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Anotace:

Tato  diplomová  práce  je  vypracována  na  základě  nabídky  firmy 

ČESKOMORAVSKÝ ŠTĚRK, a. s., provozovny Hustopeče nad Bečvou.

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout přeložku a rozšíření těžby ve 

štěrkopískovně Hustopeče n/ Bečvou.

V první části jsou popsány základní údaje o  štěrkopískovně Hustopeče 

nad Bečvou, geologické a hydrogeologické poměry na této lokalitě. Následně je 

pak začleněn přehled současného stavu těžby, dopravy a úpravy suroviny. V další 

části  jsou  uvedeny  podmínky  umožňující  přeložku  a  rozšíření  těžby  ve 

štěrkopískovně a popis technického a technologického řešení záměru. Na závěr 

práce je zařazen ekonomický a ekologický přínos pro výrobce i společnost. 

Klíčová  slova:  přeložka  a  rozšíření  těžby,  štěrk,  korečkové  rypadlo,  technicko  – 

ekomomické řešení záměru

Annotation:

This thesis is elaborated on offer Českomoravský gravel company, as the 

establishment Hustopeče n / Bečvou.

The aim of this thesis was to design the realignment and expansion of 

mining in štěrkopískovně Hustopeče n / Bečvou.

The  first  part  describes  basic  information  about  the  štěrkopískovně 

Hustopece  Becvou,  geological  and  hydrogeological  conditions  at  the  site. 

Subsequently, the integrated overview of the current state of mining, transport and 

processing  of  raw  materials.  The  next  section  provides  conditions  for  the 

realignment  and expansion of  mining  in  štěrkopískovně and description  of  the 

technical and technological solutions to the project. At the conclusion of the work is 

included in the economic and environmental benefits for producers and society.

Keywords: The realignment and expansion of minig, gravel, excavator bucket, 

technical – economic solutions to the project
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Seznam použitých zkratek :

k.ú. katastrální území

cca přibližně

č. číslo

ČBÚ český báňský úřad

ČSN EN česká technická norma převzatá

a.s. akciová společnost

DP dobývací prostor

ZPF zemědělský půdní fond

JTSK jednotná trigonometrická soustava katastrální

JV jihovýchod

p.č. parcela číslo

max. maximálně

VN vysoké napětí

m.n.m. metry nad mořem

OBÚ obvodní báňský úřad

POPD plán otvírky , přípravy a dobývání

příp. případně

resp. respektive

SZ severozápad

tj. to je

tzn. to znamená
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1 ÚVOD 

Štěrkopísky jsou směsi štěrku a písku a patří k nejdůležitějším výchozím 

surovinám průmyslu  stavebních  hmot.  Jsou  to  nezpevněné  sedimenty,  vzniklé 

snosem a usazením více nebo méně opracovaných úlomků (štěrky např.  2 až 

128 mm,  písky  např.  0,063  až  2 mm)  a  větráním  rozpadlých  hornin.  V  jejich 

složení převažují valouny odolných hornin a nerostů (křemen, živec, křemenec, 

buližník, žula apod.) nad méně odolnými (většina krystalických a sedimentárních 

hornin). K nim se druží příměs prachu a jílu. 

K  hlavním  škodlivinám  patří  humus,  jílové  polohy,  vyšší  obsahy 

odplavitelných částic a síry, vysoké obsahy tvarově nevhodných či zvětralých zrn. 

Dále rovněž opál, chalcedon, rohovec a diatomit — vodnaté sloučeniny křemíku 

reagují s alkáliemi ze živců a způsobují praskání betonu.

Hlavní užití štěrkopísků je dáno velikostí a tvarem zrn, typem a stavbou 

hornin a minerálů, které je tvoří. Štěrky a štěrkopísky se jako přírodní kamenivo 

nejčastěji používají ve stavebnictví, tj. pro betonářské směsi, drenážní a filtrační 

vrstvy,  podsypy a stabilizaci  komunikací.  Písky pak mají  ve stavebnictví  hlavní 

použití  v maltařských a betonářských směsích, jako ostřivo při  výrobě cihel, na 

omítky, jako základka důlních vydobytých prostor apod.

Surovinovými zdroji  štěrkopísků jsou nejčastěji  vodní toky. Na horním a 

středním toku Moravy jsou akumulace štěrkopísků s převahou hrubé frakce, které 

jsou po úpravě vhodné zejména do betonů. V Hornomoravském úvalu přibývají 

pak drobnozrnnější frakce. Zásoby jsou vázány na údolní nivu, surovina je vhodná 

hlavně na stavby vozovek a jako maltařské písky.  Nejvýznamnějšími  lokalitami 

těžby štěrkopísků jsou Ostrožská Nová Ves, Uherský Ostroh,  Spytihněv, Hulín, 

Tovačov a Hustopeče nad Bečvou.

Ložisko u  Hustopečí nad Bečvou se nachází na komunikaci Hranice na 

Moravě  —  Valašské  Meziříčí  (obr.  č.  1).  Dobývání  suroviny  je  prováděno 
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plovoucím  korečkovým  rypadlem  PKR  50  v  úrovni  jednoho  těžebního  řezu. 

Výrobky jsou použitelné  do betonových směsí  nižších  kategorií,  do  podsypů a 

zásypů, jako drenážní vrstva, pod dlažbu a další použití. Na ložiscích u Hulína, 

Tovačova a Hustopečí nad Bečvou těží společnost Českomoravský štěrk a.s.

Problematice  těžby štěrkopísku  bych  se  chtěl  také  věnovat  v  této  své 

diplomové práci. Stanovil jsem si tyto hlavní cíle:

 posouzení současného stavu zásob v dobývacím prostoru

 návrh přeložky a rozšíření těžby ve štěrkopískovně Hustopeče nad Bečvou

 technicko – ekonomické a ekologické vyhodnocení navrženého řešení

Obr.č.1 Letecký snímek lokality Hustopeče nad Bečvou
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Těženou  surovinou  je  štěrkopísek  výhradního  ložiska  Hustopeče  nad 

Bečvou-Milotice  (evid.číslo  30009000),  jehož  mocnost  je  na  celém  ložisku 

pravidelná a dosti málo kolísavá.

Surovina je dobývána pomocí plovoucího korečkového rypadla PKR 50 a 

upravována  mokrým  způsobem.  Kapacita  výroby  je  cca  50  000  m3 tříděného 

štěrkopísku za rok.

     2. 2  Charakteristika ložiska

Vlastní území ložiska je situováno  v nivní rovině s nepatrným sklonem 

terénu ve směru k západu s nadmořskou výškou 267 – 263 m n.m. Z provozně-

důlní  mapy  vyplývá,  že  předpokládané  dno  vodní  nádrže-báze  štěrkovny  se 

nachází v nadmořské výšce cca 259 – 262 m n.m. 

Ložisko štěrkopísků je vůči světovým stranám orientováno, resp. protaženo 

směrem SZ – JV v délce cca 1 700 m a šířce max. cca 650 m, min. cca 200 m. 

Úpravna a těžební zařízení se nachází přibližně v centru ložiska, těžba probíhá 

z vody pomocí plovoucího korečkového rypadla v úrovni jednoho těžebního řezu.

Terén je rovinný a jako pokryvné vegetace se střídají menší lužní lesíky s 

loukami a obdělávanou půdou.

     2. 3  Tektonické poměry

Tektonicky  bylo  širší  okolí  zkoumané  oblasti  silně  porušeno,  a  to  jak 

v komplexu Českého masívu, tak v Karpatské soustavě. Drobné poklesy a pohyby 

trvají nadále, jsou vázané na staré tektonické linie vzniklé jak při hercynském, tak 

při alpinském vrásnění. Bylo také zjištěno, že třetihorní poklesy byly podmíněny 

pohyby po starých tektonických  variských liniích.  Tektonické poruchy ani  jejich 

příznaky však nebyly na samotném ložisku zjištěny.
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3  GEOLOGICKÉ   A   HYDROGEOLOGICKÉ    POMĚRY 

   NA   LOKALITĚ

     3. 1  Geologické poměry širšího okolí

Ložisko  i  širší  okolí  lokality  Hustopeče  se  nachází  na  styku  Českého 

masívu a Karpatské soustavy. Český masív je tvořen horninami stáří devonského 

a  karbonského  (  hranický  devon  ),  Karpatská  soustava  pak  horninami  křídy,  

paleogénu a neogénu.

Devon a kulm je vyvinut ve formě vápenců a slepenců, jílovitých břidlic, 

drob,  případně  pískovci  drobového  charakteru.  Křída  je  zde  ve  slinitém vývoji 

s  častou  příměsí  vápencpvých  valounů  s  vložkami  jemnozrnných  pískovců. 

Paleogén je zastoupen menilitovými břidlicemi, eocenními jíly, slíny, jílovci, příp. 

pískovci.  Neogenní  sedimenty  jsou  reprezentovány  vápnitými  jíly  a  slíny 

s vložkami písků, příp. pískovců.

Kvartérní  sedimenty jsou zastoupeny fluviálními  sedimenty,  sprašovými, 

splachovými  a  povodňovými  hlínami,  v  údolí  řeky  Bečvy  pak  nánosy  jílů 

s humózním pokryvem a štěrků.

     3.2  Geologické poměry vlastního ložiska

Ložisko štěrkopísků Hustopeče nad Bečvou leží v pravobřežní části údolní 

nivy řeky Bečvy, jejíž činností vzniklo. Vlastní ložisko  je tvořeno hlavně sedimenty 

písčitých štěrků, méně jílovito-písčitých štěrků, jílovitých písků, štěrkovitých písků 

a štěrků. Na základě zrnitosti byly  tyto sedimenty charakterizovány podle ČSN 

72 1001 jako střední a hrubé. 

Na základě dříve provedených průzkumných prací ( Káňová, M.,  Šimková, 

M.,  Husopeče  nad  Bečvou  –  štěrkopísky,  UNIGEO s.p.  1988  )  lze  na  ložisku 

vymezit tyto litologické a stratigrafické typy :
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Skrývka ložiska :

Je  tvořena kvartérními  holocénními  humózními  hlínami  (  ornice  )  hnědé 

barvy  mocnosti  cca  0,1  –  0,5  m  a  kvartérními  holocénními  až  pleistocénními 

jílovitými a písčitými hlínami s ojedinělými valouny štěrku, převážně hnědé barvy 

mocnosti  cca  0,3  – 2,3 m.  Technologickou skrývku tvoří  pleistocénní  würmské 

fluviální jílovité a jílovito – štěrkovité písky ( jílovitost až 36 % ) mocnosti 0,2 – 2,9 

m. Celková průměrná mocnost skrývky je poměrně malá – cca 0,95 m.

Surovina ložiska :

Je tvořena pleistocénními würmskými fluviálními písčitými štěrky a jílovito-

písčitými štěrky, barvy hnědé a šedohnědé, středními a hrubými. Celková mocnost 

technologicky  vhodné  suroviny  se  pohybuje  v  rozmezí  4,3  –  6,9  m.  Na 

petrografickém složení  valounů štěrkových frakcí  se podílejí  hlavně různé typy 

pískovců, v menším množství prachovce a křemen, ojediněle vyvřeliny a rohovec. 

Štěrkopísky  terasy  jsou  uloženy  horizontálně,  vytváří  deskovité  těleso,  spodní 

erozní báze je v hloubce cca 5,4 – 7,8 m.

Podloží ložiska :

Je tvořeno terciérními paleogénními eocénními jíly, místy písčitými, tmavě 

šedými, modrošedými, pevnými. Podložní jíly jsou uloženy téměř horizontálně s 

mírným úklonem jejich povrchu k SZ. Ložisko není tektonicky porušeno.

     3. 3  Hydrogeologické poměry lokality

 Celé ložisko je zvodnělé, úroveň  hladiny spodních vod  kolísá na kótě 

cca 263 m n.m. Na ložisku ani v blízkém okolí se nevyskytují  zdroje přírodních 

léčivých vod a přírodních minerálních vod.

Řeka Bečva je tokem IV. řádu a patří  do povodí Moravy.  Předkvártérní 

horniny  podloží  (  jíly,  rozložené  jílovce  )  představují  hydrogeologický  izolátor, 
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naopak  fluviální  štěrkopísky  reprezentují  svými  filtračními  vlastnostmi 

hydrogeologický kolektor podzemní vody. Mocnost terasy v průzkumném území 

ložiska se pohybuje od 4,3 do 6,9 m.

Hladina v kolektoru je mírně napjatá až volná v závislosti  na mocnosti  

nadložního  krycího  materiálu.  Kolektor  je  průlinově  propustný.  Generelně 

podzemní voda proudí  od krajů  nivy k řece,  přičemž směr proudění  podzemní 

vody v kolektoru je generelně subparalelní se směrem proudění v řece.

Hladina vody v jezeře kolísala v rozmezí 262,9 m n.m. ( 2008 ) – 263,3 m 

n.m. ( 2009 ). Ložisko leží v celém rozsahu pod místní erozní základnou, kterou je 

řeka  Bečva.  Ložisko  je  tvořeno  silně  propustnými  písčitými  štěrky,  které  jsou 

v přímé hydraulické spojitosti s řekou Bečvou a je jí napájeno – v celé mocnosti je 

zvodnělé.  Zemony  skrývky  jsou  při  styku  s  vodou  stabilní,  ale  rozbředají  na 

povrchu.

Dalším  postupem  stávajícího  jezera  může  docházet  k  ovlivnění 

odtokových poměrů podzemní a povrchové vody, resp. dojde k ovlivnění jímacích 

zařízení v okolí.

Ložisko  leží  v  oblasti  význačných  akumulací  vody  v  nivě  řeky  Bečvy, 

přírodní  zdroj  podzemní  vody  z  této  oblasti  může  být  z  hlediska 

vodohospodářského posuzován za potenciální zdroj zásobování pitnou vodou a 

pro  závlahy.  Z  tohoto  důvodu  je  ložisko  zařazeno  do  skupiny  ložisek 

s jednoduchými hydrogeologickými poměry stupně 2. Přírodní zdroje podzemní 

vody jsou dostačující pro soustředěné odběry menšího významu.

Na základě  průzkumných  prací  byla  kvalifikována  podzemní  voda  jako 

chemicky nezávadná typu Ca-Na-HCO3.
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4  SOUČASNÝ STAV DOBÝVÁNÍ, DOPRAVY A ÚPRAVY    

     SUROVINY

  Pro dobývání výhradního ložiska byl stanoven dobývací prostor Hustopeče 

nad  Bečvou  rozhodnutím  Československého  kamenoprůmyslu,  gen.  ředitelství, 

zn. DP-161/75 ze dne 27.11.1975 o celkové výměře cca 111,498 ha. V roce 2008 

byl  původní  dobývací  prostor rozhodnutím OBÚ v Brně č.j.  06792/2006/01/001 

ze dne 25.9.2006 byl zmenšen na současných 51,6833 ha.

Těženou surovinou je štěrkopísek, (obr. č. 3).

Hornická činnost ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 61/1988 Sb. probíhá 

v  současné  době  na  základěprojektové  dokumentace  v  rozsahu  schváleném 

Obvodním báňským úřadem v Brně v roce 2001.

Obr. č. 3 – Štěrkopísek, lokalita Hustopeče n/Bečvou
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     4. 1  Úprava těžené suroviny

Úprava suroviny spočívá v jejím drcení a třídění na jednotlivé frakce podle 

velikosti. K úpravě je využita veškerá vytěžená surovina.

Po  odtěžení  plovoucím  korečkovým  rýpadlem  PKR  50  je  štěrkopísek 

dopraven pasovým dopravníkem ( obr. č. 4 ) k plovoucí úpravně na třídič. Zde je 

vytěžená surovina vytříděna na nadsítné větší než 32 a podsítné 0/32. Nadsítné je 

vedeno do kuželového drtiče a odtud je vratným okruhem vráceno zpět na třídič.  

Podsítné 0/32 je přes dehydrátor dopravován plovoucími pasovými dopravníky na 

třídič ( obr. č. 5 ), který je součástí semimobilní úpravny. 

Zde je provedeno konečné roztřídění na frakce 0/16, 0/22 a 16/32. Frakce 

jsou  uloženy  na  zemní  skládky  odkud  je  materiál  následně  expedován 

k odběratelům.

 Obr. č. 4 – Plovoucí pásový dopravník
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Výtěžnost  suroviny po úpravě  činí  98  %.  Tato  hodnota  je  dána kvalitou 

těžené suroviny  a nasazenou úpravárenskou technologií a je stanovena z poměru 

množství hotových výrobků a množství vybagrovaného štěrkopísku.

Voda  k úpravě  k propírání  štěrku  je  odebírána  z těžebního  jezera  (je 

využívána důlní voda pro potřeby těžební organizace). K úpravě 1 m3 štěrkopísku 

je  nutný  1,6  m3 vody.  Množství  odebrané  vody  je  závislé  na  objemu  těžby, 

průměrně činí cca 88 000 m3/rok.

Obr. č. 5 – Třídič semobilní úpravny

Technologická  voda  s obsahem  odplavitelných   jílových  minerálů,  které  se  z  

těžené suroviny uvolňují při praní štěrku,  je  průběžně vypouštěna do těžebního 

jezera, kde dojde k přirozené sedimentaci pevných částic. Při výši těžby cca 100 

000 tun/rok se v jezeře uloží cca 2 000 tun vyplavených jílových minerálů.

Z hlediska technologického hodnocení vyhovují suroviny po úpravě praním 

a  tříděním  požadované  kvalitě  těženého  kameniva  podle  platných  evropských 
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norem pro kamenivo pro stavební účely (ČSN EN 13139, 12620, 13043, 13242).

Vlastnosti  těženého štěrkopísku podle  výsledků základních  laboratorně - 

technologických zkoušek jsou následující:

Objemová hmotnost : 2 490 – 2 520 kg/m3

Sypná hmotnost (volně sypáno) : 1 510 – 1 600 kg/m3

Sypná hmotnost (setřes) : 1 690 – 1 770 kg/m3

Nasákavost : 1,8 – 2,3  % hm

Obsah SO3 :   stopy

Odplavitelné částice : 3,3-6,4 % hm

Technické řešení je navrženo v souladu s platnými normami a předpisy. 

Odpovídá současnému běžnému standardu těžby s úpravou těžené suroviny in 

situ.

V současné době jsou dotěžovány zásoby štěrkopísku na ploše povolené 

hornické činnosti.  Za účelem zásobování stavebního  trhu  štěrkopískem bude 

proto  zahájena  v  pořadí  již  4.  etapa  dobývání  ložiska  v DP  Hustopeče   nad 

Bečvou  na  pozemcích  v k.ú.  Hustopeče  n.  Bečvou.  Těžební  práce  budou 

realizovány na pozemcích s vyřešenými majetko-právními vztahy. 

Plánované dobývání ložiska bude prováděno na 2 vzájemně oddělených 

lokalitách označených jako těžební pole č. 1 (výměra pole  cca 4,2 ha ) a těžební 

pole č.2  (výměra pole       cca 1,9 ha ) .

Těžba bude zahájena v těžebním poli č. 1. Po vytěžení zásob bude přenesena na 

pole č. 2.   
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5  PŘELOŽKA A ROZŠÍŘENÍ TĚŽBY 

VE ŠTĚRKOPÍSKOVNĚ HUSTOPEČE NAD BEČVOU

     5.1  Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně 
přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů pro 
jejich výběr, resp. odmítnutí

Důvodem  potřeby  realizace  záměru  a  jeho  umístění  v  dané  lokalitě 

v  rozsahu  navrhované  varianty  je  existence  prozkoumaného  již  roztěženého 

ložiska štěrkopísků   s dostatečnými nedotěženými zásobami suroviny, předběžné 

zajištění  převážné  části  pozemků,  na  nichž  je  ložisko  situováno,  dostupnost 

vhodných dopravních systémů a pracovních sil v území. 

Oznamovatel  má  předběžně  zhodnocenu  potřebu  a  možnosti  odbytu 

těžené suroviny v lokalitě. 

     5.1.1  Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Záměrem je hornická činnost  spočívající v dobývání štěrkopísků mokrým 

způsobem  ve  stávajícím  dobývacím  prostoru,  jehož  hranice  se   realizací 

předkládaného záměru nezmění.   V rámci zpracování oznámení byly průběžně 

hodnoceny  i  kumulativní  vlivy  navrhovaného  pokračování  těžby  s  dosavadní 

těžbou v území, zejména po stránce hydrogeologické a z hlediska záboru ZPF. 

V  jiných  oblastech  se  kumulativní  vlivy  významnou  měrou  neprojeví,  neboť 

nedojde k navýšení ročního objemu těžby ani ke změně technologie těžby.

     5. 2  Varianty řešení

Záměr je navrhován vzhledem k omezením plynoucím z lokalizace ložiska 

a  navazující  infrastruktury  v  jedné  variantě.  Předpokládá  se,  že  při  plné 
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zajištěnosti  pozemků  pro  těžbu  dojde  k  rozšíření  stávajícího  těžebního  jezera 

o cca 9 ha s tím, že vznikne jedna ucelená vodní plocha.

Existuje  možnost,  že  nebude  možno  zajistit  všechny  pozemky  mezi 

západním  okrajem  dobývacího  prostoru  a  stávajícím  těžebním  jezerem. 

V takovém případě by vznikly dvě samostatné vodní plochy s nevytěženým pásem 

mezi  nimi,  v  současné  době  nespecifikované  šířky.  Takové  řešení  nemá  na 

výslednou situaci  v  lokalitě  podstatný vliv,  navíc  oznamovatel  bude dříve nebo 

později  směřovat  úsilí  k úplném  vytěžení  této  části  ložiska,  proto  vznik  dvou 

samostatných jezer není považován za samostatnou variantu.   

     5. 3  Podmínky nutné k zahájení těžby na ploše 4. etapy 
dobývání:

● těžba na ploše 4. etapy dobývání bude realizována pouze se souhlasem 

orgánu ochrany lesa     

● v dalším  stupni  projektové  dokumentace  bude  stacionární  zdroj 

znečišťování ovzduší  zařazen  do příslušné kategorie  

● k umístění  stacionárního zdroje znečišťování  ovzduší  je nutné závazné 

stanovisko Krajského úřadu, odboru ŽP a zemědělství

● pro manipulaci se závadnými látkami bude zpracován plán opatření pro 

případ havárie

● při těžbě bude zachována stávající úroveň hladiny ve východním jezeře

● v případě  změny  podmínek  odběru  podzemní  vody  je  nutné  požádat 

příslušný  vodoprávní  úřad   o  změnu  povolení  nakládání  s vodami-

povolení k odběru podzemních vod
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● v případě  změny  podmínek  pro  vypouštění  důlních  vod  do  vod 

povrchových  je  nutné  požádat  příslušný  vodoprávní  úřad   o  změnu 

stanovení  způsobu  a  podmínek  vypouštění  důlních  vod  do  vod 

povrchových

Z dokumentace  vyhotovené  pro  zjišťovací  řízení  a  vyjádření  dotčených 

orgánů a organizací dále vyplývá, že: 

●  zemědělské pozemky situované na ploše 4. etapy dobývání budou odňaty 

ze ZPF postupem podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF .

● Ložisko  leží  v záplavovém  území  řeky.  Rozšířením  těžebním  jezer 

nedojde ke  zhoršení  odtokových poměrů nebo ke snížení   retenčních 

schopností krajiny.

● Podél řeky Bečvy vede biokoridor nadregionálního významu do kterého 

jsou vložena lokální   biocentra.  Dobývací  prostor  Hustopeče n.B.  leží 

mimo ně.

● Těžba nebude mít významný vliv na lokalitu „Hustopeče-Štěrkáč“,  která 

je  začleněna  do  evropského  seznamu lokalit  soustavy  NATURA 2000 

v České republice.

● Lokalita  leží  mimo  významné  krajinné  prvky  ve  smyslu  zákona  č.. 

114/1992 Sb., o ochraně ŽP. 

● Na plochu plánované těžby  zasahuje ochranné pásmo lužního lesa na 

pozemku p.č.  996/1   v k.ú. Hustopeče nad Bečvou. Pro realizaci záměru 

bude  nutné  si  zajistit  souhlas  orgánu   ochrany  lesa  v souladu 

s ustanovení § 14, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.
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● Z hlediska  požadavků  archeologické  péče  se  jedná  o  území 

archeologického zájmu ve smyslu ustanovení  § 22 zákona č.  20/1987 

Sb., o státní památkové péči.  Skrývkové práce  budou včas oznámeny 

orgánu památkové péče  a podle jeho pokynů bude v případě potřeby 

umožněn záchranný průzkum.

● Celková výměra zemědělských pozemků, které budou za účelem těžby 

výhradního  ložiska  štěrkopísků  odňaty  činí   6,0987  ha,  z tohoto 

v těžebním poli č. 1 činí výměra odnímaných zem.pozemků 4,1538 ha, 

v těžebním poli č. 2 činí 1,9449 ha.

     5. 4  Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a 
jeho dokončení

Předpoklad  realizace  záměru  je  v závislosti  na  postupu  návazných 

správních řízení rok 2011. Ukončení těžby se předpokládá při těžbě cca 100 000 

t/rok v roce 2024 až v roce 2026.

Ukončení rekultivačních prací se předpokládá do 5 let od ukončení těžby, 

s průběžně prováděnou rekultivací podle postupu těžby.

     5. 5  Počet zaměstnanců

Provoz bude zajišťovat 5 pracovníků, obvykle v jednosměnném provozu. 

Podle odběru bude provoz krátkodobě prodloužen na 12 hodin.
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6  POPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ 
ZÁMĚRU

     6. 1  Stav zásob ložiska, vytěžitelné zásoby a životnost 
provozovny

Plánovaná hornická činnost bude prováděna na části výhradního ložiska 

Hustopeče nad Bečvou – Milotice (evid.  číslo 3009000).  Na tomto ložisku byly 

provedeny geologicko-průzkumné práce v tomto rozsahu: 

- Průzkum štěrkopísků Hustopeče n. Bečvou -Milotice n. Bečvou, 1957-1958, č.ú.  

543 324 (Nerudný průzkum, n.p. Brno)

- Předběžný průzkum Hustopeče n. Bečvou – štěrkopísky, 1988, č.ú. 02 87 2619 

53 325 3808, Unigeo, s.p. Ostrava

Výpočet zásob štěrkopísku na ložisku Hustopeče nad Bečvou– Milotice 

provedený  na  základě  vyhodnocení  výsledků  průzkumu  z let  1957-1958  byl 

schválen usnesením Komise pro klasifikaci zásob č.j. 153/120f-05/194-58 ze dne 

17.11.1958.

Geologické zásoby na ložisku byly vyčísleny na 9 290 000 m3 štěrkopísku 

v kategorii C 1 a C2.

Kategorie  C 1

Bilanční … 6 396 000 m3

Nebilanční … 232 000 m3

Kategorie C 2 2 662 000 m3

Podle  ročního  výkazu  o  pohybu  a  stavu  zásob  výhradních  ložisek 

nerostných surovin  se  na ložisku  Hustopeče nad Bečvou – Milotice (evid.číslo 

30009000) ke dni  31.12.2008 nacházelo celkem 4 979 tisíc m3  bilančních zásob 

suroviny.

 Na ploše plánovaného rozšíření  štěrkovny se nachází  cca 711 000 m3 

( 1 564 000 tun) geologických zásob suroviny vyhodnocených v kategorii C1B.
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     6. 2  Vytěžitelné zásoby

Vytěžitelné zásoby tvoří část o objemu cca 677 300 m3  (1 490 000 tun, 

přepočtový  koeficient  K =  2,2).  Vytěžitelné  zásoby byly  vypočteny jako součin 

průměrné  mocnosti  těžitelné  vrstvy  štěrkopísku  a  výměry  plochy  dobývání. 

Výměra plochy dobývání byla vypočtena analyticky a činí cca 125 427 m2.

Vytěžitelné zásoby byly vypočteny za těchto předpokladů:

● skrývky budou provedeny tak, že k hranici DP a hranici ochranných pásem 

se přiblíží na vzdálenost max. 1 metru

● horní hrana těžebního řezu se k horní hraně skrývkového řezu přiblíží na 

vzdálenost nejvýše 1 metru, v úseku příjezdové komunikace na vzdálenost 

6,5 metru.

● průměrná  těžená  mocnost  vrstvy  štěrkopísku  činí  5,4  m (viz  závěrečná 

zpráva geol.průzkumu)

● těžba bude prováděna plovoucím těžebním strojem, případně dobývacím 

strojem s podkopem v jednom těžebním řezu s dosahem na celou mocnost 

ložiska

K úbytku  zásob  bude  docházet  pouze  těžbou  suroviny,  která  bude 

dosahovat úrovně cca 100 000 tun/rok. Za tohoto předpokladu budou vytěžitelné 

zásoby vydobyty v průběhu cca 14 let.

     6. 3  Rozdělení zásob podle připravenosti k dobývání

Plánovanou hornickou činností bude těžba štěrkopísku plynule pokračovat 

v další části výhradního ložiska. Těžbou dojde k rozšíření současného těžebního 

jezera severozápadním směrem. 

Před zahájením dobývání bude nutno ze ZPF trvale odejmout cca 129 340 

m2zemědělských pozemků. 

2011 24



David Valenta: Přeložka a rozšíření těžby ve štěrkopískovně Hustopeče n/Bečvou

Podle  dostupných  informací,  nebyly  na  zemědělských  pozemcích 

prováděny žádné investiční práce (meliorace apod).

Na ploše plánovaného rozšíření jsou umístěny objekty inženýrských sítí, 

konkrétně energetické zařízení – nadzemní vedení VN 22 kV, které bude nutno 

přeložit mimo zájmovou plochu.

7  NÁVRH OTVÍRKY, PŘÍPRAVY A DOBÝVÁNÍ LOŽISKA

V současné  době  je  hornická  činnost  v DP  Hustopeče  povolena 

rozhodnutím  OBÚ  v Brně  č.j.   08-3542/01-511-  Pcl  ze  dne  9.7.2001.  Hranice 

povolené hornické činnosti  (tzv. 3. etapa) je vyznačena v mapových přílohách.

     7. 1  Plocha rozšíření ložiska
Plocha plánovaného rozšíření ložiska je  ohraničena:

 na severu hranicí DP

 na východě břehovou linií současné štěrkovny

 na  západě  hranicí  ochranného  pásma  stávající  komunikace 

směrHustopeče – Milotice (později ochranným pásmem plánované přeložky 

vedení VN 22 kV)

 na jihu hranicí ochranného pásma příjezdové komunikace na provozovnu

Plochu   4.  etapy dobývání   tvoří  2  samostatná  těžební  pole:  pole  č.  1 

(západní). a pole č. 2 (východní).  Nejdříve budou vytěženy zásoby na těžebním 

poli č. 1. Pak se dobývání  přesune na plochu těžebního pole č. 2 ( příloha č. 3 ).

Ložisko  na  ploše  plánovaného  rozšíření  bude  dobýváno  současně 

používanou  technologií,  tzn.  povrchovým způsobem z vody pomocí  plovoucího 

těžebního  stroje  poháněného  elektrickou  energií,  případně  pomocí  dobývacího 

stroje s podkopem umístěného na břehu .
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     7. 2  Technologie dobývání

Těžený štěrkopísek bude z lomové stěny rozpojován rypnou silou břitu 

korečku nebo lžící dobývacího stroje. K rozpojování horniny nebudou používány 

trhací práce. K transportu vytěžené suroviny na semimobilní úpravnu bude použito 

plovoucích dopravníkových pásů nebo mobilních pozemních prostředků.V rámci 

přípravy k těžbě bude provedena přeložka vedení VN.

     7. 3  Přípravy  k dobývání

Pozemky, na nichž bude prováděna plánovaná činnost budou odňaty ze 

ZPF.  Celková  výměra  zemědělských  pozemků,  které  budou  za  účelem  těžby 

výhradního ložiska štěrkopísků odňaty činí  6,0987 ha, z tohoto v těžebním poli č. 

1  činí  výměra  odnímaných  zem.pozemků 4,1538 ha,  v těžebním poli  č.  2  činí 

1,9449 ha.

Odnětí  bude provedeno jako trvalé  a dočasné.  Výměra trvalého odnětí 

bude činit celkem 5,4797 ha. Celková výměra dočasného odnětí bude činit 0,6190 

ha.

Pozemek p.č. 990 – zahrada je ze ZPF již dočasně odejmut. 

Podle  dostupných  informací,  nebyly  na  zemědělských  pozemcích 

prováděny žádné investiční práce (meliorace apod).

Odnětí bude provedeno po etapách.

Na ploše plánovaného rozšíření jsou  v současné době umístěny objekty 

inženýrských sítí, konkrétně energetické zařízení – nadzemní vedení VN 22 kV, 

které bude nutno přeložit  mimo zájmovou plochu.   Přeložka je  navržena ve  2 

alternativách:  buď  bude   situovaná   v ochranném  pásmu  účelové  příjezdové 

komunikace k provozovně na pozemku p.č.  986 v k.ú. Hustopeče nebo povede 

v ochranném pásmu silnice III. třídy č. 43911  ve směru Milotice nad Bečvou – 

Hustopeče n. Bečvou.
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7. 3. 1  Skrývkové práce

Na ploše plánované těžby musí být v časovém předstihu skryty nadložní 

zeminy. Při plánované těžbě ve výši cca 50 000 m3   za rok bude zábor pozemků 

činit cca 10 000 m2.

Skrývkové  práce  budou  provedeny  etapovitě,  v návaznosti  na  tempu 

postupu  těžby.  Ornice  a  podorniční  vrstvy  budou  sejmuty  odděleně  a  budou 

uloženy  na  samostatné  skládky.  Materiál  ze  skrývek  bude  použit  k sanaci 

pozemků dotčených těžbou. 

V důsledku odděleného skrývání humózních zemin (ornice a podornice) a 

nehumózních  zemin  (hlušina)   budou  skrývkové   práce  prováděny  ve  3. 

skrývkových řezech.

První skrývkový řez bude mít výšku odpovídající mocnosti skrývané ornice 

(0,28 m), která bude sejmuta celoplošně.

Vrstva podornice je vyvinuta s proměnlivou mocností. V okrajových částech 

těžebních  polí  bude  sejmuta  v mocnosti  cca  0,1  m.  V centrálních  částech 

těžebních polí bude odebrána v mocnosti cca 0,2 m.

Třetí   skrývkový  řez  bude  mít  výšku  odpovídající  mocnosti  skrývaných 

inertních zemin, tj. cca 1,5 m.  

Stěna   skrývkového  řezu   bude  upravena  do  sklonu  1:1  až  1:2  již  při 

provádění skrývkových prací.

     7. 4  Navrhovaný postup dobývání zásob

Z hlediska  ekonomické  efektivity  je  žádoucí,  aby  dobývání  ložiska  na 

ploše 4. etapy bylo prováděno současně používanou technologií tj. povrchovým 

způsobem z vody  pomocí  plovoucího  těžebního  stroje  poháněného  elektrickou 

energií.  
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Plovoucí korečkové rypadlo PKR 50 ( obr. č. 6 )  se doposud  pohybovalo 

v prostoru  současného těžebního jezera,  resp.  v jeho aktivní  části,  která  je  od 

obou těžebních  polí  oddělena pozemkem p.č.  986 v k.ú.  Hustopeče (vlastník: 

ČMŠ, a.s.) s  hlavní příjezdovou komunikací  na  provozovnu, resp. k provozním 

objektům a manipulačním plochám skládek výrobků. 

Obr. č. 6 – Plovoucí korečkové rypadlo PKR 50

Aby  plánovanou  těžbou  v těžebním  poli  č.  1  a  2  nedošlo  k trvalému 

odtěžení  pozemku  p.č.  986,  zničení  příjezdové  komunikace  a  znemožnění 

přístupu k vybudovaným provozním objektům, je navržen následující postup prací.

Otvírka  obou  těžebních  polí  bude  provedena  pomocí  rypadel 

s podkopovou lžící. Rypadla budou těžit štěrkopísek z vody na plnou mocnost v 1 

těžebním řezu.  Otvírková těžba bude vždy situována  u jižní hranice těžebních 

polí.   Účelem otvírkové těžby je vytvořit  uvnitř  obou těžebních polí  dostatečně 

velký prostor tj. vodní plochu   pro nasazení plovoucího korečkového rypadla a 
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Celkový  dosah   sestavy  těžebního  stroje  a  plovoucích   pasových 

dopravníků je dostatečně veliký aby  pobřežní sekce semimobilní úpravny  mohla 

být   po  celou  dobu  těžby  v poli  č.  1  na  jednom  místě.   Technologická  voda 

s obsahem  výpěrků  bude  vypouštěna  do  určených  míst  těžebního  jezera  – 

postupně tak  dojde k vytvoření tělesa naplavenin, jehož povrch bude  v místě 

vypouštění technologické vody do jezera  nad úrovní hladiny vody v jezeře. Toto 

těleso bude obdobou říční  delty  vznikající  při  vyústění  řek do vodních  nádrží 

(jezera, moře).  Při dotěžování zásob štěrkopísku v těžebním poli č. 1 bude těleso 

naplavenin ponecháno  v jezeře – vznikne tím menší ostrov, oddělený od břehu 

pásmem hlubší vody.  

 Dotěžení  zbylých zásob v těžebním poli č. 1 bude provedeno  rypadlem 

s podkopovou lžící.  Štěrkopísek vytěžený v poli č. 1 bude k úpravně umístěné na 

břehu  těžebního  pole  č.  2  dopraven  nákladními  automobily,  popř.  pasovým 

dopravníkem.

Po  vytěžení  zásob  v poli  č.  1  bude   přes  pozemek  p.č.  986  a  těleso 

komunikace opět vykopán úzký průplav, kterým sestava PKR 50 propluje  zpět do 

současného  těžebního  jezera.  Průplav  bude  opět  zasypán  a  komunikace 

obnovena.

Těžba na ploše těžebního pole č. 2 bude probíhat podle stejného scénáře 

jako těžba na poli č. 1.

V těžebních polích č. 1 a 2  bude generální postup  dobývání  severním 

směrem (k železniční trati ).

Stávající provozní objekty (kanceláře, sociální zařízení, dílna apod.) budou 

využívány i  nadále.  Jedná se o stavby dočasné (charakteru mobilních buňek), 

které  alternativně  mohou  být  během  doby  těžby  na  ploše  rozšíření  postupně 

přemístěny o  cca  600  metrů  severozápadním směrem,  do  prostoru  křižovatky 

silnice směr Hustopeče – Milotice a příjezdové komunikace ke štěrkovně.
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7. 4. 1  Parametry těžebních řezů

Těžební báze podle geol. průzkumu: 259 m n.m.

Úroveň hladiny vody v těžebním jezeře: 263 m n.n  (0,5 m)

Ověřená  úroveň  dna  těžebního  jezera:  cca  260  m  n.n.  (měření  hloubek  ve 

vytěžených částech ložiska echolotem)

Úroveň terénu : cca 266 m n.m.

Hlava ložiska štěrkopísku : cca 264,0 m n.m.m (mocnost skrývek cca 2,25 m)

Výška těžební stěny : cca 5,4 m

8  MECHANIZACE A ELEKTRIZACE,  DŮLNÍ DOPRAVA

Skrývkové  práce:

Budou prováděny zemními stroji (bagr, buldozer popř. nakladač), skrývaná 

zemina bude na místo upotřebení či uložení dopravována nákladními automobily 

(případně  nakladačem).

Těžba  suroviny: 

K těžbě  suroviny  bude  použito  rypadel  s podkopovou  lžící  (otvírková 

těžba).  Dobývání  ložiska  bude  dokončeno  pomocí  plovoucího  korečkového 

rypadla. Těžba bude prováděna  v jedné etáži na plnou mocnost ložiska (cca 5,5 

m). 

Úprava suroviny  :   

Úprava suroviny  bude probíhat ve 2 fázích – v plovoucí úpravně štěrku 

PLUŠ  a v semimobilní úpravně umístěné na břehu.  Úprava suroviny se provádí 

tříděním, drcením a praním.

Doprava suroviny: 

Doprava  štěrkopísku   na  břeh  bude  prováděna  pomocí  plovoucích 
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dopravníkových pasů.  V prostoru  skládek výrobků je  doprava zajištěna pomocí 

mobilních dopravních prostředků.

Nakládka  těženého kameniva na skládkách  :  

Vytříděné  frakce  štěrkopísku  jsou  z  provozních  zemních  skládek 

nakládány kolovým nakladačem.

Doprava -expedice:

Přejezd nakládací techniky a nákladních automobilů přepravců v prostoru 

provozovny   se  děje  po  nezpevněných  účelových  komunikacích.  Příjezd 

k provozovně je zajištěn po komunikaci s živičným povrchem.  Nové komunikace 

nebudou  budovány.  Expedice  suroviny  je  zajištěna  nákladními  automobily 

odběratele.   V průměru se vyexpeduje cca 500 tun /den. V případě špičkových 

odběrů až 1 500 tun/den.

Po  ukončení  pracovní  směny  jsou  používaná   vozidla  a  mechanizmy 

odstavovány  na vyhrazených zabezpečených plochách. 

     8. 1  Elektrizace

Těžba  a  úprava  suroviny  bude  plně  elektrifikována.  Přívod  energie 

k těžebnímu a úpravárenskému zařízení  bude zajištěn zemním kabelem AYKY. 

Těžební  stroj,  plovoucí  úpravna   a  břežní  skládková  technologie  budou  mít 

zabudovaný  vlastní   rozvaděč,  motorické  pohony  a  elektrorozvod.  Veškerá 

elektroinstalace  bude  provedena  podle  platných  předpisů,  ochrana  bude 

provedena zemněním a nulováním. Před  uvedením do provozu bude provedena 

výchozí revize.

Bude  nutno  vybudovat  přeložku  vedení  VN  ,  která  zásobuje  el.  energií  

provozovnu a objekty v chatové osadě na břehu těžebního jezera.  Přeložka je 

navržena ve dvou alternativách.

Provozní objekty (kanceláře,  sociální  zařízení  apod.)  jsou elektrifikovány. 
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Vytápění je zajištěno elektřinou.

Spotřeba elektrické energie  se pohybuje na úrovni cca 110 Mwh/rok.

     8. 2  Ostatní  energetické zdroje - paliva

Kolové  nakladače jsou vybaveny dieselovým motorem.  Ročně se  na 

provozně  spotřebuje  cca 8 000 l nafty. Na provozovně je umístěn sklad  paliv a 

olejů.  Pro  manipulaci   s těmito  látkami  je  zpracován  plán  opatření  pro  případ 

havárie ve smyslu vyhlášky č. 450/2005 Sb.

9  DALŠÍ TECHNICKÁ OPATŘENÍ

     9. 1  Rozvod vody

Voda je na provozovně využívána pro sociální zařízení provozovatele a pro 

úpravu štěrkopísku. Na provozovně není k dispozici pitná voda, takže její spotřeba 

je  zajištěna dovozem balené pitné vody.  

Užitková  voda  pro  účely  sociální  je  odebírána  ze  2   kopaných  studní 

umístěných  v blízkosti  sociálních  objektů.  Ročně  se  pro  potřeby  pracovníků 

odebere cca 95 m3 vody.

Provozovna  produkuje  splaškové  vody,  které  jsou  svedeny  do  sběrné 

bezodtoké  nepropustné  podzemní  jímky  o  objemu  cca  50  m3.  Následně  jsou 

odváženy cisternou na ČOV k čištění.

K úpravě  suroviny  je  využívána  vodu  z těžebního  jezera  (důlní  voda) 

v množství 1,6 m3 na 1 m3 upravené suroviny.
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     9. 2  Odvodnění lomu

Těžba bude prováděna z vody. Hladina vody v těžebním jezeře kolísá na 

úrovni kóty 263 m n.m.

Přítoky  vody do prostoru štěrkovny tvoří :

a) povrchové vody  ve formě srážek nebo povrchových toků

b) spodní vody v rámci pohybu  podpovrchových vod v nivě řeky Bečvy

V důsledku těžební  činnosti  prováděné v minulých letech vzniklo  těžební 

jezero  rozdělené do dvou částí  sypanou hrází  s propustkem.  Plánovaná těžba 

bude  probíhat  v prostoru  východního  jezera.  Propustek  umístěný  v hrázi 

(v  prostoru  vrcholu  dobývacího  prostoru  označeného  písmenem  J)  umožňuje 

upravovat úroveň hladiny vody  v prostoru plánované těžby v obdobích nedostatku 

srážek a slouží k vyrovnání hladiny vody v obou částech vodní plochy.

Přítoky vod do východního části jezera jsou v normálním stavu spolehlivě 

odvedeny přirozeným průsakem do řeky Bečvy.

V případě  vzniku  výjimečně  zvýšených  přítoků  je   odvod  důlních  vod 

zajištěn kanálem propojujícím jezero s řekou Bečvou (v úseku mezi vrcholy DP 

označenými písmeny K a F).

Vypouštění  důlních  vod  do  vod  povrchových  je  povoleno  vodohospodářským 

orgánem.

     9. 3  Ochrana vod

Pro nakládání s ropnými látkami při těžbě je zpracován havarijní plán, který 

je  schválen  vodoprávním  úřadem.  Na  lokalitě  je  také  vybudováno  úložiště 

nebezpečných  odpadů.  Po  ukončení  směny budou  mechanizmy odstaveny na 

zabezpečených  plochách,  popř.  budou  zajištěny  záchytnou  vanou.  U  všech 

používaných strojů a mechanizmů budou prováděny pravidelné kontroly zaměřené 
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na jejich technický stav a úniky olejů. Údržba mechanizmů, doplňování olejů a 

maziv budou prováděny výhradně na zabezpečené ploše a s použitím záchytných 

van. Pracoviště jsou vybavena prostředky pro okamžitou likvidaci úniku ropných 

látek. 

     9. 4  Systém větrání a opatření proti prašnosti

Na  lokalitě  bude  provozován  stejně  jako  dnes  liniový  a  plošný  zdroj 

znečištění ovzduší.

Těžba  a úprava kameniva na provozovně je středním zdrojem znečištění 

ovzduší, bez poplatku. Jedná se o mokrou těžbu  a úpravu , při níž jsou emise 

prachu (PM 10) minimální.

Ložisko bude dobýváno povrchovým způsobem a větrání je tedy zajištěno 

přirozeným prouděním vzduchu.

Jako zdroj sekundární prašnosti vystupuje automobilová doprava kamene 

v prostoru  provozovny.  Jedná  se  však  pouze  o  omezený  zdroj  s minimálním 

vlivem na  okolní  prostředí.  K jeho  omezení  není  nutné přijímat  žádná  zvláštní 

opatření (např. kropení  cest apod.).

Úpravárenský  proces,  vzhledem  k těžbě  suroviny  z vody  je  prakticky 

bezprašný.

10  BEZPEČNOST PROVOZU A OCHRANA ZDRAVÍ 

     PŘI PRÁCI

Hornická činnost v  lomu se řídí kromě obecně platných bezpečnostních 

předpisů a nařízení rovněž bezpečnostními předpisy, které vycházejí ze zákona 

č.  44/1988  Sb.,  o  ochraně  a  využití  nerostného  bohatství  (  horní  zákon  ), 

v  platném  znění  a  zákona  č.  61/1988  Sb.,  o  hornické  činnosti,  výbušninách 
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a ostatní báňské správě, v platném znění.

Bezpečnost a ochranu zdraví při práci upravuje vyhláška ČBÚ č. 26/1989 

Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a  bezpečnosti provozu při hornické 

činnosti  a  při  činnosti  prováděné  hornickým způsobem na  povrchu,  v  platném 

znění.

Dalším  předpisem  je  vyhláška  ČBÚ  č.  51/1989  Sb.,  o  bezpečnosti 

a  ochraně  zdraví  při  práci  a  bezpečnosti  provozu  při  úpravě  a  zušlechťování 

nerostů, v platném znění.

Zákon 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě,  v platném znění

Zákon 222/1995 Sb.,  o vodních cestách,  plaveb.  provozu v přístavech, 

slolečné havárii, v platném znění.

Zákon  223/1995  Sb.,  o  způsobilosti  plavidel  k  provozu  na  vnitrozem. 

vodních plochách, v platném znění.

Zákon 224/1995 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel, v 

platném znění.

Pro provoz strojního zařízení  a  pro provádění  jednotlivých prací  budou 

zpracovány techologické postupy a pokyny na obsluhu a údržbu, a nimiž budou 

všichni zaměstnanci, kteří s uvedeným zařízením přijdou do styku, prokazatelně 

seznámeni.

Zaměstnanci  musí  být  seznámeni  s  havarijním  plánem  lomu  před 

zahájením práce v lomu.

Zaměstnanci  v  těžbě  a  při  zpracování  suroviny  musí  být  vybaveni 

osobními ochrannými pracovními prostředky určenými pro vykonávaný druh práce. 

Těžba bude prováděna podle potřeby v jedné nebo více směnách.
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11  TECHNOLOGICKO – EKONOMICKÉ  A  

      EKOLOGICKÉ VYHODNOCENÍ  NAVRŽENÉHO  ŘEŠENÍ A 

      JEHO PŘÍNOS PRO  PRO VÝROBCE  I  SPOLEČNOST 

 Jak  již  bylo  na  začátku  rečeno,  pro  dobývání  výhradního  ložiska  byl 

stanoven  dobývací  prostor  Hustopeče  nad  Bečvou  rozhodnutím 

Československého  kamenoprůmyslu,  gen.  ředitelství,   zn.  DP-161/75  ze  dne 

27.11.1975. Společnost Českomoravský štěrk,  a.s.  od této doby vložila nemalé 

prostředky do technologie těžby, úpravy a zpracování, do elektrického a strojního 

vybavení,  do  sociálního  zázemí  a  také  do  vykoupení  pozemků.   Horní  zákon 

44/1988,  Sb.,  v  platném  znění  a  také  obecně  závazná  vyhláška  Českého 

baňského  úřadu  stanoví  organizacím  hospodárným  způsobem  využití  zásob 

suroviny v ložisku. Proto je zapotřebí z technologicko-ekonomického hlediska pro 

společnost  Českomoravský  štěrk,  a.s.,  zachovat  těžbu  štěrkopísku  v  lokalitě 

Hustopeče nad Bečvou,  a to navržením přeložky v dané lokalitě.  Po vytěžení 

zásob budou provedeny sanační a rekultivační práce s cílem vytvořit  podmínky 

pro  pozdější  využití  vodní  plochy  k veřejně  prospěšným  účelům  a  taky  jako 

retenční nádrž při záplavách.

12  SANACE A REKULTIVACE

Pokračováním těžby na ložisku dojde k rozšíření současného těžebního 

jezera  severozápadním  směrem  o  cca  9  ha.  Uměle  vzniklé  jezero  bude  mít 

hloubku 3-4 metry (úroveň hladiny vody cca 263 m n.m., úroveň dna cca 260 m 

n.m.). Po vytěžení zásob budou provedeny sanační a rekultivační práce s cílem 

vytvořit podmínky pro pozdější využití vodní plochy k veřejně prospěšným účelům. 

Rekultivační práce budou prováděny po etapách, s ohledem na postup těžby a 

budou  navazovat  na  realizaci  skrývek  (skrývané  zeminy  budou  využity 

k rekultivačním účelům).
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Celkový  rekultivační  záměr  je  zakreslen  v grafické  příloze  č.5  „Mapa 

sanace a rekultivace“.  Celková výměra plochy plánovaného rozšíření štěrkovny 

činí  cca  13,87  ha.  Dotčené  pozemky  budou  rekultivovány  převážně  na  vodní 

plochu (cca 9  ha),  ornou půdu (cca 3,6  ha)  a  zbylá  část  zůstane v  ostatních 

plochách.  K rekultivaci  bude  využit  celý  objem  získaných  skrývkových  zemin. 

Vytěžením  zásob  v dotčené  části  ložiska  vznikne  vodní  plocha,  která  bude 

v pozdějších  letech  využívána  k veřejně  prospěšným  účelům.  Část  těžebního 

jezera  bude  zpětně  zavezena.  Ukládání  skrývkových  zemin  do  jezera  bude 

soustředěno na severní a severozápadní břeh těžebního jezera. 

Zpětný  závoz  bude  proveden  při  hranici  dobývacího  prostoru  do 

vzdálenosti cca 100 metrů od tratě ČD.  Do tělesa závozu bude uložen celý objem 

skrývek – jedná se celkem o cca 274 000 m3 zeminy.

V  místě zahájení závozu bude povrch závozu na úrovni okolního terénu 

(265,5  –  266  m  n.m.).  Povrch  roviny  závozu  bude  směrem  k vodní  ploše 

vyspádován se sklonem 2 %. Svahy závozu budou upraveny do sklonu 1:3, pod 

vodní hladinou bude ponechán sklon svahu 1:1,5.

V rovině zpětného závozu bude rozprostřena ornice v cca 60 cm mocné 

vrstvě. Plocha  závozu bude rekultivována na ornou půdu. Na povrch upravených 

svahů bude rozprostřena vrstva ornice v mocnosti cca 30 cm. Na sanaci roviny a 

svahů závozu bude použito celkem cca 24 000 m3 humusových vrstev získaných 

ze  skrývek.  Zbylý  objem  ornice  a  zúrodnění  schopných  zemin  bude  použit 

k vylepšení půdních vlastností  sousedních pozemků.

Svahy závozu budou zatravněny a bude na nich provedena skupinová 

výsadba  dřevin.  Vysazovány  budou   dřeviny  rozmanitého  druhového  složení. 

Výsadba bude provedena tak,  aby došlo  k oddělení  zemědělských pozemků a 

svahů závozu.

V úseku břehu těžebního jezera (v úseku podél příjezdové komunikace), 

kde nebude provedeno jeho přesypání skrývkovými  zeminami, bude ponechána 

úzká štěrková terasa.
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Po ukončení těžby na ložisku budou stávající provozní objekty (kanceláře, 

dílny,  sklady a  pod)  likvidovány,  případně  využity  k jiným účelům.  Energetické 

zařízení  využívané  k těžbě  na  ložisku  bude  demontováno.  Manipulační  plochy 

zemních skládek budou vyklizeny.

Plochy uvolněné likvidací objektů a manipulační plocha zemních skládek 

budou  rekultivovány  během závěrečné  etapy  plánovaných  rekultivačních  prací. 

Předpokládá se jejich rekultivace na ostatní plochu.

13  ZÁVĚR 

V této diplomové práci jsem se zabýval problematikou navržení přeložky a 

rozšíření těžby ve štěrkopískovně v Hustopečích nad Bečvou. Toto rozšíření zajistí  

další  využití  nedotěžených zásob suroviny na lokalitě podle potřeb a možností  

odbytu těžené suroviny. Přitom nedojde k navýšení objemu těžby ani ke změně 

technologie těžby a následné úpravy těžené suroviny.

Hranice v dobývacím prostoru se realizací tohoto záměru nezmění. Dojde 

pouze k rozšíření stávajícího těžebního jezera o cca 9 ha, takže vznikne jedna 

ucelená vodní plocha.

Po vytěžení zásob budou provedeny sanační a rekultivační práce s cílem 

vytvořit podmínky pro pozdější využití vodní plochy k veřejně prospěšným účelům 

a také jako retenční nádrž při záplavách.
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