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Anotace 

Obsahem bakalářské práce je návrh na změnu plánu sanace a rekultivace 

v kamenolomu Libodřice v souvislosti s výstavbou obalovny ţivičných směsí. V dané 

práci popisuji charakteristiku loţiska, výrobní proces, stávající sanaci a rekultivaci, do 

které se musí následně zahrnout příprava nové části sanace a rekultivace a tou je naváţka 

ochranného valu směrem k obci Libodřicím, za kterým je naplánována výstavba obalovny 

ţivičných směsí. V části rekultivace jsou rozepsány jednotlivé etapy naváţky ochranného 

valu. Závěr práce je věnován technicko – ekonomickému a ekologickému zhodnocení 

přínosu navrhovaného řešení. 

 

Klíčová slova: sanace, rekultivace, ochranný val, obalovna, zájmové území, těţební 

prostor 

 

Summary 

This bachelor thesis contains a proposal of the change of the plan of remediation 

and restoration in the quarry Libodřice regarding the construction of mixing butuminous 

mixtures. In the thesis I describe the characteristics of bearing, manufacturing process, the 

current remediation and restoration, in which must then be included the preparation of a 

new remediation and restoration and that is the help of the protective wall towards the 

village Libodřice, for which is scheduled the construction of mixing butuminous mixtures. 

In the part concerning the recultivation I describe various stages of portion of the 

protective wall. In conclusion, I suggest technical, economical and ecological evaluation of 

the benefits of the proposed solution. 

 

Key words:  remediation; restoration; protective wall; mixing butuminous 

mixtures; region of interest; mining area 
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Seznam pouţitých zkratek:  

 

ČSN – Česká státní norma 

LTO – lehký topný olej 

M. n. m. – metrů nad mořem 

OBÚ – obvodní báňský úřad 

POPD – plán otvírky, přípravy dobývání 
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1 Úvod 

Kaţdá organizace zabývající se dobýváním výhradních loţisek je povinna zajistit 

sanaci, která obsahuje i rekultivaci podle zákonů č. 334/1992 Sb., 289/1995 Sb. Sanace a 

rekultivace musí být řešena ještě před započetím těţby loţiska a to v POPD. Hornická 

činnost pro kamenolom Libodřice byla povolena OBÚ v Kladně dne 5.2. 1996. Dobývání 

loţiska je navrţeno tak, aby byla zajištěna průběţná rekultivace pozemků a vliv dobývání 

na okolní přírodu byl maximálně utlumen jiţ během dobývání loţiska. 

Cílem mé bakalářské práce je návrh na změnu části plánu sanace a rekultivace 

v lomu Libodřice. Obsahem práce jsou jednotlivé části, ve kterých řeším přípravu 

k zaváţce materiálu na ochranný val, samotnou naváţku, rekultivaci ochranného valu a 

v poslední řadě souvislost s nově vystavenou obalovnou ţivičných směsí. 
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2 Charakteristika loţiska, geologické a geografické 

úloţné poměry 

2.1 Geografie loţiska: 

Loţisko se nachází v okrese Kolín, cca 8 km jz od okresního města, 500 m 

jihozápadně od Libodřic, na katastrálním území obce Libodřice a Polní Voděrady. Lom 

leţí asi 300 m jiţně od komunikace 3. třídy Libodřice – Bošice, na kterou je napojen 

zpevněnou účelovou komunikací (viz obrázek č. 1). 

Morfologicky je zájmové území součástí Kutnohorské plošiny, která na severo-

východě sousedí s Čáslavskou kotlinou  a na jiho-západě s Hornosázavskou pahorkatinou. 

Vlastní loţisko amfibolitu vytváří protáhlý hřbet ve směru sz-jv o nadmořské výšce 345 – 

350 m n.m. Část hřbetu je zalesněna listnatými stromy. Loţisko je od jz otevřeno stěnovým 

částečně zahloubeným lomem o čtyřech těţebních řezech. Čtvrtý řez (zahloubení) je 

v současné době zaráţen ve směru od jv k sz. Plánovaná těţební báze je 290 m n.m. Při 

severo-východním okraji loţiska je vybudováno technologické zařízení lomu spolu se 

sociálním zařízením  a obalovnou asfaltových směsí. Jsou zde i pevné plochy pro ukládání 

jednotlivých frakcí vyráběného drceného kameniva. 
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Obrázek č.1: Situační mapa 

2.2 Geologie širšího okolí loţiska: 

Území v okolí loţiska Libodřice je budováno převáţně starými krystalinickými 

horninami poměrně monotónního petrografického charakteru. Převládajícím typem hornin 

jsou biotitické ruly překryté v okolí loţiska většinou vlastním eluviem, případně sprašemi. 

V rulových komplexech jsou uzavřena pretektonická intruziva kyselého i bazického 

charakteru, přeměněná dnes v granulity, amfibolity a podobně. Tyto staré moldanubické 

rulové komplexy jsou značně denudovány, takţe reliéf terénu má značně senilní charakter. 

Z kvartetních sedimentů jsou v blízkém okolí loţiska vyvinuty polohy sprašových a 

svahových hlín, místně značně vápnitých. 
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2.3 Geologie vlastního loţiska:       

Loţisko je tvořeno regionálně metamorfovaným basickým intruzivním tělesem, 

protaţeným ve směru sz-jv a  zapadajícím pod úhlem 50° k sv . Těleso tvoří morfologicky 

nápadný hřbet, vystupující z okolních rul, s kterými bylo společně regionálně 

metamorfováno. Usměrnění amfibolitu je souhlasné s foliací rul. Směr foliace je 60/70. 

Kolísání průběhu foliace je v celém tělese zanedbatelného rozsahu, pouze lokálně moţno 

pozorovat esovité zprohýbání ploch foliace. Podloţí i nadloţí amfibolitu tvoří souhlasně 

uloţené ruly, které jsou vzhledem ke své plošné štěpnosti k danému účelu jiţ méně 

vhodné. Styk s nadloţím je překryt sprášeni. Skrývka na loţisku je tvořena pouze vlastním 

amfibolitovým eluviem, svahovými sutěmi  a sprašemi. Nejmenší skrývka je na vrcholu 

hřbetu, kde místy skalní podklad vystupuje aţ na povrch, největší skrývka je na bočních 

svazích, kde narůstají mocnosti spraše a sutí. 

2.4 Petrografie loţiska: 

Po petrografické stránce je těleso loţiska poměrně značně homogenní. Větší 

diferenciace, projevující se přítomností světlejších poloh uvnitř amfibolitového tělesa, je 

patrna v jv okrajových částech. Makroskopicky se jedná o horniny tmavě šedé, středně 

zrnité s výrazně lesklými zrny amfibolu, který zdaleka převládá nad světlými minerály. Na 

amfibolu je zřetelně patrno usměrnění. Textura horniny je paralelní. Základní hmota je 

tvořena křemenem, který tvoří asi 17% horniny. Tvoří protáhlá zrna zubovitě spjatá, silně 

undulósní. Místy tvoří ţilky nebo hrubozrnější partie. Plagioklas je zastoupen 

lamelovanými jedinci s nejasnými nebo neprůběţnými lamelami. Častá je sericitizace. Jde 

o oligoklas, andezin aţ kyselý andezin. Tvoří asi 14% horniny. Velikost zrna 0,1-0,2 mm. 

Amfibol je zastoupen alotriomorfními jedinci, často děrovaným, výrazně hnědozeleně 

pleochroickými. Tvoří převáţnou část horniny (odhad 60%). Uzavírá titanit  a občas rudní 

minerál. Velikost zrna asi 0,1 mm. Z akcesorní byl zjištěn dosti hojný titanit, ţlutohnědý, 

ojediněle narůţovělý vesměs allotriomorfně omezený  a rudní minerál, patrně pyrit, 

nepravidelně roztroušený ve výbruse. Tvoří téţ shluky zrn velikosti aţ 0,2 mm. Struktura 

horniny je granoblastická. 
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2.5 Tektonika loţiska: 

Amfibolitové těleso je prostoupeno lokálními zlomy a poruchovými pásmy, které 

však nemají podstatný vliv na průběh tělesa. Tektonické prvky jsou převáţně směru SSV-

JJZ a souvisejí patrně se saxonskou zlomovou tektonikou jako odezvou na alpinské 

vrásnění. Poruchy tohoto systému jsou v širším okolí běţné. Plochy těchto poruch jsou 

často pokryty drúzami křemene i kalcitu a kyzů  a jejich okolí bývá hydrotermálně 

rozloţeno. Místy jsou na těchto plochách, odkrytých v lomových stěnách, patrna 

tektonická zrcadla s rýhami ukazujícími na směr pohybu. Kromě těchto poruch příčných 

jsou odkryty v severní části loţiska poruchy podélné, směru SZ-JV, provázené 0,5-1 m 

mocnými drcenými pásy s poměrně značným rozloţením amfibolitu. Odlučnost amfibolitu 

je dosti pravidelná podél dvou systémů vertikálních směrů SV-JZ a Z-V a podél směru 

horizontálního SZ-JV se zapadáním 15-20° k SV. Mimo to je moţno pozorovat několik 

podřadnějších směrů, obecně orientovaných, omezených na menší úseky loţiska. 

Odlučnost je v severní části loţiska vyvinuta pravidelněji neţ v části JV, kde se výrazněji 

uplatňuje pouze směr SV-JZ. Frekvence u jednotlivých systémů odlučných puklin je velmi 

nepravidelná, takţe nutno počítat s velmi nepravidelnou fragmentací rubaniny po odstřelu. 

2.6 Hydrogeologická charakteristika loţiska: 

Z klimatického hlediska je oblast loţiska charakterizována průměrnou roční 

teplotou 8,9°C a ročním úhrnem sráţek 584 mm. Hydrologicky náleţí oblast loţiska 

levobřeţnímu povodí Labe. Loţisko leţí na rozvodnici povodí potoka Blinka a 

Voděradského potoka. Potoky Blinka a Voděradský vytvářejí místní erozivní báze 

v nadmořské výšce 265m n.m. K nim je loţiskové území odvodňováno. Loţiskové území 

nemá výše poloţené infiltrační předpolí. Minimální zvodnění v loţisku je odvislé výhradně 

od mnoţství atmosférických sráţek, které prosáknou do puklinových kolektorů tektonicky 

porušeného loţiska a do integrální plochy depresního kuţele, jejíţ velikost je úměrná 

zahloubení lomu. Lom má v okolí osm studní ve kterých se pravidelně měří hladina vody 

aby se zabránilo případnému ztrţení pramene soukromích studní v obci Libodřice. 
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2.7 Technologická charakteristika suroviny: 

Uţitkovou surovinou je amfibolit, ze kterého se jiţ delší dobu vyrábí drcené 

kamenivo vhodné pro silniční a betonářské účely. Surovina splňuje všechny kvalitativní  

poţadavky (viz tabulka č. 1) a odpovídá poţadavkům následujících norem ČSN EN 12620 

(kamenivo do betonu), ČSN EN 13043 (kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy 

pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch), ČSN EN 13242 (kamenivo 

nestmelené a stmelené hydraulickým pojivem pro inţenýrské stavby a pozemní 

komunikace), a ČSN EN 13450 (kamenivo pro kolejová loţe). 

 

 

 

 

Tabulka č. 1: Výsledky zkoušek kamene 

objemová hmotnost 2870 kg/m³

měrná hmotnost 3086 kg/m³

pórovitost 1,56%

hutnost 98,44%

mrazuvzdornost beze změn

otluk LA 26,2 - 47,9 %

obsah SO

₃

0,34 - 0,59 %

Radionuklid Ra-226 Bq/kg

přilnavost k živicím (asfalt RT5 a NT5 a dehet D2) je dobrá. 

nasákavost váhová 0,02 - 0,24 %
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2.8 Ţivotnost loţiska (Stavy zásob na loţisku) 

Pro výpočet ţivotnosti loţiska je rozhodující objem roční těţby. Výrobní kapacita 

linky při dvousměnném provozu je 500 000 t/rok. 

Pro další výpočty ţivotnosti loţiska teoreticky předpokládám dlouhodobou 

stabilizaci ročních těţeb okolo 500 000 t (174 220 m
3
/rok). Podmínkou naplnění tohoto 

objemu je však zjištění odbytu.  

Ţivotnost výhradního loţiska (2 748 500 m
3
 vytěţitelných zásob) je při uvaţované 

roční těţbě 174 220 m
3 

(500 000 t/rok) asi 15,7 let. V dobývacím prostoru se dále nachází 

1 442 600 m
3
 vytěţitelných zásob nevýhradního loţiska, které představují prodlouţení 

ţivotnosti lomu o dalších 8,2 roku na 23,9 let. Mimo dobývací prostor na ploše územního 

rozhodnutí se nachází 1 417 800 m
3
 vytěţitelných zásob nevýhradního loţiska, které 

prodluţují ţivotnost o 8 let. Proto celková ţivotnost lomu při těţbě výhradního i  

nevýhradního loţiska je asi 32 let.   

 

3 Popis současného stavu 

Při vykonávání hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem je 

nutné dodrţovat báňské a s nimi související předpisy. 

Pro loţisko Libodřice byla zvolena metoda povrchového lomového dobývání ve 

stěnovém, částečně zahloubeném lomu. 



Martin Procházka: Návrh na změnu plánu sanace a rekultivace v lomu Libodřice 

v souvislosti s výstavbou obalovny ţivičných směsí  

 

8 

 

3.1 Parametry těţebních a skrývkových řezů 

Loţisko se dobývá ve čtyřech těţebních řezech. 

 Výška těţebních řezů:    

    1. těţební řez……………………… báze 332 m n. m. 

    2. těţební řez……………………… báze 320 m n. m. 

    3. těţební řez……………………… báze 306 m n. m. 

    4. těţební řez……………………… báze 290 m n. m. 

 

Sklon těţebních řezů se pohybuje v rozmezí od 75° do 80° 

Šířka pracovních plošin těţ. řezů je minimálně 20 m. 

Výška skrývkového řezu je maximálně 11 m.  

Generální svah lomu je 38,26°. 

Generální závěrný svah lomu je 67,31°. 

 

 

3.2 Rozpojování horniny 

Surovina je rozpojována trhacími pracemi velkého rozsahu pomocí clonových a 

plošných odstřelů. Nadměrné kusy rubaniny jsou zdrobňovány pomocí hydraulického 

rypadla s bouracím kladivem a ocelovou koulí, spouštěnou ze lţíce rypadla na jednotlivé 

kusy rubaniny. Pouze výjimečně se pro rozpojování nadměrných kusů rubaniny pouţívají 

trhací práce malého rozsahu. Náloţe jsou umisťovány do vrtů. Výbušniny pro trhací práce 

velkého rozsahu jsou dováţeny přímo od výrobce, nebo ze skladu trhavin. Trhaviny pro 

trhací práce malého rozsahu jsou uskladněny společně s ostatními trhavinami ve výše 
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uvedeném skladu výbušnin. Sklad má povolené uloţení 17 010 kg prům. trhavin, 42 000 ks 

rozbušek a 19 200 m bleskovice. 

 

3.3 Způsob dopravy a zpracování horniny 

Po rozpojení horniny se nakládka rubaniny provádí  hydraulickými lţícovými 

bagry, doprava rubaniny je zajištěna nákladními automobily a dumpery BELAZ, EUKLID. 

Od rozvalu je materiál dopravován k čelisťovému drtiči (viz obrázek č. 2). Po třístupňovém 

zdrobňovacím procesu je nadrcený materiál tříděn vibračními síty a následně pásovými 

dopravníky dopravován na výsypku nebo do zásobníků (viz příloha č. 1). 

 

 

Obrázek č. 2: Čelisťový drtič 
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4 Navrhované řešení změny sanace a rekultivace loţiska 

v návaznosti na výstavbu obalovny ţivičných směsí 

Tento návrh sanace a rekultivace se bude zabývat budováním ochranného valu před 

nově vystavěnou obalovnou ţivičných směsí. V následující části se zmiňuji o jiţ 

vybudovaných ochranných valech kolem dobývacího prostoru, proto je dobré řídit se jiţ 

ověřenými skutečnostmi s budováním těchto zemních těles. 

 

4.1 Stávající řešení sanace a rekultivace : 

 

4.1.1 Posouzení v plánu navrţených důlních děl s moţným vyuţitím pro 

jiné účely 

Důlním dílem v tomto případě je vytěţený prostor kamenolomu, skládky 

skrývkových hmot, ochranné valy, technologické komunikace a stavební objekty, včetně 

celé technologické linky. 

Hlavní důlní dílo – lomová jáma bude ponechána k zatopení vodou. Vznikne nový 

biotop pro nástup obojţivelníků a vodní fauny. Vodní plocha můţe být vyuţita pro 

sportovní potápění a rekreaci. 

Skládky skrývkových hmot a ochranné valy zůstanou zachovány a po jejich 

zalesnění budou vyuţívány jako lesní pozemky. 

Technologické komunikace budou zrušeny a bude ponechán pouze sjezd k vodní 

ploše v původní lomové jámě a expediční cesta. 

Stavební objekty zůstanou zachovány s ohledem na moţnost vyuţití přilehlých 

ploch k jiné formě podnikání. Vzhledem k dlouhodobé ţivotnosti celého loţiska (32 let) 
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bude o způsobu vyuţití nebo případné demolici zbývajících objektů, rozhodnuto při 

dotěţování loţiska Libodřice v rámci zpracování plánu likvidace důlního provozu.  

Případné možnosti dalšího využití stavebních objektů, technolog. linky:  

1) část výrobní linky vyuţít např. pro recyklaci stavebních hmot 

2) dopravní pasy a ocelové násypy lze vyuţít pro skladování druhotných surovin                                

(např. skleněný odpad) 

3) dílny, sociální zařízení a kanceláře lze vyuţít pro zavedení jiné odpovídající 

výroby 

4) sociální zařízení a kanceláře  bude moţné přestavět na rekreační zařízení 

U zbývající části budov a strojního zařízení, které by nebyly následně vyuţity by 

byla provedena demolice, případně demontáţ. 

 

4.1.2 Souhrnný plán sanace a rekultivace území dotčeného těţbou 

Plán sanace a rekultivace řeší celé území dotčené hornickou činností, i  činností 

prováděnou hornickým způsobem po úplném dotěţení loţiska Libodřice tak, jak to těţební 

organizaci ukládá zákon č. 44/88 Sb. (Horní zákon) ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

4.1.2.1 Technické řešení komplexní úpravy území 

Lomovou jámu bude vzhledem k okolní krajině nejvýhodnější ponechat k zaplavení 

vodou s předpokládanou hladinou v nadmořské výšce 318 m n. m (viz příloha č. 2). 

Závěrné svahy lomových stěn budou ponechány přirozenému ozelenění, sklon svahů bude 

max. 75°. Deponie skrývkových zemin budou vybudovány v severo – východním  předpolí  

stávajícího lomu a také v jeho  severo – západním a jiho – západním předpolí. Tato zemní 

tělesa vytvoří nový horizont původní terénní elevace. Manipulační plocha bude po 
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ukončení dobývání povezena zeminou a připravena k zalesnění. Skrývkový řez a 

mezistupně jednotlivých těţebních řezů budou ponechány přirozenému ozelenění sukcesí 

okolních dřevin a rostlin. Těleso protihlukového valu podél nové expediční cesty bylo 

vybudováno jiţ při vlastní stavbě komunikace. Všechny technologické cesty budou 

v závěru dobývání zlikvidovány, kromě sjezdové cesty  k vodní ploše a expediční cesty. 

Vlastní areál zázemí lomu, včetně obalovny asfaltových směsí nejsou v tomto plánu 

řešeny. O vyuţití těchto ploch bude rozhodnuto při zpracování plánu likvidace. Vzhledem 

k vybudovaným inţenýrským sítím je reálné po skončení provozu lomu tyto plochy vyuţít 

k jinému druhu podnikání. Nelze ani vyloučit vyuţití těchto ploch v souvislosti 

s plánovanou vodní plochou v zatopeném lomu.  

4.1.2.2 Technická rekultivace 

A) Těžební jáma  

Technická rekultivace lomové jámy bude prováděna přímo při dobývání loţiska 

z provozních nákladů. Lomové stěny a jednotlivé mezistupně těţebních řezů budou 

očištěny od uvolněných kamenů. Pro zpřístupnění vodní plochy v zatopené části lomové 

jámy bude ponechána sjezdová komunikace do lomu. Mezistupně mezi těţebními řezy 

budou 2 – 3 m široké, závěrné svahy lomových stěn budou ve sklonu 70 – 75°. Počva lomu 

nebude  zvláště upravována, bude hluboko pod úrovní plánované hladiny vody zatopeného 

lomu. Závěrný svah skrývkového řezu bude upraven do sklonu 1:1. 

B) Těleso deponie skrývek ,,SZ“ (20 700 m
2
) 

Těleso bude budováno průběţně při provádění skrývek  podél okraje těţebního 

prostoru. Bude vybudováno ze skrývkové zeminy (sprašové hlíny a hlinito kamenité  

písčité eluvium amfibolitu). Do tělesa valu se umístí celkem 190 000 m
3
 skrývkové 

zeminy, na jeho ohumusování vrstvou 0,2 m bude pouţito 4 140 m
3
  humózní zeminy. 

Hlava odvalu bude urovnána a povezena  humózní zeminou o mocnosti 0,2 m. Tím bude 

připravena na zalesnění. Boční svahy budou upraveny do sklonu 1 : 1,5, hlava tělesa bude 

v nadmořské výšce 340 – 344 m n. m., maximální výška sypání 21 m. 

C) Těleso deponie skrývek ,,JZ“ (20 000 m
2
) 
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Těleso bude budováno průběţně při provádění skrývek  podél okraje těţebního 

prostoru. Bude vybudováno ze skrývkové zeminy (sprašové hlíny a hlinito kamenité  

písčité eluvium amfibolitu). Do tělesa valu se umístí celkem 74 000 m
3
 skrývkové zeminy, 

na jeho ohumusování vrstvou 0,2 m bude pouţito 4 000 m
3
  humózní zeminy. Hlava 

odvalu bude urovnána a povezena  humózní zeminou o mocnosti 0,2 m. Tím bude 

připravena na zalesnění. Boční svahy budou upraveny do sklonu 1 : 1,5, hlava tělesa bude 

v nadmořské výšce 333 – 340 m n. m., maximální výška sypání 15 m.  

D) Těleso deponie skrývek ,,SV“ předpolí lomu (16 000 m
2
) 

Těleso bude budováno průběţně při provádění skrývek  podél konečného 

plánovaného východního okraje lomové jámy. Bude vybudováno ze skrývkové zeminy 

(sprašové hlíny a hlinito kamenité  písčité eluvium amfibolitu). Do tělesa se umístí celkem 

60 000 m
3
 skrývkové zeminy, na jeho ohumusování vrstvou 0,2 m bude pouţito 3 200 m

3
  

humózní zeminy. Hlava odvalu bude urovnána a povezena  humózní zeminou o mocnosti 

0,2 m. Tím bude připravena na zalesnění. Boční svahy budou upraveny do sklonu 1 : 1,5, 

hlava tělesa bude v nadmořské výšce 333 – 340 m n. m., maximální výška sypání 8 m. 

E) Deponie a val u cesty (18 476 m
2
) 

Těleso bude budováno při stavbě nové expediční cesty a při úpravě prostoru pro 

ukládání hotových výrobků. Bude vybudováno ze skrývkové zeminy (sprašové hlíny a 

hlinito kamenité písčité eluvium amfibolitu). Do tělesa na ploše územního rozhodnutí pro 

dobývání kamene v lomu Libodřice, se umístí celkem 69 640 m
3
 skrývkové zeminy, na 

jeho ohumusování vrstvou 0,2 m bude pouţito 3 695 m
3
 humózní zeminy. Hlava deponie  

a valu bude urovnána a povezena humózní zeminou o mocnosti 0,2 m. Tím bude 

připravena na zalesnění. Boční svahy budou upraveny do sklonu 1 : 1,5, hlava tělesa bude 

v nadmořské výšce 320 – 339 m n. m., maximální výška sypání 7 m. 

F) Manipulační plocha – skl. hotových výrobků (15 086 m
2
) 

Plocha bude zbavena vyrobených drtí, povezena humózní zeminou  o mocnosti 0,2 

m v celkovém objemu 3 017 m
3
. Po urovnání bude připravena k zalesnění.  
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4.1.2.3 Biologická rekultivace 

Biologická rekultivace zájmového prostoru lomu Libodřice bude zaměřena jednak 

na zalesnění vybudovaných zemních těles  a na doplnění zeleně do současného zeleného 

pásu okolo plochy zázemí lomu a současné příjezdové cesty do provozovny. Zemní tělesa 

budou osázena jak na jejich hlavě, tak i na bočních svazích. Topolové stromořadí kolem 

příjezdové cesty do provozovny aţ ke skladu trhavin bude doplněno výsadbou nových 

topolů. Proluky mezi stromy budou dosazeny keři, které zahustí vzniklý zelený pás a 

částečně zabrání  pronikání SZ větrů na území provozovny. Mimo jiné bude také působit 

jako refugium pro drobné ţivočichy a ptáky. Severní okraj provozovny bude upraven tak, 

ţe podél odvodňovacího příkopu budou na jeho obou březích vysazeny dubové aleje, které 

severně od obalovny asfaltových směsí přejdou do zalesněné plochy se stromy ve třech, 

místně i čtyřech řadách. Současná alej višní podél cesty a drátěného plotu bude dosazena 

duby a napojí se na nově vybudované zalesněné těleso skrývek u expediční cesty. Takto 

zaloţené porosty vytvoří postupně pás zeleně zakrývající areál kamenolomu Libodřice ve 

směru od SV, tj. od Libodřic. 

Přírodní poměry 

Loţisko Libodřice leţí v území budovaném starším algonkiem . Jedná se o ruly 

s vloţkami amfibolitů, které se projevují v morfologii terénu jako dílčí protáhlé elevace. 

Z pedologického hlediska se jedná o hnědé půdy mezotrofní, hlinitopísčitý  aţ štěrkovitý 

půdní druh. 

Zájmové území náleţí ke geomorfologické podsoustavě Středočeské pahorkatiny. 

Je součástí Českobrodské plošiny, která náleţí k České křídové tabuli. Celé okolí má 

pahorkatinný charakter. Nadmořská výška je okolo 340 m n. m. Hydrologicky patří loţisko 

hlavnímu povodí Labe, do něhoţ je odvodňováno potokem Blinka. Klimaticky patří 

loţisko do okrsku B2 – mírně teplý, mírně suchý, převáţně s mírnou zimou. Průměrná 

roční teplota je 8 – 9°C. Délka vegetační doby je 160 – 170 dnů. Průměrný roční úhrn 

sráţek se pohybuje kolem 560 m n. m. Směr nebezpečných větrů nejčastěji přichází od 

severo – západu. Zájmový prostor tedy spadá do přírodní lesní oblasti 10 “Středočeská 

pahorkatina.“ Půdy zde je moţno zařadit do SLT 2C2, jedná se o vysýchavou bukovou 

doubravu lipnicovou na slunných expozicích. Lesní vegetační stupeň – 2. stupeň – 
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bukodubový. Dílčímu vymezení cílového hospodářského  souboru (21) odpovídá 

následující druhová skladba dřevin: 

Dub letní ……………………………. 50% 

Habr obecný………………………… 20% 

Lípa malolistá……………………….. 20% 

Borovice lesní………………………. 10% 

Způsob výsadby dřevin: 

Sazenice sázíme do jamek 35 x 35 cm. Vrstva zeminy okolo sazenice má být o něco 

větší, aby po slehnutí zeminy nebyl obnaţen kořenový krček. Okolo nově vysazených 

dřevin klademe vţdy k jedné sazenici na povrch půdy (nezahrabáváme) 4 tablety 

minerálního hnojiva např. Sylvamixu, které obsahuje základní ţiviny pro sazenici na dobu 

4 let. Vylepšení výsadeb po předpokládaném úhynu se uvaţuje v těchto podmínkách  ve 

výši 30%. 

Ochrana proti okusu: 

Ochrana proti okusu bude prováděna aplikací nátěrů NIVUS, MOSSURIN nebo 

obdobným schváleným repelentem v dávce 40 kg/ha a to bezprostředně po zalesnění a 

druhým a třetím rokem.  

Ochrana proti buřeni: 

Z těchto důvodů bude nutné v prvních třech letech po výsadbě provádět jedenkrát 

ročně oţínání sazenic v okruhu kolem sazenic do 30 cm. Oţnutou trávu ponecháme na 

ploše v okruhu sazenic (omezuje výpar v době sucha). 

Doporučené počty sazenic na 1 ha 

Borovice lesní                                       10 000 ks/ha 

Dub letní                                                 9 000 ks/ha 

Habr obecný                                           5 000 ks/ha 

Lípa malolistá                                         6 000 ks/ha 



Martin Procházka: Návrh na změnu plánu sanace a rekultivace v lomu Libodřice 

v souvislosti s výstavbou obalovny ţivičných směsí  

 

16 

 

4.1.2.4 Postup rekultivace 

Při plánovaném objemu těţby 174 220 m
3
/rok je ţivotnost loţiska 32 let. Vzhledem 

k dlouhé ţivotnosti loţiska a neznalosti dlouhodobé prognózy objemu výroby lomu, nelze 

kvalifikovaně stanovit termíny dotěţení loţiska a rekultivace devastovaných ploch. Z 

tohoto důvodu uvádím logický postup rekultivace, který vychází z názoru na vyuţití 

loţiska a ze snahy co nejdříve zahlazovat důsledky těţby loţiska na přírodní prostředí: 

- nejprve bude postupně budován ochranný val podél nové expediční cesty. Val 

bude zalesněn do jednoho roku po dokončení jeho technické rekultivace  

- z postupu dobývání loţiska vyplývá, ţe dotěţení východní části loţiska bude 

provedeno přednostně. Proto i SV deponie skrývky bude vybudována jako jedna z prvních. 

Po jejím dokončení a ukončení technické rekultivace, bude do jednoho roku zalesněna. 

- dále budou vybudovány JZ a SZ deponie skrývky, které se také zalesní do 

jednoho roku. 

- plocha alejí kolem cest a sociálního zařízení. Aleje podél příjezdové cesty do 

provozovny budou doplněny nově vysazenými topoly a mezi topoly budpou vysazeny 

keře, které částečně zabrání pronikání SZ větrů do areálu provozovny. Doplnění a 

zahuštění zeleného pásu kolem severního okraje zájmové plochy provozovny bude 

provedeno přednostně. 

- manipulační plocha (plocha zemních skládek) bude zalesněna jako poslední. 
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4.2 Obalovna ţivičných směsí - ASKOM VS 3TV 

Z důvodu velké poptávky po asfaltech a ţivičných směsích na trhu, se 

v provozovně Libodřice začala stavět nová obalovna ţivičných směsí (viz obrázek č. 3). 

Obrázek č. 3: Obalovna živičných směsí 

4.2.1 Technologická část 

- obecný popis 

 

Obalovací souprava je soubor strojů a zařízení, jichţ se pouţívá k výrobě ţivičných 

obalovaných směsí. Provoz těchto zařízení je uspořádán do linky a ovládán z velínu 

automaticky, poloautomaticky nebo ručně. 

Výrobní způsob obalovaných směsí sestává se: 

1/ dávkování jednotlivých frakcí kameniva 
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2/ sušení kameniva 

3/ váţení kameniva a fileru 

4/ dávkování asfaltu a míchání směsi 

5/ skladování hotové směsi 

K tomuto vlastnímu výrobnímu postupu je nutno mít v provozu asfaltové 

hospodářství, hospodářství kameniva a zařízení na odloučení prachu. 

K bezpečnému, hospodárnému a plnému štítkovému výkonu celé soupravy je nutné 

toto personální obsazení : 

                                   vedoucí obalovny 

                                   hlavní operátor 

                                   posádka nakladače 

                                   elektro-údrţbář 

                                   strojní údrţbář 

-Technické údaje: 

Maximální výkon zařízení 160 t/h vztaţený na vstupní vlhkost minerálních materiálů     

5% 

Dávkovači násypky  10 m
3
 upravené 8 ks - frekvenčně řízené 

Sušící buben  - průměr 2500 mm , délka  10000 mm 

Hořák kombinovaný monoblokový  MIB-SM-501-EL -výkon 15,5 MW, ventilátor  

30 kW / max. spořeba LTO 1 305,- Kg/h  / 

Mísící zařízení  dvouhřídelové šarţe 1000 aţ 3000 t , pohon 2x37 kW 

Horký korečkový elevátor výkon  160 t/h, L= 28 m, pohon 30kW   

Horké třídění VA , 6 frakcí výkon 160 t/hod plocha sít 42 m
2
 

Filerová věţ o průměru 2 900 mm  50m
3
(vratný filler)- 60m

3
 (nový filler-horní silo) 

Filtrový elevátor FG 36 o výkonu 36 t/h-28 m 
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Odprašovací zařízení Filtr hadicový materiál PES, počet hadic 250 ks3m plocha 626  

m
2
 

Radiální ventilátor  110 kW , 4300Pa, s frekvenčním měničem otáček. 

Mostová váha  SCALEX 1001 délka 18m  max 60 t 

4.3 Výstavba ochranného valu v souvislosti s obalovnou 

ţivičných směsí 

Pro maximální utlumení zásahu do krajiny byl navrţen ochranný val podél SZ 

okraje provozovny (viz obrázek č. 4). Vybudováním ochranného valu vznikne nový 

krajino – tvorný prvek, který výrazně napomůţe zakrytím celého dobývacího prostoru a 

zároveň bude chránit obec Libodřice před prašností a hlučností, která se vytváří při úpravě 

kamene v technologické lince.  

 

Obrázek č. 4 : Pohled na obalovnu ž. směsí za ochranným valem, ze směru od obce 

Libodřice 
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Celou výstavbu ochranného valu jsem shrnul do několika etap. 

1. etapa  

- je majetko – právní vypořádání a následné vyjmutí pozemku z půdního fondu.  

 

2. etapa  

- je skrývání ornice a převoz na deponie   

V zájmovém území se musela skrývat ornice do hloubky 25 cm a následně se 

uloţila na deponie, odkud se zpětně pouţije na rekultivační práce. Celou dopravu materiálu 

zajišťuje firma AUTODOPRAVA JIŘÍ HONZ (viz tabulka č. 2 a 3), která vlastní lopatové 

rypadlo JCB JS 330 LC, dozer Komatsu 85 (viz obrázek č. 5), nákladní automobily 

Mercedes Benz a Volvo. 

 Materiál je dopravován po trase 1 100 a 695 m z deponií skrývek, uloţených na 

lomu. 

Pracovní 

operace 

Mnoţství z 

nabídky 

Jednotkov

á cena 

Cena za 

poloţku 

m
3
, m

2
 Kč/m

3
, m

2
 Kč 

Sejmutí ornice 23 380 31 724 780 Kč 

Odkopávka 

stávajícího valu 
11 780 77 907 060 Kč 

Skrývka tř. 3,4 v 

předpolí těţby, uloţení 
107 205 72 

7 718 760 

Kč 

Skrývka tř. 5 v 

předpolí těţby, uloţení 
6 700 79 529 300 Kč 

Humusování svahu 5 405 30 162 150 Kč 

Násyp aktivní zóny 2 595 71 184 245 Kč 

Úprava pláně 5 190 34 176 460 Kč 
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Celková cena 
  

10 402 

755 Kč 

Tabulka č. 2: Nabídka firmy AUTODOPRAVA JIŘÍ HONZ 

Pracovní 

operace 

Mnoţství 

skutečné 

Rozdíl 

proti nabídce 

Cenový 

rozdíl 

m
3
, m

2
 m

3
, m

2
 Kč 

Sejmutí ornice 28 572 5 192 160 952 Kč 

Odkopávka 

stávajícího valu 
7 484 -4 296 -330 792 Kč 

Skrývka tř. 3,4 v 

předpolí těţby, uloţení 
98 182 

9 646 694 512 Kč 

Válek podél 

komunikace 
18 669 

Skrývka tř. 5 v 

předpolí těţby, uloţení 
5 245 -1 455 -114 945 Kč 

Humusování svahu 7 768 2 363 70 890 Kč 

Násyp aktivní zóny   

(boxy) 
5570 

3 929 278 959 Kč 

Násyp aktivní zóny   

(komunikace) 
954 

Úprava pláně 6409 1 219 41 446 Kč 

Celková cena 
  

801 022 

Kč 

Tabulka č. 3: konečná rekapitulace prací prováděné firmou AUTODOPRAVA JIŘÍ 

HONZ (Práce nad rámec nabídky) 
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Obrázek č. 5: dozer Komatsu 85 

3. etapa  

- je výstavba dílčího valu (viz příloha č. 3) 

  výstavba dílčího valu by se měla provést proto, protoţe tato část valu musí slouţit 

jako opěrná stěna pro naváţený odpadní materiál z technologické linky. Tento materiál je 

frakce 0,2 aţ 0,4. Ačkoliv je na trh nabízen za minimální cenu, jeho odbyt je tak 

zanedbatelný oproti přírůstku, ţe se musí zaváţet právě do takto připravených prostor (viz 

obrázek č. 6). Spolu s odpadním materiálem budou do valu ukládány skrývkové materiály 

z předpolí těţby. 
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Obrázek č.6: Navážení odpadního materiálu 

Parametry dílčího valu:  

KUBATURY 

kubatura celého (dílčího) valu……………………………………..….. 210 470 m
3

  

kubatura severní části valu včetně sedla…………………………….….. 104 830 m
3
 

POVRCHY 

povrch jiţní části vnějšího svahu………………………………………….. 9 700 m
2
 

povrch severní části vnějšího svahu………………………………………. 5 020 m
2
 

povrch mezistupně – jiţní část…………………………………………….. 1 880 m
2
 

povrch mezistupně – severní část……………………………………...……...710 m
2
 

povrch svahů v prostoru sedla……………………………………………... 4 695 m
2
 

PLOCHY 

skrývka ornice pod severní částí valu a sedlem………………………... 13 900 m
2
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skrývka ornice mezi severní částí valu a plote………………………........ 3 840 m
2
 

 

4. etapa  

- je odtěţení jiţ navezeného valu ve východní části lomu (viz obrázek č. 7) 

z důvodu výstavby nové asfaltové komunikace. Tato komunikace o šířce 6 m se bude 

stavět za účelem odlehčení provozu všech komunikací na lomu a dále bude slouţit jako 

přímá cesta k nově vystavěné obalovny ţivičných směsí. 

Obrázek č. 7: Odtěžení časti valu pro budoucí komunikaci 

5. etapa  

- je dokončení celého valu (viz příloha č. 4), to záleţí přímo úměrně na ročním 

odběru kamene z provozovny, zpracováním kamene totiţ vzniká i odpad, který na dnešním 

trhu nemá velké vyuţití, proto se musí ukládat na místa k tomu určená. Ukončení celého 

valu bude probíhat v rozmezí několika let, bliţší určení není moţné, z důvodu 

nepravidelných odběrů kamene odběrateli. Maximální výška valu bude 332,4 m  n. m., 

s vytvořením 2 bermy o šířce 3 m, se svahováním 1 : 1,75.       
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Parametry celého valu:  

KUBATURY 

kubatura celého valu……………………………………………………. 600 810 m
3 

kubatura valu v prostoru sedla…………………………………………….38 550 m
3
 

kubatura prokopávky stávajícího valu…………………………………… 11 780 m
3
 

kubatura skrývek ve východní části (včetně ornice)……………………... 62 900 m
3
 

kubatura velké deponie skrývek………………………………………….. 35 745 m
3
 

kubatura malé deponie skrývek………………………………………….... 4 350 m
3
 

kubatura odkopávky v západní části (včetně skrývky)…………………... 10 910 m
3
 

PLOCHY 

skrývka ornice pod valem…………………………………………….….. 47 740 m
2
 

skrývka ornice mezi starým a novým valem………………………………. 5 640 m
2
 

plocha pod novými boxy……………………………………………...…… 3 720 m
2
 

plocha pod novou komunikací (šíře 6 m)…………………………….…… 1 470 m
2
 

POVRCHY 

povrch svahů v prostoru sedla (vnějších i vnitřních)……………………… 4 695 m
2
 

DOPRAVNÍ VZDÁLENOSTI 

ze skrývek ve východní části…………………………………………………. 305 m 

od skládky 0 – 4…………………………………………………………….... 695 m 

ze skrývek v západní části………………………………….………… 940 (1010) m 

6. etapa 

- je rekultivace ochranného valu 

Ochranný val vybudovaný ze skrývkové zeminy a z odpadních materiálů kamene se 

musí na závěr rovnoměrně pokrýt humosní půdou ve vrstvě 0,2 m., tím bude připravena na 
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zalesnění a ozelenění. (konečnou úpravu humusu musíme provést hladkou lopatou rypadla 

nebo nakladče). Dřeviny a tráva bude stejná jako u stávající rekultivace na lomu Libodřice. 

    

5 Stručné technicko- ekonomické a ekologické 

zhodnocení navrhovaného řešení 

Otázka přínosu navrhovaného řešení sanace a rekultivace z hlediska technicko – 

ekonomického a ekologického. 

 

5.1 Technicko – ekonomické zhodnocení 

Dopravní vzdálenosti od místa naloţení aţ po místo vysypání bude zvolena co 

nejkratší. Tím se ušetří náklady na pohonné hmoty, sníţí se amortizace pouţitých 

automobilů.  

Finance na celou zakázku budou čerpány z finančních rezerv.  

 

5.2 Ekologické zhodnocení 

Tento ochranný val je určitě přínos jak pro lepší zahlazení lomové činnosti v lomu 

Libodřice, tak pro samotné obyvatele obce Libodřic. Tento ochranný val po jeho 

dokončení zabrání nadměrné prašnosti, která je zejména v suchých a větrných dnech 

nepříjemná. Dále jsou tu problémy s hlučností na lomu, kdy v největším provozu 

technologické linky na úpravu kamene je v provozu čelisťový drtič spolu s obalovnou 

ţivičných směsí, třídiči, pásovými dopravníky atd., tento ochranný val bude působit 

doslova jako protihluková stěna mezi obcí Libodřice a provozovnou Libodřice. Také keře a 

stromy vysazené na svahu vybudovaného valu budou působit jako refugium pro drobné 

ptactvo.   
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6 Závěr 

Tématem bakalářské práce je návrh na změnu sanace a rekultivace na lomu 

Libodřice (viz obrázek č. 8) v souvislosti s výstavbou obalovny ţivičných směsí. Je 

navrţena taková změna sanace a rekultivace, která zahrnuje vybudování ochranného valu 

jiţně od obce Libodřice. Výsledkem bude začleněný dobývací prostor do území a ničím 

nenarušená krajina v okolí Libodřic.  

 

Obrázek č. 8: Pohled na připravovanou sanaci a rekultivaci 



Martin Procházka: Návrh na změnu plánu sanace a rekultivace v lomu Libodřice 

v souvislosti s výstavbou obalovny ţivičných směsí  

 

28 

 

 

seznam použité literatury:  
 

[1] Ing. J. Lehečka: Plán otvírky, přípravy dobývání ložiska  Libodřice  

 

[2]Ing. J. Lehečka: Plán využívání ložiska ložiska Libodřice 

 

[3] Kryl, V.: Zahlazení hornické činnosti a rekultivace, skriptum ES VŠB – TU Ostrava, 

Ostrava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martin Procházka: Návrh na změnu plánu sanace a rekultivace v lomu Libodřice 

v souvislosti s výstavbou obalovny ţivičných směsí  

 

29 

 

 

 

seznam obrázků: 
 

Obrázek č.1: Situační mapa 

Obrázek č. 2: Čelisťový drtič 

Obrázek č. 3: Obalovna živičných směsí 

            Obrázek č. 4 : Pohled na obalovnu ž. směsí za ochranným valem, ze směru od obce  

Libodřice 

 

Obrázek č. 5: dozer Komatsu 85 

Obrázek č. 6: Navážení odpadního materiálu 

Obrázek č. 7: Odtěžení časti valu pro budoucí komunikaci 

Obrázek č. 8: Pohled na připravovanou sanaci a rekultivaci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martin Procházka: Návrh na změnu plánu sanace a rekultivace v lomu Libodřice 

v souvislosti s výstavbou obalovny ţivičných směsí  

 

30 

 

 

 

seznam tabulek:  
 

Tabulka č. 1: Výsledky zkoušek kamene 

Tabulka č. 2: Nabídka firmy AUTODOPRAVA JIŘÍ HONZ 

Tabulka č. 3: konečná rekapitulace prací prováděné firmou AUTODOPRAVA JIŘÍ 

HONZ (Práce nad rámec nabídky) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martin Procházka: Návrh na změnu plánu sanace a rekultivace v lomu Libodřice 

v souvislosti s výstavbou obalovny ţivičných směsí  

 

31 

 

 

 

seznam příloh:  
 
Příloha č. 1 : Technologické schéma štěrkovny Libodřice 

Příloha č. 2 :  Počítačové znázornění technické rekultivace 

Příloha č. 3 : Výstavba dílčího valu 

Příloha č. 4 : Výstavba valu u obalovny 

 


