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Anotace 

 Bakalářská práce popisuje návrh následného vyuţití vytěţeného kamenolomu 

v Těchlovicích. V úvodu je popsán cíl zpracování bakalářské práce. V první části práce 

jsou uvedeny základní informace o kamenolomu a jeho současném provozu, informace o 

jeho historii a stručná geologická charakteristika loţiska. Následující část se věnuje              

vlastnímu budoucímu vyuţití lomu resp. technickému řešení přípravy území pro budoucí 

vyuţití lomu a to jako skládky odpadů. Součástí této kapitoly je vyčíslení nezbytných           

investičních nákladů a dále technický popis konečných terénních úprav – rekultivace. 

V poslední části je provedeno zhodnocení navrţeného řešení v porovnání 

s předpokládanými výnosy z činnosti skládky včetně závěrečného doporučení.  

 

Klíčová slova: 
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Summary 

 Thesis describes the design of subsequent use of harvested quarry in Těchlovice. 

The introduction describes the goal of bachelor thesis. The first section presents basic         

information about the guarry, about his history and about the geological characteristics of 

the bearings and cooperation quarry. The following section is devoted to his own future 

use or fracture or technical training solutions for the future use of guarry and landfill waste 

dump. Part of this charter is to quantify the neceséry investment cosi and futher technical            

description of the final landscaping – land reclamation. In the last part is an assessment of 

the propřed solution compared to the expected returns from waste dump activities             

including the final recommendations. 

 

Keywords: 

Těchlovice, quarry, waste dump, technical solution, packing, drainage, costs, revenue 



 
 

Obsah: 

1. Úvod                   1 

 

2. Základní informace o kamenolomu, charakteristika lokality           1 

2.1 Poloha kamenolomu                1 

2.2 Historie kamenolomu                3 

2.3 Charakteristika loţiska               3 

 

3. Zhodnocení stávajícího stavu                5 

3.1 Stavy zásob – dle posledního stavu prozkoumanosti                      5 

3.2 Dobývací prostory, těţební řezy              6  

3.3 Generální sklon svahů, odvodnění              7 

3.4 Popis výrobního procesu               7 

      4. Návrh technického řešení                         10 

 4.1 Souhrnná technická zpráva             10 

 4.1.1 Základní informace              10 

 4.1.2 Zařazení skládky              10 

 4.1.3 Identifikační údaje stavby, poloha            11 

 4.1.4 Dotčené pozemky, orgány státní správy           11 

 4.1.5 Charakteristika území – inţenýrskogeologické, geotechnické a                         

  hydrologické poměry                     11 

 4.1.6 Geodetické podklady              12 

 4.1.7 Klimatické a hydrologické údaje            12 

 4.1.8 Údaje o existenci technického vybavení a jejich ochranných pásmech  13 

 4.1.9 Údaje o ochranných pásmech – střety zájmů          13 

 4.2. Vliv na ţivotní prostředí             13 

 4.2.1 Umístění skládky              14 

 4.3 Základní údaje stavby              14 

 4.3.1 Plán organizace výstavby (POV)                  15 

 4.3.2 SO 01 Opěrný val – násypové těleso            15 

 4.3.3 SO 02 Příprava území             16 

 4.3.4 SO  03 Těsnění skládky             16 

 4.3.5 SO 04 Odvodnění skládky             17 

 4.3.6 SO 05 Přístupová vozovka             19

 4.3.7 SO 06 Vybavení skládky             19 

 4.3.8 SO 07 Uzavření a rekultivace skládky           20 

 4.3.9 Výkaz výměr, bilance prací             21 

 



 
 

5. Technicko ekonomické zhodnocení navrhovaného řešení          24 

 5.1 Oceněný výkaz výměr             24 

 5.2 Objem skládky              25 

 5.3 Plánované výnosy              25 

 5.4 Porovnání nákladů a výnosů                                  25 

6. Závěr                 26 

 

 

Seznam pouţité literatury               28 

Seznam obrázků                29 

Seznam tabulek                30 

Seznam příloh                31 

 

Přílohy                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Seznam pouţitých zkratek: 

 

ČD - České dráhy, a.s. 

ČSN - Česká technická norma 

D - Kategorie pracovníka -  dělník 

DN - Jmenovitý vnitřní průměr potrubí 

DP - Dobývací prostor 

GPS - Global Positioning Systém (polohový druţicový systém) 

HDK  -  Hrubé drcené kamenivo 

HDPE - High Density PolyEtylene (termoplast) 

CHKO - Chráněná krajinná oblast 
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1.   Úvod 

 

 Bakalářská práce se zabývá problematikou budoucího vyuţití čedičového            

kamenolomu v Těchlovicích po ukončení těţby. Cílem této práce je zmapování stávajícího  

stavu, návrh technického řešení včetně základní projektové dokumentace (technická         

zpráva, situace, vzorový řez) a ekonomického zhodnocení nutných investic ve vazbě na 

výnosy z plánované činnosti skládky. Součástí této práce je také technické řešení            

konečných terénních úprav a rekultivace rovněţ s ekonomickým vyčíslením nutných    

investic. Dalším cílem této práce (studie) je snaha o moţné následné vyuţití (se souhlasem 

všech zúčastněných stran) pro případné další stupně projektové dokumentace. 

 Studie je zpracována na základě poţadavku jednatele společnosti IS – VPAS s.r.o. 

Ing. Víta Karáska a výše uvedené skutečnosti byly mezi oběma stranami (zpracovatel a 

jednatel společnosti) v předstihu konzultovány a odsouhlaseny.  

 

2.   Základní informace o kamenolomu, charakteristika lokality 

 

2.1  Poloha kamenolomu 

Kamenolom Těchlovice provozuje firma IS - VPAS s.r.o. se sídlem v Ústí                 

nad Labem, jejímţ jednatelem je Ing. Vít Karásek.  

Kamenolom se nachází na spojnici mezi městy Ústí nad Labem a Děčín na                 

komunikaci II/261 a to na pravé straně řeky Labe (ve směru staničení) – viz obrázek č.1, 

v katastru obce Těchlovice. Vzdálenost do měst Děčína je cca 8 km a do Ústí nad Labem 

cca 12 km. Kamenolom se také nachází v těsné blízkosti obce Těchlovice,  resp. tvoří          

pomyslnou hranici s obcí.  
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Obr. 1 mapa s vyznačenou polohou kamenolomu 

  

Obr. 2 fotomapa kamenolomu 
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2.2  Historie kamenolomu  

První historické zmínky o těţbě kamene v oblasti dnešních Těchlovic sahají aţ do 

druhé poloviny 17. století, kdy při těţbě bylo vyuţíváno vodní energie Těchlovického     

potoka. Další zmínky se datují na konec 19. století a období po 1. světové válce, kdy          

loţisko bylo dobýváno drobnými těţaři. Těţba probíhala za pomoci odstřelů, drcení bylo 

prováděno parními stroji a takto upravený materiál byl dopravován po kolejích ke břehu 

řeky Labe, odkud byl nakládán na plavidla. Za 2. světové války pracovali v kamenolomu 

zajatci. Po 2. světové válce aţ do roku 1948 byl lom v soukromém vlastnictví a po roce 

1948 přešel do vlastnictví Státní silniční správy, později byl ve správě Technických sluţeb 

Děčín a po roce 1969 byla provozovna převedena na státní podnik Severokámen Liberec. 

 „Nová éra“ kamenolomu v Těchlovicích sahá do nedávné minulosti a to do                    

poloviny roku 1992, kdy byl kamenolom převeden ze státního podniku Severokámen         

Liberec na firmu KBW spol. s r.o. Obalovna Dobkovice. O necelé tři roky později, tedy 

počátkem roku 1995 byl kamenolom opět převeden a to ze společnosti KBW spol. s r.o. 

Obalovna Dobkovice na společnost Weiss spol. s r.o. Poslední změna nastala v roce 2002, 

kdy vlastnická práva byla převedena na společnost IS – VPAS s.r.o. Ing. Víta Karáska. 

 

      2.3  Charakteristika loţiska 

Loţiskové území se nachází severním směrem od obce Těchlovice a je souborem tří 

vzájemně na sebe navazujících lokalit (loţisek). Jedná se o loţiska Těchlovice, Těchlovice 

– Jakuby a Jakuby. 

 Z regionálního hlediska náleţí loţiskové území k severnímu okraji centrální oblasti 

Českého středohoří. České středohoří je rozsáhlá vulkanická oblast, jejímţ hlavním rysem 

je velké mnoţství erupcí s bohatou škálou petrografických typů vyvřelin a jim odpovídající 

vulkanologické formy. 

 Čedičová hornina na loţisku je součástí poměrně rozsáhlého čedičového tělesa, 

které se nachází v prostoru obcí Dobkovice – Jakuby – Přední Lhota. Toto těleso je moţno 

charakterizovat jako mohutný výlev olivinického nefelinitu. Celý komplex čedičových 

hornin je prostoupen mladšími ţilními proniky. V nejvýchodnější části území, v oblasti 
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vrchu Vrabinec, stoupá těleso aţ do maximální výše 310 m.n.m. a nad touto úrovní byly 

ověřeny tufy. 

 Rozhraní tělesa mezi nepřeměněnou čedičovou horninou na západě a zpěněnou 

facií na východě leţí v různé nadmořské výšce a není ostré. V jiţní části nad těchlovickým 

lomem sahá aţ do 255 m.n.m., v příčném údolí severně odtud klesá aţ na 180 m.n.m, ve 

střední části loţiska dosahuje kolem 230 m.n.m., v severní části nad jakubským lomem aţ 

na 245 m.n.m. Mocnost zdravé čedičové horniny dosahuje vertikálně 80 – 100m.                     

Jednotlivé facie se liší také odlučností. Čerstvé olivinické nefelinity mají hrubě balvanitou, 

místy aţ sloupkovou odlučnost. Zpěněné čedičové horniny mají drobnější rozpad, aţ           

kostkovitý. Silněji postiţené partie se rozpadávají a tlakem drobí. Sklon ke kuličkovému 

rozpadu čedičové horniny byl pozorován jen v mezeném rozsahu. Jde o polohu hlavně při 

povrchu loţiska, která se do hloubky vytrácí. Hornina je na povrchu silněji zvětralá, do 

hloubky se její vlastnosti zlepšují. Podle geofyzikálních měření se předpokládá existence 

dvou směrů tektonických poruch: SV-  JZ a SZ – JV. První směr je totoţný se směrem          

ţilných hornin. 

 Pokryvné útvary jsou na loţisku zastoupeny svahovými hlínami a sutěmi, sprašemi 

a sprašovými hlínami. Hlíny a sutě dosahují mocnosti do 2m, ojediněle více. Přes 3m          

dosahuje mocnost spraší a sprašových hlín ve výplni příčné deprese Z – V. Podloţí loţiska 

tvoří jílovce a prachovité pískovce s uhelnou příměsí. Teprve nad tímto bazálním                     

terciérním souvrstvím následují křídové sedimenty. Báze čedičového příkrovu směrem 

k západu klesá aţ na úroveň cca 140 m.n.m. 

 Po hydrogeologické stránce má loţisko jednoduché poměry. Infiltrující sráţková 

voda je na prudkých svazích pod dobře propustným zvětralinovým pásmem rychle           

drénována rozpukanou čedičovou horninou do spodní části tělesa k hladině Labe. Povrch 

je členěn zářezy příčných údolí – strţí, kde však potoky neprotékají. Těţbou loţiska           

nedojde k narušení hydrogeologického reţimu oblasti. Výskyt dalších nerostů, plynů a 

minerálních vod nebyl zaznamenán [10].  
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3.   Zhodnocení stávajícího stavu      

        

3.1  Stavy zásob – dle posledního stavu prozkoumanosti 

Loţiskové území, jak jiţ bylo uvedeno výše, je tvořeno třemi na sebe navazujícími 

loţisky Těchlovice, Těchlovice – Jakuby a Jakuby. Na konci sedmdesátých a později 

v osmdesátých let (1969-1970 a 1979) minulého století byl proveden na loţiskovém území 

vyhledávací a později podrobný geologický průzkum, který zjistil stav geologických zásob 

následovně: 

- Lokalita Jakuby – geologické zásoby celkem 1.399.000 m
3
 

Kategorie Zásoby m³ 

B   725.000 

C1   407.000 

C2 1.132.000 

Celkem B+C1+C2 1.399.000 

Tab.1 Bilanční zásoby volné  

 

- Lokalita Těchlovice – geologické zásoby celkem 987.000 m
3
 

Kategorie Zásoby m³ 

C1 914.000 

C2   73.000 

Celkem C1+C2 987.000 

   Tab.2 Bilanční zásoby volné 

- Lokalita Těchlovice – Jakuby – geologické zásoby celkem 1.705.000 m
3
 

Kategorie Zásoby m³ 

B   337.000 

C1   834.000 

C2   534.000 

Celkem B+C1+C2 1.705.000 

Tab.3 Bilanční zásoby volné 

 

K 1.1.1996 byly na loţisku vykazovány (výkaz Geo V3 – 01) celkově bilanční              

geologické zásoby ve výši 2.462.000 m
3
 z toho prozkoumané (kat. BB a C1) ve výši 

1.770.000 m
3
 a vyhledané (kat. C2B) ve výši 692.000 m

3
. Z toho vytěţitelných zásob bylo 
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k tomuto datu vykazováno celkem 1.386.000 m
3
. Zbývající část zásob měla být ponechána 

v závěrných svazích. 

Dle POPD se další průzkumné práce neplánují. Neplánují se ani převody a odpisy 

zásob. Úbytky zásob vyplývají pouze z těţby, předpokládané vydobytí těţitelných zásob je 

ve výši 901.000 m
3. 

Veškeré těţitelné zásoby jsou k dobývání připravené. Vázané zásoby 

nejsou na loţisku evidovány.         

  

       3.2 Dobývací prostory, těţební řezy      

 Na loţisko Těchlovice je stanoven dobývací prostor DP Přední Lhota, na           

loţisko Těchlovice - Jakuby je stanoven dobývací prostor DP Přední Lhota I. Na loţisko 

Jakuby je stanoveno pouze rozhodnutí o chráněném loţiskovém území. 

 Dobývací prostory byly stanoveny rozhodnutím Ministerstva stavebnictví ČSR dne 

11.7.1972 a 1.8.1983 pod zn. DP-35/72 a  DP-7296/83. 

 Těţební práce v DP jsou plánovány takto:       

- V dobývacím prostoru DP Přední Lhota jsou práce rozplánovány na základě 

doplňku k POPD v pěti těţebních řezech. Původní řešení v POPD ve dvou           

řezech bylo změněno s ohledem na zvýšení bezpečnosti prací při dobývání. 

Jednotlivé řezy jsou plánovány v úrovních cca 238, 221, 204, 187 a 170 m.n.m. 

Hlavní směr těţby je východní s průměrnou výškou lomové stěny cca 10 aţ 

17m. Celkem je plánováno k vytěţení cca 300.000 m
3 

suroviny. Podrobněji se 

tímto dobývacím prostorem zabývá kapitola 4 této bakalářské práce. 

 

obr.3 DP Přední Lhota, R.Vildner 2009 



Roman Vildner:  Návrh na využití lomu Těchlovice po ukončení těžby - studie 
 

2010   7 

- V dobývacím prostoru DP Přední Lhota I jsou práce rozplánovány do tří          

řezů. Plánované úrovně jsou stanoveny na 200, 170 a 155 m.n.m. Hlavní směr 

těţby je severní s průměrnou výškou lomové stěny 15 aţ 27m. Předpokládané 

mnoţství k vytěţení činí 601.000 m
3 

suroviny. 

 

Obr.4 DP Přední Lhota I, R.Vildner 2009  

 

 

3.3  Generální sklon svahů, odvodnění 

 

 Generální sklon svahu lomu je vypočítán v místě největších převýšení a činí pro DP 

Přední Lhota cca 53,7º a pro DP Přední Lhota I činí 44,3º. Šířky pracovních plošin jsou 

stanoveny na 15m a šířky bezpečnostních plošin na 3m. 

 Loţisko čediče má jednoduché hydrogeologické poměry. Těţba je prováděna nad 

místní erozivní bází, hladina toku Labe je v úrovni 130 m.n.m. Spodní voda nebyla             

ţádnými průzkumnými pracemi zastiţena. Sráţková voda je odváděna rozpukanou        

čedičovou horninou do spodní části tělesa a odtud je drénována do Labe. 

  

3.4  Popis výrobního procesu 

 

 Cílem provozovny je vyrábět bezpečné výrobky a ty pak následně dodávat                  

zákazníkům a to na základě jejich poţadavků a potřeb. Záměrem je také dodávat kamenivo 

v nejvyšší moţné kvalitě a samozřejmě plnit poţadavky příslušných ČSN určujících             
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vlastnosti kameniva s ohledem na jeho pouţití. Z tohoto důvodu podléhá výrobní proces na 

provozovně systému řízení výroby. 

 V kamenolomu Těchlovice je dobýván a následně upravován materiál (kamenivo) 

pro různé odvětví stavebního průmyslu jako např. kamenivo do betonu, kamenivo pro         

asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, kamenivo pro kolejové loţe 

nebo kamenivo pro inţenýrské stavby atd. 

 Primární rozpojování je prováděno pomocí trhacích prací. Horninový masiv se     

rozpojuje obvykle jedním clonovým odstřelem v maximálním účelném bloku. Sekundární 

rozpojení v případě větší kusovitosti rubaniny provádí příloţnými nebo vrtanými náloţemi. 

Sekundární rozpojování je časově omezeno na pracovní dny v rozmezí 12 -16 hodin.          

Vrtací práce pro rozpojování hornin (odstřely) se provádí pomocí vrtných souprav.               

Pro malý rozsah vrtných prací se vyuţívá ručního vrtání pomocí ručních vrtacích kladiv.             

Pouţívanými průmyslovými trhavinami jsou DAP VTP 1 nebo SEMTEX 1A 40/250. 

 Vzniklá rubanina je nakládána lopatovými rýpadly typu LIEBHERR 938 L a DH 

412. Naloţená rubanina je sváţena nákladními automobily T148, T815 po dopravních 

cestách na úpravu kameniva k primárnímu drtiči (čelisťový) – viz obr.5.  

Zpracování suroviny je prováděno na technologické lince se čtyřmi stupni drcení. 

Rubanina je upravována na frakce např. 4/8 aţ 63/125 nebo 0/22 aţ 0/63. Jemné drcené 

kamenivo je přepravováno pasovými dopravníky do zásobníků, ostatní frakce jsou           

odváţeny na jednotlivé označené mezideponie (skládky). Nakládka na dopravní prostředky 

je prováděna kolovými nakladači LIEBHERR Z538, 551. Nakladače jsou vybaveny        

váhami pro evidenci expedovaného mnoţství materiálu. Provozovna je rovněţ vybavena 

doplňkovou mechanizací jako UNC nebo kropicí vůz pro úklid nebo skrápění prachu.        

Veškerá výroba v provozovně je řízena na základě zpracovaných technologických postupů. 

 

Obr.5 čelisťový drtič, R.Vildner 2009 
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 V současné době je v kamenolomu zaměstnáno 11 pracovníků kategorie „D“ a 

1xTHP - vedoucí lomu s přezkoušením OBÚ v Mostě a závodní lomu s oprávněním OBÚ 

Kladno. Provoz kamenolomu je jednosměnný s výkonem cca 700t/den. Odstřely jsou       

zajišťovány externě subdodavatelskou firmou. Rovněţ vrty pro trhací práce jsou                  

zajišťovány subdodavatelskou firmou. Průměrná roční těţba činí cca 100 – 125(150) tis. 

tun certifikovaného drceného kameniva a to v součtu s obou dobývacích prostorů.    

 Provozovna kamenolomu nepouţívá zařízení resp. nemá k dispozici zařízení 

k provádění zkoušek. Ty jsou zajišťovány externí organizací a to na základě smluvního 

vztahu mezi oběma stranami. Celý výrobní proces je podřízen několika stupňům kontrol.     

Základní kontrolou je vstupní kontrola. Obsahem je vizuální kontrola rubaniny po odstřelu 

a dále průběţná kontrola při nakládce. Sleduje se obsah příměsí nebo organických zbytků. 

Postup při zjištění neshodného materiálu je uveden v příručce řízení výroby. Další                 

kontrolou je mezioperační kontrola, při které se sleduje plynulost výroby, způsob            

uskladňování nebo charakteristické znaky polotovarů. Poslední fází je výstupní kontrola, 

jejímţ úkolem je zajistit, aby expedovaný materiál byl ve shodě s prohlášením. Součástí 

této fáze kontroly je vizuální kontrola expedovaného materiálu (kontrola, zda nedošlo při 

uskladnění k znehodnocení), odsouhlasení správnosti označení a výsledkem je uvolnění 

výrobku k expedici. Při zjištění neshodného výrobku je rovněţ postupováno dle příručky 

řízení výroby. 

 Odběr vzorků pro zkoušení je prováděn externím pracovníkem zkušebny                  

(laboratoře) za přítomnosti určeného pracovníka kamenolomu. Odběr vzorků musí být ve 

shodě s platnými předpisy (ČSN) a je přesně stanoven v plánu odběru vzorků, který je   

rovněţ ve shodě s platnými ČSN.  O odběru vzorků se provádí zápis – protokol, ve kterém 

jsou uvedeny základní vstupní informace. Zkouškami se ověřují a prokazují vlastnosti   

výrobků.  Za zajištění všech potřebných a předepsaných zkoušek odpovídá vedoucí                 

provozovny. 
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4.   Návrh technického řešení  

 

4.1  Souhrnná technická zpráva  

 

4.1.1  Základní informace 

Plánem majitele kamenolomu, je vhodné vyuţití DP Přední Lhota resp. jeho části, 

po dokončení těţby a to před provedením konečných prací souvisejících se zahlazením 

důlní činnosti (rekultivace). Tato část práce je zaměřena na popis moţného technického 

řešení zabývající se vyuţitím vniklého prostoru v DP Přední Lhota pro ukládání odpadu a 

to formou vybudování skládky odpadu. Součástí této kapitoly je i návrh na uzavření        

skládky a provedení následné rekultivace a dále také hrubý výkaz výměr, který je vyuţit 

v následné kapitole pro ekonomické hodnocení navrţeného technického řešení.  

Návrh tohoto technického řešení je zpracován formou průvodní souhrnné technické 

zprávy (studie) doplněné základní projektovou dokumentací pro vybrané části. Toto           

technické řešení respektuje platné ČSN, které stanovují základní podmínky pro navrhování 

a výstavbu povrchových skládek odpadů.  

 

4.1.2  Zařazení skládky 

Podmínky spojené s ukládáním odpadů vychází ze zákona č.185/2001 Sb.                     

O odpadech, vyhlášky MŢP č.383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady a             

vyhlášky MŢP č. 294/2005 Sb. O podmínkách ukládání odpadů.  

Při ukládání odpadů na skládky musí být odpady uloţeny podle druhů, kategorií a 

chemických vlastností tak, aby nemohlo dojít k neţádoucí vzájemné reakci za vzniku        

škodlivých látek nebo narušení těsnosti, stability a konstrukce skládky [1].  

Vzhledem ke skutečnosti, ţe v období zpracování této práce, neměl zadavatel 

k dispozici ţádný podrobný průzkum o druzích a případném mnoţství (prognózu)               

materiálu určeného k ukládání na skládce pro tuto spádovou oblast, je uvaţováno se           

zařazením skládky do skupiny S – ostatní odpad (S-OO). Před případným zpracováním 

dalšího stupně projektové dokumentace je nezbytně nutné, aby tato prognóza byla                  

zpracována a to ve vazbě na definitivní technické řešení a dále také na předpoklad doby 

plnění skládky. Protoţe není znám moţný podíl biologicky rozloţitelných sloţek v odpadu 

(lze odvodit z prognózy) není v této práci uvaţováno s odplyněním skládky. V případě, ţe 

by v hodnocení posudku (po progńoze a při zpracování dalšího stupně projektové                    

dokumentace) bylo doporučeno provedení technického opatření – odplynění, bude nutné 

postupovat dle ČSN 83 8030 resp. ČSN 83 3034. Jako alternativní odplynění, které je 
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moţné přizpůsobit aktivitě skládky, je moţné pouţít dodatečně vrtané studny do tělesa 

odpadů. 

Skupina S – ostatní odpad (S-OO) je určena pro inertní odpady kategorie ostatní 

odpad, jejichţ vodný výluh nepřekračuje v ţádném z ukazatelů limitní hodnoty třídy         

vyluhovatelnosti III, pro upravené odpady kategorie ostatní odpad, jejichţ přijatelnost na 

jednotlivé skupiny skládek nelze hodnotit na základě jejich vodného výluhu                        

(např. komunální odpad a směsný stavební odpad a demoliční odpad) a pro nebezpečné 

odpady upravené stabilizací, jejichţ vodný výluh nepřekročí limitní hodnoty třídy                

vychovatelnosti III, nebo umístěné v uzavřených kontejnerech nebo nádobách [1].  

 

4.1.3  Identifikační údaje stavby, poloha 

Veškeré identifikační údaje budoucí stavby jako jsou název a charakter stavby,     

místo, zadavatel apod. jsou popsány v úvodu této bakalářské práce v kapitolách 2 a 3. Dále 

nebudou podrobněji popisovány. 

 

4.1.4  Dotčené pozemky, orgány státní správy 

 Pozemky, které jsou součástí DP, jsou majetkoprávně vypořádány, jsou trvale          

vyňaty z lesního a zemědělského fondu. Informace o vybraných dotčených pozemcích lze 

získat z výpisu údajů z katastru nemovitostí – obec Děčín, katastrální území Přední Lhota u 

Těchlovic. Pro účely této práce nebylo provedeno.  

V případě realizace bude nutné zahájit jednání s místně příslušným stavebním        

úřadem, odborem ţivotního prostředí a vodoprávním úřadem. Všechny zúčastněné stanoví 

stavební úřad při územním řízení. Předpokládá se jednání s Dráţním úřadem, Správou 

CHKO apod.  

Pro účely této práce nebylo rovněţ provedeno. Vybudování skládky odpadů je   

součástí podnikatelského záměru zadavatele, záměr byl schválen územním plánem obce     

Těchlovice v roce 2004. 

 

4.1.5  Charakteristika území – inţenýrskogeologické, geotechnické a                           

  hydrogeologické poměry 

Veškeré údaje o geotechnických a hydrogeologických poměrech jsou popsány 

v úvodní části této bakalářské práce v kapitolách 2 a 3 a proto nebudou dále podrobněji 

charakterizovány.  
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Z hlediska podloţí a únosnosti základové spáry skládky je geologické prostředí 

velmi vhodné, deformace podloţí popř. svahů jsou minimální, téměř vyloučené. 

Hladina podzemní vody nebyla ţádným z předešlých průzkumů zastiţena, a proto 

lze skládku v této lokalitě s ohledem na její úroveň vybudovat bez nutnosti odvodnění            

základové spáry. 

Kolektory podzemních vod nebyly zastiţeny. Zdroje jiných vodních zdrojů               

(přírodní léčivé zdroje) nebyly rovněţ zjištěny. 

Stavba nebude mít negativní vliv a nedojde k vzájemnému ovlivnění na okolí ve 

vazbě na existující stavby a inţenýrská díla (trať ČD Ústí nad Labem – Děčín). 

 

4.1.6  Geodetické podklady 

 Pro účely této práce bylo provedeno geodetické zaměření stávajícího stavu           

oprávněným geodetem – Eduard Fleischer – THEODATA. Účelem zaměření bylo získat 

informace o aktuálním stavu, v kterém se stěna kamenolomu a její blízké okolí v DP       

Přední Lhota nachází a z kterého bylo moţné vyprofilovat budoucí stav určený POPD. 

  Na základě provedené profilace byla určena plocha základové spáry skládky a dle 

předpokládané výšky pro uloţení odpadu stanoven objem budoucí skládky. Takto             

stanovený objem byl poníţen o konstrukční vrstvy technického zabezpečení (těsnění,     

plošná drenáţ) skládky. Výška uloţení odpadu byla volena pouze s ohledem na okolní ráz 

krajiny, neboť základová spára a stávající svahy (stěny) kamenolomu budou i v budoucnu 

vykazovat příznivé stabilitní poměry. Vzhledem k plánovanému pouţití materiálu         

(odval) pro násypové těleso – ochranný val se přepokládají rovněţ velmi dobré stabilitní 

poměry.    

Zaměření stávajícího stavu a následný výpočet objemu budoucí skládky bylo                    

provedeno za pomoci nejmodernějších metod. Měření bylo připojeno metodou GPS             

přístrojem Leica 1200 RTK, byla pouţita Česká síť permanentních stanic pro určování 

polohy (CZEPOS). Vlastní tachymetrické měření bylo provedeno přístrojem Leica TCRA 

1205, bezodrazným měřením a měřením na odrazný hranol. Pro zpracování údajů byl      

pouţit software Groma 6.0, Microstation J, DMT 2.00 (digitální model terénu) a Atlas. 

 

4.1.7  Klimatické a hydrologické údaje 

Klimatické a hydrologické údaje nebyly zvláštním způsobem zkoumány. Pro účely 

této práce, tedy pro návrh technického řešení, bylo uvaţováno s doporučenými profily    

(jmenovitá světlost) sběrných a svodných drénů dle ČSN 83 3033 bez ohledu na průměrný 

roční sráţkový úhrn a bez ohledu na údaje o přívalových deštích apod. 
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 Podrobnější informace o údajích spojených s průměrným ročním sráţkovým        

úhrnem, údajích o přívalových deštích nebo směru a síle převládajícího větru lze zjistit           

u Českého hydrometeorologického ústavu v pobočce Ústí nad Labem (Kočkov) a to pro 

potřebnou spádovou oblast. 

 

      4.1.8 Údaje o existenci sítí technického vybavení a jejich ochranných pásmech 

 V prostoru budoucí skládky se nenacházejí ţádné sítě technického vybavení.          

Náklady pro případné vymístění inţenýrských sítí nevzniknou. Z pohledu existence           

inţenýrských sítí lze tedy skládku v prostoru DP Přední Lhota umístit. 

 

      4.1.9 Údaje o ochranných pásmech – střety zájmů 

 Ochranná pásma vodních zdrojů, oblast přirozené akumulace vody nebo léčivých a 

přírodních zdrojů se nevyskytují. Rovněţ chráněná území nebo kulturní památky se                  

v tomto prostoru nevyskytují. Jediným ochranným pásmem, které částečně zasahuje na 

západní části do DP Přední Lhota, je ochranné pásmo ČD.     

 

      4.2  Vliv na ţivotní prostředí 

 Budoucí skládka se nachází v těţbou narušeném prostoru kamenolomu v DP Přední 

Lhota. Výstavbou však nedojde k dalšímu negativnímu narušení krajinného rázu, protoţe 

po dokončení činnosti skládky a budoucí sanaci resp. rekultivaci dojde k začlenění              

prostoru do okolní krajiny. Všechny pohledové části a to včetně volných stěn a                          

bezpečnostních plošin budou chráněny ozeleněním a vhodnými dřevinami. 

 Navrţené zemní těsnění bude před zahájením prací a v jejich průběhu kontrolováno 

ve smyslu příslušných ČSN (např. ČSN 83 8032). Technická bariéra – fólie nebo plošný 

drén a ostatní materiály budou provedeny z materiálů schválených pro tento typ pouţití a 

budou doloţeny certifikáty a prohlášením o shodě.  

 Skládka musí být vybavena schváleným provozním řádem dle TNO 83 8039. 

 Kvalita výluhů bude kontrolována dle stanoveného plánu kontrol v jímkách                

průsakových vod. 

 Budoucí skládku bude nutné vybavit monitorovacím systémem, jehoţ rozsah bude 

stanoven dle stupně rizika ovlivnění okolního prostředí. Monitorovací systém musí být 

zprovozněn před zahájením skládkování, musí být v provozu i v průběhu skládkování a 

v období následné péče. Sledování bude prováděno dle programu kontrol a monitorování. 

Součástí programu kontrol je sledování úrovně a jakosti podzemních vod v okolí skládky a 
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jakost povrchových vod. Monitorování podzemních vod bude prováděno pomocí                

monitorovacích míst (vrtů). Stanovení počtu míst vychází z hydrogeologického průzkumu 

s ohledem na potřebu včasného zjištění havarijních úniků výluhů do podzemních vod. 

Vzhledem k provedeným hydrologickým průzkumům v minulosti v této lokalitě (podzemní 

voda nezastiţena) bude stanoven počet monitorovacích míst stanoven v minimální míře dle 

poţadavku ČSN 83 8036. 

 

4.2.1  Umístění skládky 

 Umístění skládky je v souladu s územním plánem – viz bod 4.1.4. Ochranné pásmo 

skládky není v této fázi stanoveno. Ze všech dostupných podkladů a dále pak při                

prozkoumání stávajícího stavu bylo zjištěno, ţe nebylo nalezeno zásadní vylučující               

kritérium pro umístění všech druhů skládek resp. pro skládku odpadů skupiny S – OO. 

V úvahu připadá jen kritérium, které dle ČSN 83 8030 hovoří o chráněném loţisku               

nerostných surovin. V tomto případě však i toto kritérium lze vyloučit, neboť DP Přední 

Lhota, kde se plánuje vybudování skládky, bude před vlastní realizací vydobyto. Ve vazbě 

na umístění skládky je třeba zmínit, ţe území DP Přední Lhota a tedy prostor budoucí 

skládky leţí v blízkosti řeky Labe. Vzhledem k nadmořské výšce kamenolomu a řeky Labe 

(značné převýšení) nelze brát ani toto kritérium o záplavovém území v potaz.                         

Při záplavách, které postihly tuto oblast v letech 2002 a 2007 nedošlo k ţádnému ohroţení                 

kamenolomu resp. DP přední Lhota a DP Přední Lhota I. 

 

4.3  Základní údaje stavby    

Technické řešení popsané v následujících bodech této kapitoly je členěno                    

do stavebních objektů. Číslování je zvoleno náhodně, v případných dalších stupních               

projektové dokumentace, toto lze měnit dle potřeby zpracovatele. Samostatnou část tvoří 

Plán organizace výstavby (POV) a výkaz výměr s bilancí prací. 

SO 01 Opěrný val – násypové těleso 

SO 02 Příprava území 

SO 03 Těsnění skládky 

SO 04 Odvodnění skládky 

SO 05 Přístupová komunikace 

SO 06 Vybavení skládky 

SO 07 Uzavření a rekultivace skládky 
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4.3.1 POV 

 Celkovou výstavbu skládky lze rozdělit do dvou popř. tří a více etap.  

 V první etapě je bezpodmínečně nutné realizovat výstavbu násypového tělesa – 

opěrného valu a to na západní straně prostoru určeného pro skládku. V současnosti se zde 

nachází volný prostor. Těleso budoucí skládky je tak ohraničeno pouze třemi stranami a to 

ze severu, jihu (val, který byl vytvořen při těţbě a slouţí jako ochranná bariéra proti           

hlučnosti z provozu) a východu (stávající stěna lomu).  Podrobněji v SO 02. 

V druhé etapě bude provedena příprava území (urovnání terénu apod.), vlastní    

konstrukční vrstvy skládky včetně ostatních SO. Nejprve musí být provedeno odvodnění 

obvodu skládky sběrnými drény pro odvedení sráţkových vod, provedení těsnícího             

systému a v poslední fázi plošné odvodnění. Podrobněji o všech SO níţe. 

Třetí popř. následná etapa by byla realizována jen v případě, ţe by zadavatel zvolil 

variantu budovat skládku resp. technické zabezpečení – těsnící systém postupně se               

zaplňováním skládky. Vzhledem k současné a budoucí konfiguraci se však toto řešení           

nedoporučuje a to nejen ve vazbě na moţné komplikace při realizaci, ale také 

z ekonomického hlediska. Faktem zůstává náročnost těsnícího systému a plošných drenáţí 

ve svazích (stanovený generální sklon svahu je 54º). 

Zařízení staveniště (včetně energií a přístupu na stavbu) je řešeno po dohodě se        

zadavatelem stavby tak, ţe bude moţné vyuţít stávající administrativní a sociální            

zázemí kamenolomu. Umístění mobilního zařízení staveniště (buňky, sklady) se vzhledem 

k přetrvávajícímu provozu v DP Přední Lhota I nepředpokládá. Přípojky energií v případě 

potřeby (vzhledem k technologiím při realizaci stavby se nepředpokládají) bude moţné 

zrealizovat z připojovacích míst ve stávajícím sociálním zázemí kamenolomu. Dopravní 

napojení stavby bude po stávajících komunikacích kamenolomu, dále pak obecní           

komunikaci a dále po silnici II/261.   

  

4.3.2 SO 01 Opěrný val – násypové těleso 

 Jak jiţ bylo popsáno v části POV realizace tohoto SO je prioritní. Tento SO lze     

realizovat nezávisle na rozpracovanosti projektové dokumentace a ostatních činnostech 

předcházejících vlastní výstavbě. Je třeba brát na zřetel pouze navrţenou polohu (objem 

skládky) a předpokládanou konečnou výškovou úroveň nad základovou spárou. Provedení 

SO musí však respektovat budoucí poţadavky kladené na stabilitu svahů. Před realizací by 

měl být zpracován technologický předpis včetně kontrolního plánu zkoušek. Oba předpisy 

by měli být zpracovány na základě odebraných vzorků a výsledků laboratorních                   

průkazních zkoušek vč. hutnícího pokusu pouţitého materiálu. Pro minimalizaci nákladů 

se doporučuje vybudovat tento opěrný val z dostupného materiálu produkovaného 

v kamenolomu (např. ŠD, odval). Vzhledem k omezeným prostorům (strmý svah) je            
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moţné násypové těleso opatřit drobnými stupni (zazubení), které by při provádění             

těsnícího systému zajistili lepší stabilitu (obdoba tzv. zámku). 

 

4.3.3 SO 02 Příprava území 

 Jedná se o SO, který řeší úpravu základové spáry těsnícího systému a obsahuje    

nejnutnější zemní práce k její přípravě. Dále pak odstranění náletové vegetace. Ta se               

v současnosti prakticky nenachází. Základová spára se před pokládkou těsnícího systému 

očistí od předmětů, které do tohoto systému nepatří, urovná se do předepsaného tvaru a 

zhutní. Předpoklad je, ţe se bude hutnit obdobným způsobem, který bude stanoven pro 

hutnění těsnících vrstev. 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe základová spára bude tvořena z větší části skalními 

horninami a hrubým materiálem, bude pravděpodobně nutné před poloţením těsnící vrstvy 

stávající povrch lokálně opatřit vyrovnávací vrstvou. Tím dojde k eliminaci případně se 

vyskytujících ostrých hran a těsnění tak bude ochráněno před moţností poškození.           

Vlastnosti resp. poţadavky na geologickou bariéru se tímto zásahem nijak nezmění. 

Vzhledem k umístění obvodových sběrných drénů skládky bude nutné takto vytvořenou 

základovou spáru vhodně vyspádovat. Základovou spáru lze vyspárovat tzv. provedením 

střechy v minimálním rozsahu 3 % a to na kaţdou stranu od středu skládky. 

 

4.3.4 SO 03 Těsnění skládky 

 Tento stavební objekt řeší provedení těsnění navrţené skládky. Pro skupinu S – OO 

musí být dodrţen poţadavek dvou bariér a to geologické a technické. Vzhledem k lokalitě, 

v které je skládka navrţena, bude poţadovaný parametr dle ČSN 83 8030 v rámci                 

geologické bariéry splněn a to po provedení vyrovnávací vrstvy (viz 4.3.3).                            

Za geologickou bariéru se povaţuje podloţí o mocnosti 1m z hornin se součinitelem            

filtrace k≤1.  m/. 

Základním a dlouhodobým poţadavkem na pouţité materiály do těsnění je jejich 

dostatečně nízká propustnost, schopnost snášet bez porušení případné deformace podloţí, 

chemická odolnost proti výluhům z uloţených odpadů a schopnost omezit difúzi znečištění 

do okolního prostředí. Tyto vlastnosti pouţitého materiálu musí být jednoznačně                 

prokázány před zahájením výstavby a to platí pro jejich fyzikálně mechanické vlastnosti. 

 Jako těsnění technické bariéry je navrţeno zemní těsnění a to v provedení tří           

hutněných vrstev v celkové tloušťce min. 500 mm a fóliové těsnění HDPE tloušťky 1,5 

mm. Minerální těsnění – pouţitá zemina musí splňovat kritéria příslušných ČSN, zejména 

ČSN 75 2410. Zemina nesmí po zhutnění vykazovat vyšší součinitel filtrace neţ k=1.10
-9

 

m/s, nesmí obsahovat více neţ 5% hmotnosti organických látek, mez tekutosti nemá být 
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vyšší neţ 50 %. Velikost ojedinělých zrn nesmí přesahovat ´ tloušťky vrstvy po zhutnění 

nebo 100 mm. Vlhkost zeminy při ukládání do konstrukce nesmí být niţší neţ optimální 

[2]. Poţadovaná minimální míra zhutnění zeminy je 95 % PS. 

Spádové poměry jsou navrţeny tak, ţe nejvyšší místo bude ve středu skládky.         

Průsakové vody z plošného drénu, který bude stejně jako fóliové těsnění kopírovat               

navrţený spád, budou odváděny do opěrných valů ze středu skládky a odtud sběrným          

drénem mimo prostor skládky do jímky výluhových vod. 

V době zpracování této práce nebyl s ohledem k výhledovému horizontu realizace 

skládky, ţádný zemník pro zemní těsnění vybrán. Je však třeba se v průběhu následujících 

let touto problematikou zabývat. Problém totiţ nebude spočívat v materiálu jako takovém, 

ale v lokalitě, kde se vybraný materiál bude pro stavbu nacházet a to ve vazbě na dopravní 

vzdálenost, která můţe hrubě ovlivnit nutné investice stavby. Není třeba se také omezit 

pouze na jeden druh materiálu, ale je třeba se zabývat moţnými alternativami (zlepšení 

materiálů apod.). 

Postup prací na stavbě bude nutné podřídit platným ČSN, zejména ČSN 83 8032. 

Jedná se o technologické postupy pokládky, ochrana proti vysychání apod. Před zahájením 

prací bude nutné zpracovat technologický předpis včetně kontrolně zkušebního plánu. 

V technologickém předpisu musí být rovněţ velmi detailně popsána technologie prací                    

prováděných na strmé skalní stěně na východní straně budoucí skládky. Technologie prací 

bude ovlivněna prudkým sklonem lomové stěny (cca 54° ) a omezena pracovními                

moţnostmi dostupné mechanizace.  

 Těsnící fólie bude provedena dle zpracovaného kladečského plánu a to přímo na 

minerální těsnění. Způsob spojování musí odpovídat poţadavkům výrobce. Na svazích 

bude fóliové těsnění ukotveno pomocí tzv. zámků. Fólie včetně ochranné geotextílie bude 

ukotvena ocelovými skobami a zámek se poté zasype.      

 Po povrchu poloţeného fóliového těsnění nesmějí pojíţdět ţádná vozidla ani          

mechanizmy. Pohyb je moţný teprve po poloţení dostatečné ochranné nebo drenáţní           

vrstvy. Fóliové těsnění bude před pokládkou drenáţní vrstvy ochráněno odolnou netkanou 

geotextilií. Proti případnému poškození větrem je moţné pouţít zátěţ ve formě pytlů 

s pískem případně neporušené ojeté pneumatiky. Před zakrytím fóliového těsnění je třeba 

provést všechna kontrolní opatření pro zjištění kvality celého pláště. 

 

      4.3.5 SO 04 Odvodnění skládky 

 Odvodnění skládky je řešeno v několika stupních. Povrchová voda, která částečně 

drénuje rozpukaným a těţbou narušeným horninovým prostředím po lomové stěně bude 

zachycována příkopy, které musí být dimenzovány na 100-letý průtok z příslušného povodí 

skládky, umístěných minimálně v předpolí nad skládkou pro zachycení přívalových dešťů 

a v obvodových sběrných drénech umístěných u paty kaţdého ze svahů.  
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Materiál pro potrubní drény musí být volen s ohledem na jeho odolnost vůči           

zatíţení např. vysokohustotní  polyetylen. Potrubí bude perforované ve 2/3 odvodu o          

jmenovité světlosti 200 mm. Otvory budou příčné či podélné nebo kruhové. Potrubí bude          

pokládáno do předem vyhloubených rýh, obsypáno plaveným kamenivem frakce 16/32 

nebo HDK bez příměsi menších zrn. Vzhledem k tomu, ţe HKD je dostupné v místě            

(výrobní sortiment kamenolomu) je vyuţití více neţ pravděpodobné. Drény budou             

ochráněny netkanou geotextilií, která zabrání vniknutí (zanášení) jemných částic.                 

Doporučený spád je v rozmezí 1 – 3%. Sběrný obvodový drén bude společně se sběrným 

drénem zaústěn do svodného drénu. 

 Plošná drenáţ bude zhotovena z přírodního kameniva (bez ostrých hran) a musí 

dlouhodobě vykazovat poţadované vlastnosti tj. zaručený filtrační součinitel nejméně  

1.10
-4

 m/s. Vzhledem k tomu, ţe ve středu skládky je navrţen sběrný drén o jmenovité 

světlosti 200 mm, lze celková tloušťku sníţit na 300 mm. Pouţitím této varianty dojde 

však ke zvýšení nutných investičních nákladů (protoţe tento materiál není v blízkém okolí 

dostupný - dopravní vzdálenost), které by bylo moţné sníţit pouţitím jiného materiálů 

např. HDK stejné frakce. Je třeba si uvědomit, ţe HKD disponuje ostrými hranami a 

v důsledku toho by mohlo dojít k poškození fóliového těsnění. Při pouţití tohoto materiálu 

je nutné ochránit fóliové těsnění vhodným způsobem např. ochrannou vrstvou jemného a 

neostrohranného materiálu, jehoţ pouţití musí předcházet posouzení namáhání těsnícího 

systému, na kterém je drén uloţen. 

 Všechny sběrné drény budou svedeny přes kontrolní šachtu do svodného drénu, 

který zjistí odvedení průsakových vod do sběrné bezodtoké jímky. Svodný drén                       

o jmenovité světlosti 300 mm bude částečně perforován (obdobně jako sběrný) a překryt 

drenáţní vrstvou a geotextilií. 

 Bezodtoká jímka průsakových vod můţe být konstrukčně řešena jako otevřená nebo 

uzavřená nádrţ. Z důvodu omezených prostor by měla být zvolena varianta uzavřené        

nádrţe situované mimo skládku např. z vodostavebního betonu, prefabrikovanou nebo        

z plastu. Konstrukční řešení musí vyhovovat charakteru průsakových vod z hlediska               

nepropustnosti a chemické odolnosti. Nádrţ bude umístěna v nejniţším místě skládky. 

S ohledem na vybranou variantu bude nutné provést nezbytné práce pro osazení resp.        

zabudování bezodtoké jímky jako např. zemní práce, betonový základ nebo ochrana              

povrchu. Kapacita jímky není v této fázi řešena. Obecně však platí, ţe kapacita jímky musí 

být navrţena s dostatečnou rezervou pro případné přívalové deště. Jímka nesmí v ţádném 

případě přetéct. 

 Průsakové vody budou zneškodňovány zpětným rozstřikem na povrch skládky. 

Před rozstřikem je nutné průsakové vody kontrolovat z hlediska mikrobiologické                   

kontaminace. Kontroly budou dány provozním řádem skládky. Přebytky budou odváţeny 

na čističku odpadních vod, pravděpodobně v Děčíně. 
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      4.3.6 SO 05 Přístupová vozovka 

 Přístupová komunikace bude slouţit pro příjezd nákladních vozidel. Bude tvořit 

dopravní spojnici mezi stávajícími administrativními budovami a vlastním tělesem          

skládky. Vzhledem ke stávajícímu, ale i budoucímu čedičovému podloţí se                               

nepředpokládají ţádné zásadní technická řešení spojená s jeho úpravou. Předpokládá se 

tedy únosné podloţí. Nepředpokládají se ani ţádné nákladné zásahy spojené s provedením 

zemních prací v navrţené trase. Podélný sklon komunikace bude navrţen v souladu 

s platnými předpisy pro návrh vozovek a bude vycházet z maximálních přípustných hodnot 

ve vazbě na budoucí reliéf v prostoru DP Přední Lhota a DP Přední Lhota I. 

Vozovka je pro účely této práce navrţena pro provoz těţkých nákladních vozů 

v počtu 100 ks/den a vychází ze základních poţadavků pro navrhování vozovek pozemních 

komunikací stanovených TP 170. Komunikace je navrţena jako netuhá, šířka komunikace 

6,5m se zpevněnou krajnicí na kaţdé straně v šíři 0,5m. Konstrukční vrstvy vozovky jsou 

navrţeny – štěrkodrť (ŠD) v tl. 200mm, obalované kamenivo (OKS I) v tl. 70mm a          

asfaltový beton (ABS II) v tl. 40mm. Únosnost podloţí min. 60MPa. 

Odvodnění komunikace bude provedeno zemními příkopy, které budou                      

vybudovány na kaţdé straně vozovky. Příkopy budou svedeny do vsakovacích jímek           

zřízených  v nejniţších místech, z kameniva např. frakce 32/63. 

 

      4.3.7 SO 06 Vybavení skládky 

 Navrţená skládka skupiny S – OO dle ČSN 83 8030 musí být vybavena                     

manipulačním prostorem pro fyzické převzetí přiváţených odpadů. To bude zajištěno na 

navrţené komunikaci těsně před vjezdem do prostoru skládky. Zvláštní úprava                         

komunikace nebude navrţena. Místo na komunikace bude zcela vyhovující. 

Dalším poţadavkem je existence provozního a sociálního objektu. Vzhledem 

k tomu, ţe se v areálu takový objekt nachází a v současnosti je vyuţíván jako provozní 

zázemí při dobývání v obou DP, není nutné další zřizovat. V případě potřeby lze jen            

upravit dle poţadavků, které vyplynou z provozu a řízení skládky.   

 Zařízení pro čištění svozových vozidel nebude nutné zřizovat, protoţe vozidla se 

nebudou pohybovat v prostoru skládky po odpadech. Toto bude upraveno v provozním 

řádu skládky. 

Nutnost zřízení zařízení pro odplynění skládek je komentováno výše – viz bod 4.1.2 

Zařazení skládky 

Skládka bude po celém svém obvodu zabezpečena oplocením o výšce 2m a vjezd 

bude zabezpečen vraty.  
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Jednou s výrazných investicí se jeví poţadavek na zařízení pro kontrolu hmotnosti 

odpadů (mostová váha) s objektem váţnice a evidence, televizním okruhem pro prohlídku 

loţné plochy, který nelze opomenout. Investicí bude nejen vlastní váţní zařízení, ale i         

práce a dodávky s tím spojené (přípojky elektro atd.) 

Další nutnou investicí bude vybudování sítě veřejného osvětlení. Lze však vyuţít 

stávající veřejného osvětlení s případným doplněním a to zejména podél vozovky a           

vlastního tělesa skládky. 

 

4.3.8 SO 07 Uzavření a rekultivace skládky 

 Tento stavební objekt řeší provedení nezbytně nutných prací a opatření spojených 

s uzavřením tělesa skládky po ukončení skládkování odpadů. Základní podmínky pro            

uzavření skládky vychází z platné ČSN 83 8035. 

 Účelem uzavření skládky je zabránění moţnému poškození nebo ovlivnění              

podmínek ţivotního prostředí v okolí skládky. Vzhledem ke skutečnosti, ţe se                       

nepředpokládá ţádné následné vyuţití plochy k účelnému nebo hospodářskému účelu,    

vychází návrh na uzavření skládky pouze z nutných technických opatření.  Dále se pak 

zabývá provedením biologické rekultivace, tj.lesnické rekultivace.  

 V případě, ţe skládka bude vybavena zařízením pro jímání plynu, musí být toto                 

v provozu po celou dobu provozu i po dokončení překrytí a to po celou dobu vývinu plynu. 

V případě, ţe skládka tímto zařízením nebude vybavena, musí být před zakrytím ověřeno, 

zda ke vzniku plynu nedochází. 

 Sklon povrchu uzavírací vrstvy nesmí být menší neţ 3%, aby byl zajištěn plynulý            

odtok sráţkové vody (gravitačně) a aby nedošlo k negativnímu ovlivnění stability tělesa 

skládky. 

 Skládka bude uzavřena vrstvou zeminy v min.tl 1600 mm. Součástí této uzavírací       

vrstvy bude vyrovnávací, těsnící (600 mm) a ochranná vrstva rekultivační (700 + 300 mm). 

Materiál pro rekultivační vrstvu musí vyhovovat vlastnostmi následnému vyuţití a musí 

mít vyhovující hygienické vlastnosti. Vrchní vrstva rekultivační vrstvy v min.tl. 300mm 

určená pro ozelenění musí být zúrodnění schopná. Vrstva těsnící, musí být provedena        

obdobně, jako je uvedeno v bodě 4.3.4.   

 Volba druhové skladby lesnické rekultivace vychází z fytogeografické zonality       

dané oblasti, za stanovištní povahy zalesňovaných pozemků a z funkčního typu porostu. 

Při výběru je třeba volit druhy se širokou ekologickou amplitudou, schopné přizpůsobovat 

se atypickým podmínkám území. Pro podmínky řešené lokality je do stromového patra          

doporučen buk lesní, jilm horský, javor klen, javor mléč, dub pýřitý apod. Do keřového 

patra je doporučen dřín obecný, trnka obecná, habr obecný apod. Po ukončení technické 
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části rekultivace, je vhodné na určených plochách provést výsadbu a následně je zatravnit, 

vţdy s ohledem ke klimatickým podmínkám. Uvedený postup lze provést i v obráceném 

sledu, tj. zatravnit a následně provést výsadbu. 

 Pro provozování uzavřené skládky musí být vypracován provozní řád. Veškerá           

vybudovaná technologická zařízení musí zůstat v činnosti po dobu určenou provozním 

řádem. 

 

4.3.9 Výkaz výměr, bilance prací 

 Výkaz výměr vychází z geodetických podkladů získaných při zaměření stávajícího 

stavu kamenolomu – viz 4.1.6. Pro účely této práce bylo nutné znát plochu skládky              

(základová spára, svahy) a to pro výpočet potřebného mnoţství uvedených materiálů             

pro realizaci skládky (zemní těsnění, drény – sběrné, plošný, fólie atd.) 

Vzhledem k účelu této práce, je výkaz výměr zpracován ve velmi hrubých hodnotách, 

některé hodnoty jsou odhadovány.  

Plocha skládky (dno, svahy) byla stanovena v hodnotě 21.554 m². Pro výpočty je       

uvaţováno s plochou 21.600 m². Kubatura ochranného valu byla stanovena na 38.684 m³, 

pro výpočty je uvaţováno 39.000 m³. Další stanovené hodnoty budou pojednány                           

v následné kapitole. 

Bilance prací vychází z níţe uvedeného výkazu výměr, poloţky jsou zpracovány jako 

agregované tzn.,ţe jsou v nich zahrnuty nutné dílčí postupné práce (uvedené v závorkách). 

Soubor dílčích prací tedy tvoří vţdy jednu poloţku.  

 

SO 02 Opěrný val 

- Násypy, hutněno po vrstvách 0,5 m     39.000 m³ 

(nákup materiálu, nakládka, převoz do 500 m, uloţení vč. hutnění, zazubení) 

SO 03 Příprava území 

- Úprava podloţí       12.000 m² 

(nákup materiálu cca 30% z plochy v tl. 200 mm, nakládka, převoz do 500 m, 

uloţení, urovnání vč. hutnění) 

SO 04 Těsnění skládky 

- Zemní těsnění v tl. 500 mm     12.960 m³ 

(nákup materiálu, odkop, nakládka, převoz do 30 km, uloţení vč. hutnění,       

laboratorní zkoušky, zkrápění) 
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- Těsnění z fólie HDPE tl. 1,5 mm     21.600 m² 

(nákup materiálu, dovoz do 30 km, pokládka, sváry, upevnění v zámcích, 

zkoušky) 

 

- Ochranná vrstva z geotextílie     21.600 m² 

(nákup materiálu, dovoz do 30 km, pokládka, zátěţ) 

 

SO 05 Odvodnění 

- Odvodňovací ţlaby          500 m 

(nákup materiálu, doprava do 30 km, zemní práce tr.III, bet.loţe, pokládka,    

spáry) 

 

- Obvodové + sběrné drény        700 m 

(nákup HDK 16/32, potrubí DN 200, geotextílie, dovoz do 500 m a 30 km, 

zemní práce tř.II, III, pokládka, obsyp, kontrolní šachtice v lomových bodech)

  

- Plošný drén z plaveného kameniva a HDK 32/63 tl. 300 mm 6.480 m³ 

(nákup materiálu - ⅓ tl. plav.kam.+ ⅔ HDK, dovoz do 30 km a 500 m, uloţení 

 

- Záchytná jímka průsakových vod          1 kpl 

(nákup prefa. jímky, dovoz do 100 km, manipulace, zemní práce tř.III           

podkladní vrstvy, napojení 

 

SO 06 Přístupová vozovka 

- Vozovka        2.600 m² 

(zemní práce, úprava podloţí, nákup materiálu, dovoz do 500m, uloţení               

vč. hutnění, vozovkové vrstvy ze ŠD, OK, ABS, příkopy) 

 

S0 07 Vybavení skládky 

- Úpravy stávajících objektů           1 kpl 

 

- Oplocení            800 m² 

(hloubení rýh, nákup materiálu vč. dovozu do 30 km, manipulace, osazení 

sloupků do betonu, montáţ) 

 

- Mostová váha             1 kpl 

(nákup, montáţ, elektro rozvody) 
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- Veřejné osvětlení             1 kpl 

(doplnění stávajícího) 

 

SO 08 Uzavření a rekultivace skládky 

- Vyrovnávací vrstva v tl. 200 mm z vhodných zemin  2.400 m³ 

(nákup materiálu, odkop, nakládka, dovoz do 30 km, uloţení, rozprostření) 

    

- Zemní těsnění v tl. 3x200 mm     7.200 m³ 

(nákup materiálu, odkop, nakládka, převoz do 30 km, uloţení vč. hutnění,       

laboratorní zkoušky, zkrápění) 

 

- Ochranná vrstva v tl. 700 mm z vhodných zemin  8.400 m³ 

(nákup materiálu, odkop, nakládka, převoz do 30 km, uloţení, rozprostření) 

 

- Rekultivační vrstva v tl. 300 mm z vhodných zemin  3.600 m³ 

(nákup materiálu, odkop, naloţení, převoz do 30 km, uloţení, rozprostření,      

zemědělská úprava) 

 

- Výsadba              1 kpl  
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5.    Technicko ekonomické zhodnocení navrhovaného řešení 

 

5.1  Oceněný výkaz výměr 

  

č.p. Popis MJ Množství JC Celkem 

1 Násypy, hutněno po vrstvách 0,5 m m³ 

 

39.000          210 8.190.000 

2 Úprava podloţí m² 

 

12.000           155 1.860.000 

3 Zemní těsnění v tl. 3x200 mm m³ 

 

12.960           580 7.516.800 

4 Těsnění z fólie HDPE tl. 1,5 mm m² 

 

21.600          200 4.320.000 

5 Ochranná vrstva z geotextílie m² 

 

21.600           95 2.052.000 

6 Odvodňovací ţlaby 

 

m      500         710    355.000 

7 Obvodové + sběrné drény 

 

m      700          825    577.500 

8 Plošný drén z plav. kameniva a HDK 

32/63 tl. 300 mm 

 

m³  6.480          820 5.313.600 

9 Záchytná jímka průsakových vod 

 

kpl       1 3.000.000 3.000.000 

10 Vozovka m² 

 

2.600        1.200 3.120.000 

11 Úprava stávajících objektů 

 

kpl       1 1.000.000 1.000.000 

12 Oplocení m² 

 

  800           420    336.000 

13 Mostová váha 

 

kpl      1 2.000.000 2.000.000 

14 Veřejné osvětlení 

 

kpl     1 1.000.000 1.000.000 

15 Vyrovnávací vrstva v tl. 200 mm 

 

m³ 

 

2.400           300    720.000 

16 Zemní těsnění v tl. 3x200 mm m³ 

 

7.200           580 4.176.000 

17 Ochranná vrstva v tl. 700 mm  m³ 

 

8.400           300 2.520.000 

18 Rekultivační vrstva v tl. 300 mm  

 

m³ 

 

3.600           520 1.872.000 

19 Výsadba kpl      1 5.000.000 5.000.000 

 Celkem    54.928.900 

Tab. 4 Oceněný výkaz výměr  
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       Jednotkové ceny jsou stanoveny na základě aktuálních cen materiálů, dostupných 

dopravních prostředků a mechanizace. Cena stanovená za pořízení materiálu pro zemní          

těsnění, vrstvy na uzavření skládky a rekultivaci byla pouze odhadována, v minimální výši 

a to 50,-Kč/m³. V úvahu je třeba brát období zpracování rozpočtových nákladů, ty budou 

zcela určitě v době realizace výstavby skládky rozdílné.  

V rámci geodetických podkladů byla provedena modelace budoucího stavu – dle 

stanovených řezů v POPD. Tato modelace byla porovnána se stávajícím stavem, který byl 

rovněţ modelován a z obou vytvořených modelací bylo stanoveno mnoţství materiálu    

určeného k dobývání a to ve výši cca 280.000 m³. Při roční produkci kamenolomu 

v rozmezí cca 100 – 150 tisíc tun tzn., ţe DP Přední Lhota by mohl být uvolněn pro stavbu 

skládky nejdříve v rozmezí 7 aţ 10- ti let. Veškerá produkce by se však musela přesunout 

do DP Přední Lhota.     

 

      5.2  Objem skládky 

 Na základě geodetického zaměření stávajícího stavu a modelace plánovaného     

konečného stavu lomové stěny ve druhém řezu dle POPD, byl výpočtem stanoven objem 

budoucí skládky a to v celkové výši 237.679 m³. Pro celkový výpočet uţitečného objemu 

je uvaţováno s výší 237.000 m³. Celkový objem je nutné sníţit o konstrukční vrstvy             

technického řešení, tedy o zemní těsnění a plošný drén v celkové výši  cca 20.000 m³.             

Uţitečný objem skládky je cca 217.000 m³. 

 

      5.3  Plánované výnosy 

 Pro stanovení moţných výnosů ze skládkování je třeba vycházet z průměrné               

objemové hmotnosti komunálního odpadu a průměrné ceny za uloţené tuny odpadu. Pro 

výpočet byly stanoveny hodnoty průměrné objemové hmotnosti 750 kg/m³ a průměrná 

cena 500 Kč/t. Z uvedených hodnot vyplývá, ţe odhadované výnosy se mohou pohybovat 

ve výši cca 81.375.000,- Kč. 

 

      5.4  Porovnání nákladů a výnosů  

 Výpočtem byla stanovena výše nutných investičních nákladů spojených                             

s navrţeným technickým řešením pro vybudování skládky. Rovněţ byl proveden výpočet 

moţných výnosů spojených s provozováním skládky.  
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Investiční náklady představují cca 67% předpokládaných výnosů. Je třeba brát 

v úvahu i fakt, ţe údaje uvedené v bodě 5.3 jsou pouze orientační bez provedené prognózy. 

Dále je třeba brát v úvahu i fakt, ţe do doby realizace skládky, se cenové relace s určitostí  

změní.  

  

      6.  Závěr 

 

 Cílem této bakalářské práce -  studie bylo zhodnocení stávajícího stavu                  

kamenolomu v Těchlovicích, DP Přední Lhota a to v souvislosti s plánem (podnikatelským 

záměrem) majitele kamenolomu Ing. Víta Karáska. Dále bylo provedeno posouzení                 

stávajícího stavu, navrţeno technické řešení ve vazbě na podmínky vyplývající z platných 

ČSN na základní poţadavky pro výstavbu skládek. Pro účely návrhu technického řešení 

bylo provedeno geodetické zaměření současného stavu a to ve vazbě na potřebné mnoţství 

navrţených materiálů technického řešení skládky a rovněţ výpočet nutných investičních 

nákladů v porovnání s odhadovanými výnosy z činnosti skládky. 

 Po prostudování všech dostupných informací týkající se DP Přední Lhota a                  

po provedení fyzické prohlídky staveniště jsem zjistil, ţe prostor budoucí skládky            

vyhovuje poţadavkům platných ČSN pro výstavbu skládek. Dále jsem zjistil, ţe                 

neexistují zásadní  překáţky, které by limitovaly výstavbu skládky.   

 Zásadním faktem však zůstává skutečnost, ţe majitel kamenolomu neměl k datu 

zpracování této práce k dispozici odbornou prognózu pro spádovou oblast, která by se        

zabývala mnoţstvím a druhem potencionálních odpadů určených ke skládkování. Tato 

prognóza bude mít rozhodující vliv na technické řešení, investiční náklady a výnosy                  

z činnosti skládky.  

 Technické řešení jsem navrhl pro skládku S-OO a to na základě                              

dohody s majitele kamenolomu.  

 Dalším faktem je skutečnost, ţe stávající stav neumoţňuje vybudování skládky bez 

nutných úprav a to vybudování ochranného valu, který musí plnit funkci opěrné bariéry pro 

vlastní těleso skládky. V souvislosti s navrţeným technickým řešením, je třeba se také 

v předstihu zabývat otázkou moţných zemníků materiálů vhodných pro zemní těsnění 

skládky a její rekultivaci. Rovněţ tento faktor můţe mít rozhodující vliv na investiční         

náklady stavby v podobě dopravních vzdáleností. 

 Výpočet investičních nákladů vztaţených k navrţenému technickému řešení plyne 

z provedeného geodetického zaměření a modelace budoucího stavu lomové stěny a okolí 

DP Přední Lhota. Pro účely stanovení investičních nákladů jsem sestavil hrubý výkaz            

výměr obsahující zásadní poloţky činností. Výkaz výměr jsem ocenil dle jednotkových cen 

v místě běţných. K výši investičních nákladů je však třeba přihlíţet s rezervou, neboť ze 

zjištěných výpočtů můţe být DP Přední Lhota vydobyt v rozmezí 7-10 let za předpokladu, 
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ţe dobývání bude probíhat převáţně v tomto DP. Veškeré  investiční náklady je třeba 

upravit valorizačním indexem, který můţeme pouze odhadovat. Dále je třeba přihlédnout 

ke skutečnosti, ţe výkaz výměr neobsahuje veškeré poloţky činností a také k tomu, ţe    

některé poloţky byly pouze odhadnuty a ţe některé části technického řešení se nemusí 

v budoucnu plně shodovat s představami majitele kamenolomu. 

 Investiční náklady byly na základě zpracovaného výkazu výměr stanoveny ve        

výši cca 55.000.000,- Kč. Předpokládané výnosy z činnosti byly stanoveny ve výši cca 

81.000.000,- Kč. Z výše uvedeného tedy vyplývá, ţe investiční náklady činí cca 67 % 

z předpokládaných výnosů činnosti skládky. Z tohoto pohledu lze realizaci skládky         

doporučit. Je však třeba se zabývat i provozními náklady po dobu činnosti skládky, které 

nebyly při zpracování této práce uvaţovány a lze je jen těţko odhadnout.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Roman Vildner:  Návrh na využití lomu Těchlovice po ukončení těžby - studie 
 

2010   28 

Seznam pouţité literatury: 

 

1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA - ČSN 83 8030, Skládkování odpadů -              

 Základní podmínky pro navrhování a výstavbu skládek, Český normalizační           

 institut, 2002 

2 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA - ČSN 83 8032, Skládkování odpadů -                  

 Těsnění skládek, Český normalizační institut, 2002 

3 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA - ČSN 83 8033, Skládkování odpadů -                    

 Nakládání s průsakovými vodami ze skládek, Český normalizační institut, 2002 

4 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA - ČSN 83 8034, Skládkování odpadů -   

 Odplynění skládek, Český normalizační institut, 2000 

5 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA - ČSN 83 8030, Skládkování odpadů -                  

 Uzavírání skládek, Český normalizační institut, 1998 

6 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA - ČSN 83 8030, Skládkování odpadů -            

 Monitorování  skládek, Český normalizační institut, 2002 

7 KARÁSEK Vít, Příručka řízení výroby, 2004 

8 MACOUN Ladislav, Provozní řád provozovny kamenolomu Těchlovice, 2006 

9 STARÝ Lubomír, Doplněk č.1 plánu otvírky, přípravy a dobývání výhradního                

loţiska čediče Těchlovice na léta 1996 – 2010, 1998 

10 STARÝ Lubomír, POPD výhradního loţiska čediče Těchlovice + přílohy, 1996 

11 TECHNICKÉ PODMÍNKY - TP 170, Navrhování vozovek pozemních                    

 komunikací, Ministerstvo dopravy České republiky, 2004 

12 TECNICKÁ NORMA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ - TNO 83 8039, 

 Skládkování odpadů - provozní řád skládek, Ministerstvo ţivotního prostředí, 2002 

13 VYHLÁŠKA č.294/2001 Sb., O podmínkách ukládání odpadů, Ministerstvo            

 ţivotního prostředí, 2005 

14 VYHLÁŠKA č.383/2005 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady, Ministerstvo            

 ţivotního prostředí, 2001 

15 ZÁKON č.185/2001 Sb., O odpadech, Parlament České republiky, 2001 

 

 



Roman Vildner:  Návrh na využití lomu Těchlovice po ukončení těžby - studie 
 

2010   29 

Seznam obrázků: 

 

Obr.1 Mapa s vyznačenou polohou kamenolomu 

Obr.2 Fotomapa kamenolomu 

Obr.3 DP Přední Lhota 

Obr.4 DP Přední Lhota I 

Obr.5 Čelisťový drtič 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Roman Vildner:  Návrh na využití lomu Těchlovice po ukončení těžby - studie 
 

2010   30 

Seznam tabulek: 

 

Tab.1 Bilanční zásoby volné – lokalita Jakuby 

Tab.2 Bilanční zásoby volné -  lokalita Těchlovice 

Tab.3 Bilanční zásoby volné – lokalita Těchlovice - Jakuby 

Tab.4 Oceněný výkaz výměr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Roman Vildner:  Návrh na využití lomu Těchlovice po ukončení těžby - studie 
 

2010   31 

Seznam příloh: 

 

Příloha č.1 Situace dobývacího prostoru Přední Lhota 

Příloha č.2 Modelace současného stavu 

Příloha č.3 Situace – umístění příčných řezů 

Příloha č.4 Příčné řezy – současný a budoucí stav 

Příloha č.5 Modelace budoucího stavu – po ukončení těţby 

Příloha č.6 Vzorový příčný řez 

 

 

 

 

 

 

 

 


