiné 

dopravní infrastruktury nad rámec stávajících. Samozřejmě při předpokládaném posunu 

těžby bude vnitřní komunikace úměrně délce trasy prodloužena. 

 

3.6 Sanace a rekultivace pozemk ů dot čených t ěžbou 
 

Momentálně je zde možné popsat pouze všeobecný záměr sanace a rekultivace 

(Generální plán sanace a rekultivace), protože vydobytí zásob na tomto ložisku může být 

dosaženo v horizontu 20-35 let. Záměr bude postupně upřesněn dle aktuálních potřeb a 

legislativních požadavků. 
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Plánované sanace a rekultivace budou vedeny a projektovány tak, aby zde mohla 

vzniknout rekreační oblast podobná oblasti starého jižního lomu Výkleky, kde došlo 

k samovolnému zatopení lomu, a vznikla volná vodní hladina. 

Generální plán sanace a rekultivace je, stejně jako návrh rozšíření, navržen ve dvou 

variantách. V první se předpokládá, že veškerá aktivita těžby bude ukončena po 20 letech 

(cca rok 2030) – při objemu těžby 350000 ročně, surovina nebude dotěžena a v druhé 

variantě se počítá s vydobytím veškerých zásob na ložisku v hranicích DP po cca 35 letech 

v případě průměrného objemu těžby 350 000 t ročně nebo po 20 letech v případě 

maximálního objemu těžby 600 000 t ročně. 

 

3.6.1 Sanační a rekultiva ční záměr v p řípadě že surovina nebude dot ěžena 

 

Po vytěžení zásob dle této varianty dobývání vznikne terénní sníženina přibližného 

tvaru nepravidelného čtyřúhelníku o stranách cca 700 m x 300 m protažená v jihozápadním 

až severovýchodním směru.  

Na jihu a jihovýchodě bude navazovat potok Říka, na východě bude lemována 

lesem a zemědělskými pozemky. Na severu, za silnicí III. třídy navazuje na zemědělské 

pozemky opět  les. Severozápadní svahy lomu budou lomu převýšeny o cca 60 metrů nad 

plato lomu, jihozápadní svah lomu bude výše než plato o cca 25 metrů. 

Po skončení dobývacích prací bude zahájena etapa likvidace lomu. Veškeré stroje, 

zařízení a vybavení, jakožto i čerpací stanice budou demontovány a v potřebném rozsahu 

zlikvidovány, inženýrské sítě, provozní objekty, dílny, kanceláře a pomocné sklady budou 

zdemolovány, resp. převezeny na místo jejich dalšího využití. 

Po dokončení těžby a čerpání důlních vod do potoka Říka dojde k samovolnému 

zatopení plata lomu a to na kótu cca 327 – 332 m n.m..  

Poznámka: Dlouhodobě je hladina čerpací jímky  na 2. těžební etáži  na úrovni cca 

332 m n.m. Hladina jezera v „jižním“ lomu je na úrovni cca 327 m n.m.. 
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Výška hladiny zatopeného lomu bude ovlivňovat také rozlohu vodní plochy, 

celkový rozsah rekultivačních prací, respektive podíl ploch rekultivovaných na určitý 

cílový stav. 

Pro účely této varianty č. 1 budeme předpokládat, že voda zatopí lom na úroveň 

332 m n.m ± 0.5 m. V tomto případě vodní plochu bude mít rozlohu přibližně 9,5 ha. 

Zaplaveno bude i úložiště výpěrků, které bude fungovat na platě lomu. V této části lomu 

bude hloubka záviset na tvaru dna, výšce hráze a na míře zaplnění úložiště od 17 do 8 

metrů. 

Lomové stěny budou zbaveny nebezpečných převisů, sklon nebude dále upraven. 

Vstup na terasy bude přehrazen valem nebo balvany. Lomové stěny a terasy budou 

postupně osázeny náletovými dřevinami. Jejich celková výměra bude činit cca 7,2 ha, 

z toho výměra teras cca 4,1 ha.  

Plocha úložiště výpěrků na 2. těžební etáži bude překryta skrývkovými zeminami a 

zalesněna.  Zalesnění se bude provádět také na dalších vytipovaných místech: např. 

manipulační ploše provozních skládek. Celkem bude zalesněno na cca 2,5 ha. 

Do prostoru současné mokré pračky, bude rozprostřena vrstva skrývek a povrch 

bude zatravněn a doplněn skupinovou výsadbou dřevin. Tato plocha zatravnění bude činit 

cca 2 ha.  

Přístup na tuto lokalitu a k jezeru bude po lomových komunikacích. Ty budou mít, 

dohromady s ponechanými plochami na odstavení automobilu, výměru cca 2,5 ha. 

Komunikace budou umožňovat přístup k pozemkům, které se nachází v údolí potoka Říka.  

Ostatní plochy a svahy nebudou dále upravovány. Biologická rekultivace bude 

samovolná, plochy se postupně ozelení náletovými porosty. Je zde také možné provádět 

údržbu porostů a jejich ošetřování. [4] 

 

3.6.2 Sanační a rekultiva ční záměr v p řípadě úplného vydobytí  
 

Celkový sanační záměr zůstane stejný jako výše zmíněný. Změny nastanou jen v 

rozloze sanovaných a rekultivovaných ploch.  
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Předpokládaná výměra zatopené části lomu je přibližně 22,5 ha, předpokládaná 

výměra závěrných svahů lomu přibližně 5,8 ha z toho bude 3,6 ha lomové stěny a 

předpokládaná výměra plochy lesní výsadby je zhruba 1,5 ha. 
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4 TECHNICKO-EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ VYHODNOCENÍ 
NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 

 

4.1 Technicko-ekonomický p řínos návrhu 
 

Z technologického hlediska je nutné při rozšíření lomu zakoupit další dumper, 

jehož hodnota pořízení se pohybuje okolo 6-7 milionů korun. V současné době je na lomu 

využíván pouze jeden dumper typu Komatu HD 325 a jeho zatížení je již maximální. Další 

ekonomické náklady na navrhované řešení spočívají ve spotřebě nafty, zvýšené spotřebě 

trhavin, nákladů na nové zaměstnance a spotřebě elektrické energie. Celkový ekonomický 

přinos, který je po dobu životnosti lomu, se jeví jako dostatečný argument pro zakoupení 

nového dumperu či nového těžebního stroje, který zajistí rychlejší, bezpečnější a rovněž 

ekonomičtější nakládání suroviny. 

 

4.1.1 Palivo 
 

Průměrná roční spotřeba nafty, která se využívá především k provozu nakladačů, 

dumprů a ostatních vozidel, činí přibližně 63 000 l. Skald nafty slouží pro meziskladování 

pohonných hmot, jde o dvouplášťovou nádrž o objemu 2000 l umístěnou v typizovaném 

skladu pohonných hmot. Ty jsou dováženy cisternou a následně plněny nad zabezpečenou 

plochou do nádrží mechanismů. Předpokládá se, že při maximálním vytížení a ročním 

objemu těžby a dále z důvodu nutnosti nákupu nového dumperu, dojde k nárůstu spotřeby 

nafty o cca 40-50 % a také bude muset být rozšířen sklad nafty o další skladovací nádrž na 

3000 l. 

 

4.1.2 Trhaviny 
 

Pro primární odstřely bude zapotřebí stejně jako v současné době cca 5000 kg 

trhaviny na každý odstřel. V současné době je prováděno ročně cca 18 odstřelů, toto 

množství se nárůstem objemu těžby vzroste asi na 25 odstřelů. 
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4.1.3 Zaměstnanci 

 

V lomu v současné době pracuje cca 16 osob, pokud by nastala déletrvající potřeba 

maximální těžby (600 000 t za rok) bude nutné navýšit počet pracovníků na 18. Provozní 

doba lomu (konkrétně úpravny) by se v takovém případě prodloužila až na 16 hodin denně 

(v současné době je to 12 hodin), zůstane zachována pracovní doba 6-19 hodin. Návrh 

přispěje k zachování stávající zaměstnanosti v území, v případě varianty 1 dokonce mírně 

zaměstnanost navýší. Záměrem nebudou znehodnocovány majetky obyvatel. 

 

4.1.4 Elektrická energie 

 

K provozu úpravny, těžebních mechanismů, pásové dopravy, osvětlení areálu, 

čerpání vody a vytápění objektu sociálního zařízení se využívá elektrická energie, která se 

dodává přes vlastní transformátor. Její průměrná roční spotřeba činí 531 MWh. 

Z výše uvedeného vyplývá, že je spotřeba elektrické energie závislá na množství 

upravované suroviny, tedy na velikosti objemu těžby. V případě zvolení první varianty 

spotřeba elektřiny vzroste přibližně o 25 %. 

 

4.2 Ekologický p řínos a vlivy 
 

Z negativních vlivů na životní prostředí, které se vyskytnou při realizaci tohoto 

návrhu, jsou pravděpodobně nejzávažnější emise z těžby a úpravy kameniva a dopravy. 

Mezi další vlivy patří zvýšená hlučnost, zábor zemědělské půdy a lesa a změna rázu 

krajiny vytvoření nové vodní plochy. Tyto vlivy však neohrožují za běžných podmínek 

veřejné zdraví. Nejvíce budou těmito vlivy dotčeni obyvatelé nejbližší zástavby (tzv. obce 

Výkleky). S postupem těžby se bude zvětšovat vzdálenost od obytné zástavby a vlivy 

budou slábnout.  
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4.2.1 Ovzduší 

 

Vlivy na kvalitu ovzduší budou v porovnání se současným stavem stejné a týkají se 

pouze období provádění hornické činnosti. Vlivy jsou charakterizovány jako velmi 

významné avšak únosné. 

 

4.2.2 Hlučnost 

 

Hlučnost nebudou oproti současnému stavu zvýšená a nadále bude pod 

předepsanými hlukovými limity.  

 

4.2.3 Voda 

 

Vlivy na vodu do lokálního rozsahu nebudou významné, průběžně se budou měnit 

s postupem těžby, po skončení hornické činnosti v lokalitě stálé. Velkým a významným 

vlivem na vodu bude vybudování nové vodní plochy o výměru cca 22,5 ha. 

V současnosti se hranice povoleného odběru povrchové vody pohybuje od 10 l.s-1 

s maximálním možným odběrem 12 l.s-1. To znamená přibližně 5760m3 za měsíc tedy 

45000m3 za rok. 

Pokud by byl objem těžby navýšen na 600 000 t za rok, to znamená, pokud by byla 

zvolena první varianta, spotřeba vody pro mokré praní by vzrostla úměrně ke zvýšenému 

objemu těžby. I tak by ale povolený odběr povrchové vody stačil pokrýt veškerou tuto 

zvýšenou potřebu, proto by ani nebylo nutné výše uvedené povolení měnit. 

Nárůstem objemu těžby se spotřeba pitné vody ani vody pro sociální zařízení nijak 

zásadně nezvýší, proto bude i v případě zvýšení objemu těžby nadále odebírána 

z veřejného vodovodního řádu v celkové hodnotě objemu zhruba 400 m3 za rok.  
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K nárůstu spotřeby pitné vody a vody pro zásobování sociálního zařízení by mohlo 

dojít pouze v souvislosti se zvýšením počtu zaměstnanců v lomu, ale i v tomto případě by 

šlo o zanedbatelnou hodnotu.  

Po zahloubení spodní etáže na úroveň 315 m n.m., kdy bude báze těžby cca 0 - 16 

m pod úrovní místní erozivní základny jsou očekávány středně obtížné hydrogeologické 

poměry, které budou řešitelné běžnými technickými prostředky. Pracovní plošina 

nejspodnější etáže se dostane pod úroveň místní vodoteče – potoka Říka o cca 5 metrů. 

Odvodňování lomu, resp. odvádění důlních vod z pracovních plošin těžebních je 

řešeno jejich vyspádováním ve směru postupu těžby, zachytáváním v drenážních příkopech 

a odváděním do sběrné jímky, vyhloubené v podlaze spodní etáže lomu. [2], [5] 

 

4.2.4 Fauna a flora 

 

Díky vlivům na faunu a flóru nevratně zanikne část původních biotopů avšak po 

ukončení těžby a následným zatopením lomu vzniknou nové biotopy a s tím související 

nové podmínky pro rozvoj živočišných a rostlinných druhů. Toto bude mít za následek 

zvýšení biodiverzity území, což je velmi pozitivní jev. 
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5.  ZÁVĚR    
 

 Cílem diplomové práce bylo navrhnout změnu POPD v návaznosti na 

rozšíření těžby až k hranicím dobývacího prostoru a  optimální řešení otvírky 3. etáže ve 

výšce 315 m n.m. v dobývacím prostoru Výkleky.  

V návrhu je popsán způsob těžby zásob vyskytujících se na zbývající části ložiska, 

rozšíření starší části lomu o 3 etáž a veškerá činnost související s těžením kameniva, tj. 

způsob dobývání, doprava, zpracování a expedice vytěžené suroviny. 

Návrh je předkládán ve dvou variantách tak, aby i v případě kladného vyřešení 

střetu zájmu, zvýšené poptávky po kamenivu a následným zvýšením objemu těžby až na 

600 000tun ročně, byl kladen důraz na ochranu životního prostředí, co nejméně ovlivnil 

okolní vesnice negativními vlivy těžby a zároveň byl i co nejekonomičtější . 

  Dílčím cílem této také navrhnout způsob sanace a rekultivace, který by byl 

co nejefektivnější, vhodný do této lokality a zároveň by řešil i potřeby obyvatelstva 

okolních vesnic. Po zvážení všech těchto atributů vyšel jako nejlepší návrh zatopení lomu a 

vytvoření jezera vhodného pro rekreaci obyvatel Olomouckého kraje. 

Zdrojem informací pro tuto diplomovou práci byly materiály, poskytnuté 

společnosti Českomoravský štěrk, a.s. a ústní konzultace některých problémů se zástupci z 

této společnosti. 
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