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 Anotace 

 

Tato práce se zabývá otvírkou loţiska Deštné – Kamenná hora kde byly 

geologickým průzkumem ověřeny geologické zásoby kamene, převáţně křemičitých drob. 

Cílem této práce je navrhnout časové rozvrţení těţby a zpracování suroviny tohoto loţiska 

tak, aby byl co nejméně omezen ţivot místních obyvatel a minimálně devastována krajina 

území dotčeného těţbou.  

V první části se práce zabývá geologií a hospodařením se zásobami loţiska.. V 

další části je navrţeno časové rozvrţení těţby s následným zpracováním. Na závěr je 

zařazen návrh na rekultivaci a hodnocení vlivů těţby na dotčené území. 

 

            Klíčová slova: loţisko, geologie, surovina, těţba, rekultivace,  

 

 

           

 

 

              Summary 

 

              This work deals with the bearing of opening Destne - Kamenná hora where the 

geological survey verified geological reserves of stone, mainly siliceous greywacke. The 

aim of this paper is to propose the timing of mining and processing raw materials of the 

bearings so that the least restricted the lives of local residents and a minimum area of the 

country devastated by mining. 

The first paper deals with the geology and the management of stock bearings . In another 

part of the proposed timing extraction with subsequent processing. Finally, it included a 

proposal for rehabilitation and evaluation of the effects of mining in the area. 

. 
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ÚVOD 

 

Loţisko Deštné – Kamenná hora leţí asi 1200 m západně od ţelezniční stanice 

Mladecko na trati Jakartovice – Opava, na katastrálním území obce Litultovice, v okrese 

Opava (viz obr. č. 1). V této lokalitě byly geologickým průzkumem ověřeny geologické 

zásoby kamene, převáţně křemičitých drob a z části břidlic a slepenců jako vedlejších 

sloţek. Zásoby byly ověřeny v mnoţství 15 106 000 m
3
. Usnesením komise pro kvalifikaci 

zásob nerostných surovin ze dne 22. 11. 1977 byl vydán výměr zásob kamene k vyuţití pro 

výrobu drceného kameniva se stavem zásob ke dni 31. 7. 1976. A rozhodnutí o výhradním 

loţisku vydalo Ministerstvo stavebnictví ČSR. Na loţisku v minulosti ani v současné době 

neprobíhají ţádné práce související s těţbou či její přípravou. Účelem otvírky tohoto 

loţiska je nahrazení výrobní kapacity drceného kameniva na lomu Mladecko. 

Otvírka tohoto loţiska je v současné době málo pravděpodobná, hlavně díky 

velkému odporu místního sdruţení, které se snaţí otvírku co nejvíce oddálit. V našem 

okrese se v současné době těţí kvalitní kamenivo pouze v jednom lomu a to 

v Bohučovicích. Místní obyvatelé si ale neuvědomují, ţe tyto zásoby jsou neobnovitelné a 

dříve či později se toto loţisko bude muset otevřít.  

Hlavním cílem této práce je navrhnout časové rozvrţení těţby a zpracování 

suroviny tohoto loţiska tak, aby byl co nejméně omezen ţivot místních obyvatel a 

minimálně devastována krajina území dotčeného těţbou.  

Kapacita nové provozovny je plánována na 300 – 500 tis. tun ročně.  Při takovéto 

těţbě je ţivotnost loţiska plánována na 55 let. S předpokladem dalšího zvýšení v případě 

poţadavků odběratelů a moţností vytíţení kapacity po ţeleznici je moţno těţbu ještě 

navýšit. Navýšení těţby by pak nemělo v ţádném ohledu narušit ţivot místním občanům, 

kteří mohou být těţbou dotčeni. 

Na tuto otvírku byla zpracována dokumentace Deštné – E. I. A. Jejím účelem bylo 

hodnocení vlivů záměru “Povolení hornické činnosti – druh: otvírka, příprava a dobývání 

výhradního loţiska Deštné – Kamenná hora“ na ţivotní prostředí ve smyslu vyhlášky ČBU 

č. 242/1993 Sb. Na základě tohoto šetření bylo zjištěno, ţe nepříznivé působení zvýšené 

hlučnosti a prašnosti se dotkne jak obyvatel, tak ekosystému. Tyto aspekty však jde 

minimalizovat vhodnými opatřeními. Rovněţ riziko znečištění podzemních a povrchových 
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vod lze omezit na minimum. Proto si myslím, ţe v případě otvírky bude nejdůleţitější 

spolupráce s veřejností, jejímţ účelem bude informovat obyvatelstvo o vlivu těţby na 

ţivotní prostředí a vstřícně reagovat na připomínky občanů. 

 

 

Obrázek č. 1 Mapa Kamenná hora  
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1 GEOLOGIE A HOSPODAŘENÍ SE ZÁSOBAMI 

VÝHRADNÍHO LOŢISKA 

 

 

1.1 Stručná geologická, statigrafická, petrografická a 

hydrogeologická charakteristika výhradního loţiska 

 

Výhradní loţisko stavebního kamene Deštné – Kamenná hora je součástí 

moravických vrstev kulmu Nízkého Jeseníku. V jádře severojiţní antiklinální struktury, 

s osou mírně zapadající k JJZ, vystupují převáţně droby patrně jako součást podloţních 

hornobenešovských vrstev.Geologická stavba loţiska je komplikována příčnou zlomovou 

tektonikou a zónami hlubokého zvětrání které dosahují hloubky aţ 10 m.Zlomovou linií 

SZ – JV směru je loţisko rozděleno na severní a jiţní část, v nichţ jsou zachycena různá 

patra antiklinální struktury. 

Uţitkovou horninou na loţisku jsou křemité droby, jako vedlejší sloţky jsou 

zastoupeny jílovité břidlice, prachovce a slepence v mnoţství 3,82 % v blocích kat. B, 6,31 

% v blocích kat. C1 a 3,83 % v blocích kat. C2. 

Severní část loţiska je široká max. 375 m, minimálně 130 m, délka je 340 m. 

Maximální převýšení vzhledem k bázi výpočtu zásob 350 m n.m. je 75m. V tomto pruhu 

jsou uţitkovou sloţkou droby se dvěma polohami slepenců a dvěma polohami prachovců. 

Škodlivinami jsou dvě polohy jílovitých břidlic a horniny podél tektonické linie 

v celkovém objemu 5,9 % objemu suroviny. 

Jiţní část loţiska je široká max. 350m, minimálně 145 m, délka je 300 m. 

Maximální převýšení vzhledem k bázi 350 m. n. m. je 127,8 m. V této části tvoří droby 

převaţující část celkového objemu. Slepence tvoří cca 10 % a škodliviny cca 0,9 – 2,0 % 

z celkového objemu suroviny. 

Petrografická charakteristika hornin tvořící loţisko je následující. Droby 

hrubozrnné tvoří nepravidelné polohy do 1 m mocnosti. V čerstvém stavu jsou modrošedé, 

navětralé zelenošedé a hnědošedé. Přibýváním hrubších klastických příměsí přecházející 

mnohdy tyto droby pozvolně aţ do drobnozrnných slepenců. Nejvíce jsou na loţisku 
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zastoupeny střednězrnné droby, jejich zbarvení je shodné s hrubozrnnými. Byly 

pozorovány přechody k hrubozrnným i jemnozrnným typům. Droby jemnozrnné jsou 

většinou stejnozrnné, tmavě modrošedé aţ zelenošedé barvy. Typickým znakem je častá 

přítomnost šedé laminace. Slepence jsou drobnozrnné, barvy šedé aţ zelenošedé. 

Prachovce jsou světle šedé, zelenošedé, zřídka monotonní. Většinou jsou 

laminované, nebo obsahující vloţky drob a jílovitých břidlic. Jílovité břidlice jsou 

modrošedé aţ šedočerné, většinou s prachovitou příměsí. Zpravidla se střídají s polohami 

prachovců a vloţkami drob. S přibývajícím mnoţstvím jílovité komponenty roste i 

mnoţství grafitické substance.  

Skrývky tvoří lesní humus, písčito-jílovité hlíny, hlinito-kamenité sutě a silně 

navětralé droby a slepence při povrchu skalního masivu. 

Hydrologické poměry na loţisku jsou jednoduché, báze výpočtu zásob 350 m n.m. je cca 5 

– 10 m nad místní erozivní základnou danou úrovní potoka Deštná a není zvodnělé. 

 

 

1.2 Stavy zásob výhradního loţiska v plánem dotčené části, 

vykázané v evidenci zásob podle posledního stavu 

prozkoumanosti 

 

Výpočet geologických zásob vykázaných v závěrečné zprávě Geologického 

průzkumu n.p. Ostrava, čís. úkolu 1 523 331 208, 2 524 331 286 z roku 1976, se stavem 

zásob ke dni 31.7.1976, byl proveden vrstevnicovou metodou. Bloky zásob jsou omezeny 

svislými rovinami. Na západě, východě a jihu je loţisko omezeno vysokým nárůstem 

skrývek a technologicky nevhodnou surovinou. Severní omezení loţiska je dáno vrstevnicí 

380 m n.m.  

Na loţisku bylo vymezeno celkem 9 bloků, z toho 1 v kat. B, 3 bloky v kat. C1 a 

5 bloků v kat. C2. 
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Celkem bylo vyhodnoceno na loţisku: 

v kat. B - 3,637.000 m
3 
 suroviny 

v kat. C1 - 5,896.000 m
3 
 suroviny 

v kat. C2 - 5,573.000 m
3 
 suroviny  

Celkem - 15,106.000 m
3 

suroviny 

 

Tyto zásoby byly schváleny usnesením Komise pro klasifikaci zásob loţisek 

nerostných surovin o výměru zásob kamene na lokalitě Deštné – Kamenná hora č.j. 930-

05/55-77 ze dne 22.11.1977 a veškeré vyhodnocené zásoby jsou zahrnuty do stanoveného 

dobývacího prostoru. Po novelizaci zákona 44/1988 Sb. se podle § 14 klasifikují  tyto 

zásoby na vyhledané (C2) a prozkoumané (A, B, C1). 

 

 

1.3 Rozčlenění etap těţby, mnoţství a kvalita zásob 

 

Podle původního záměru dřívější těţební organizace, které byl na loţisku Deštné 

stanoven dobývací prostor – Štěrkovny a pískovny n.p. Olomouc – mělo být loţisko 

otevřeno v jiţní části shora z I. těţební etáţe v úrovni 455 m n. m. Tuto variantu 

nedoporučuji, a to z následujících důvodů.  

Na loţisku bylo v rámci této těţební studie vypočítáno 715.795 m
3
 skrývkových 

hmot. Pro toto mnoţství skrývek není ve stanoveném dobývacím prostoru Deštné místo 

pro vytvoření deponií mimo bloky zásob. Původně navrhované přemístění veškerých 

skrývkových hmot a deponování ve vytěţeném prostoru lomu Mladecko není moţné 

vzhledem k tomu, ţe technologická linka lomu Mladecko by mohla být vyuţívaná pro 

zpracování části nerostné suroviny z loţiska Deštné v mokrém procesu, který bude 

produkovat kaly, pro jejichţ uloţení je nutno ponechat po celou dobu dobývání loţiska 

Deštné prostor v zahloubené části lomu Mladecko – III. těţební etáţ v úrovni 323 m n.m. 

Kubatura vnitřní deponie ve III. těţební etáţi lomu Mladecko je 251.720 m
3
, horní plocha 

deponie 22.970 m
2
. 
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Z tohoto důvodu jediným způsobem řešení otvírky loţiska Deštné je rozčlenění do 

dvou těţebních etap, coţ vytvoří podmínky pro ukládání skrývek při realizaci II. těţební 

etapy v jiţní části loţiska na vnitřní výsypku ve vytěţeném prostoru I. těţební etapy 

v severní části loţiska.  

Tento skrývkový materiál bude po ukončení těţby na loţisku Deštné vyuţit pro 

rozprostření a rekultivační práce na celé bázi lomu v rovni VIII. těţební etáţe – 350 m n.m.  

Uvedený způsob otvírky loţiska je navrţen i z ekonomických důvodů. 

 

 

Výpočet zásob v jednotlivých částech loţiska (viz tab.č. 1-3) 

 

I. těžební etapa – severní část ložiska 

 

Těţební etáţ 
Kubatura bloku 

m
3
 

Kubatura skrývek 

m
3
 

Kubatura suroviny 

m
3
 

  IV. – 410 m n.m. 183.305 95.955 87.350 

   V. – 395 m n.m. 561.675 107.000 454.675 

  VI. – 380 m n.m. 871.650 37.725 833.925 

 VII. – 365 m n.m. 932.475 Ø 932.475 

VIII. – 350 m n.m. 692.850 Ø 692.850 

Celkem 3,241.955 240.680 3,001.275 

Tabulka č.1 výpočet zásob I. těžební etapa 
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II. těžební etapa – jižní část ložiska 

 

Těţební etáţ 
Kubatura bloku 

m
3
 

Kubatura skrývek 

m
3
 

Kubatura suroviny 

m
3
 

    I. – 455 m n.m. 383.402 199.285 184.117 

   II. – 440 m n.m. 794.250 53.015 741.235 

  III. – 425 m n.m. 1,127.100 131.035 996.065 

  IV. – 410 m n.m. 1,296.225 91.780 1,204.445 

   V. – 395 m n.m. 1,274.925 Ø 1,274.925 

  VI. – 380 m n.m. 1,121.175 Ø 1,121.175 

 VII. – 365 m n.m. 957.300 Ø 957.300 

VIII. – 350 m n.m. 794.850 Ø 794.850 

Celkem 7,749.227 475.115 794.850 

Tabulka č.2 výpočet zásob II. těžební etapa 

 

 

Zásoby na loţisku celkem 

 

Celkem 10,991.182 715.795 10,275.387 

Tabulka č.3 výpočet zásob ložiska celkem 
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Výpočet tonáţe suroviny (viz tab.č. 4-6) 

 

I. těžební etapa – severní část ložiska 

 

Kubatura suroviny 

m
3
 

Průměrná objemová 

hmotnost 

kg/m
3
 

Tonáţ suroviny 

t 

3,001.275 2.646 7,941.373,65 

Tabulka č.4 výpočet tonáže suroviny I. těžební etapa 

 

II. těžební etapa – jižní část ložiska 

 

Kubatura suroviny 

m
3
 

Průměrná objemová 

hmotnost 

kg/m
3
 

Tonáţ suroviny 

t 

7,274.112 2.646 19,247.300,35 

Tabulka č.5 výpočet tonáže suroviny II. těžební etapa 

 

Tonáţ zásob loţiska celkem 

 

Kubatura suroviny 

m
3
 

Průměrná objemová 

hmotnost 

kg/m
3
 

Tonáţ suroviny 

t 

10,275.387 2.646 27,188.674 

Tabulka č.6 výpočet tonáže suroviny celkem 
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Zásoby na loţisku byly vyhodnoceny a vyhověly poţadavkům ČSN pro výrobu 

drceného kameniva platných v době realizace geologického průzkumu. Pouze frakce 0/4 

mm vykázala vyšší obsah odplavitelných částic, coţ bude eliminováno navrţeným 

mokrým procesem úpravy drobnějších frakcí drceného kameniva. 
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2 OTVÍRKA, PŘÍPRAVA A DOBÝVÁNÍ 

 

 

2.1 Zajištění podmínek uvedených v rozhodnutích o stanovení 

chráněného loţiskového území a dobývacího prostoru 

 

Chráněné loţiskové území nebylo na výhradním loţisku Deštné – Kamenná hora 

stanoveno. 

Stanovený dobývací prostor se povaţuje téţ za chráněné loţiskové území (viz § 

43, odst. 4) zákona čis. 44/1988 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.  

Osvědčení o zaevidování dobývacího prostoru vydal Český bánský úřad v Praze 

pod č.j. 357/1982 ze dne 28.3.1983. Tento dobývací prostor byl vzat do evidence 

dobývacích prostorů a zaznamenán v evidenční knize: díl 7, folio: 986. 

V rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru byly uvedeny tyto podmínky: 

1)  V okruzích 1 km a 3 km od hranic dobývacího prostoru musí být na všech 

přístupových cestách instalovány výstraţné tabule s upozorněním, ţe v 

kamenolomu je pouţíván el. roznět a je zakázáno pouţívat všech 

radiolokačních a radioelektrických zařízení. V okruhu 3 km nesmí být toto 

zařízení výkonnější neţ 25 kW. 

2)  Těţební organizace navrhne a projedná ochranná pásma pro umístění 

staveb na pozemcích v dosahu negativních účinků těţby. 

 

Na základě poţadavku Štěrkoven a pískoven n.p. Olomouc vydal Místní národní 

výbor – hospodářsko právní odbor v Litultovicích pod č.j. stav. 328.4/601.87 ze dne 28. 

12. 1987 rozhodnutí o stavební uzávěře pro loţisko Deštné v rozsahu pásma hygienické 

ochrany ve vzdálenosti 500 m od hranice dobývacího prostoru na dobu potřebnou pro 

přípravu a vytěţení zásob nerostné suroviny, tj. cca 40 let. 
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2.2 Způsob otvírky a přípravy, jejich členění, časová i věcná 

návaznost prací 

 

              Otvírku výhradního loţiska navrhuji provést ve dvou těţebních etapách. Otvírka 

v prostorech jednotlivých těţebních etap bude provedena vţdy shora, s ohledem na 

vhodnou konfiguraci terénu a z důvodu zajištění vhodné kvality suroviny jiţ v počátečních 

fázích těţby, otvírkou dvou etáţí.  

U I. těţební etapy se jedná o severní část loţiska,která bude otevřena IV. těţební 

etáţí v úrovni 410 m n.m. a V. těţební etáţí v úrovni 395 m n.m.  

U II. těţební etapy jde o jiţní část loţiska,která bude otevřena I. těţební etáţí 

v úrovni 455 m n.m. a II. těţební etáţí v úrovni 440 m n.m.  

Postupně pak budou v obou těţebních etapách otvírány další niţší těţební etáţe aţ 

na bázi loţiska. Ţivotnost loţiska je dána hrubou roční těţbou viz. tab. č.7. 

 

 

Těţební etapa Roční hrubá těţba Ţivotnost 

I. těţební etapa -  

severní část loţiska 

300.000 

500.000 

26 

16 

II. těţební etapa -  

jiţní část loţiska 

300.000 

500.000 

64 

38 

Loţisko celkem 
300.000 

500.000 

90 

54 

Tabulka č.7 životnost ložiska podle roční hrubé těžby 
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2.3 Způsob a postup dobývání 

 

Výhradní loţisko je rozděleno do dvou těţebních etap: 

I. těţební etapa – severní část loţiska 

II. těţební etapa – jiţní část loţiska 

 

I. těžební etapa – severní část ložiska 

 

Po provedení I. etapy odlesnění pro dobývání loţiska (15,4680 ha) a skrývkových 

prací pro IV. těţební etáţ (95.955 m
3
) bude otevřena IV. těţební etáţ – 410 m n.m. a 

vzápětí na to V. těţební etáţ  - 395 m n.m. Otevření V. těţební etáţe téměř současně 

s otvírkou IV. těţební etáţe je nutné z hlediska technologie dobývání (potřeba dvou 

pracovišť) a dalším důvodem je předpoklad niţší kvality suroviny v horních partiích 

loţiska vlivem navětrání horniny. 

Kubatura suroviny na IV. těţební etáţi – 410 m n.m. je malá (87.350 m
3
 coţ 

představuje 231.128 t), coţ při předpokládané těţbě v 1. roce dobývání loţiska – 300.000 t 

nepokrývá ani jednoroční těţbu.  

Kubatura suroviny na V. těţební etáţi – 395 m n.m. (454.675 m
3
 představuje 

1,203.070 t) postačí zhruba na zbývající část 1. roku, na 2. a 3. rok dobývání loţiska. Ve 2. 

a 3. roce se jiţ předpokládá zvýšení těţby na 500.000 t.  

Ve 2. roce dobývání loţiska budou provedeny skrývkové práce pro VI. těţební 

etáţ (37.725m
3
).  

Jiţ ve 3. roce dobývání loţiska bude nutno otevřít VI. Těţební etáţ – 380 m n.m. 

(833.925 m
3
 čemuţ odpovídá 2,206.566 t), která bude těţena ve 4. – 7. roce dobývání 

loţiska.  

V 7. roce dobývání loţiska bude zahájeno zahlubování VII. těţební etáţe – 365 m 

n.m., coţ bude spojeno s vyřešením čerpání a vypouštění důlních vod do vodního toku 

Deštná.  



Jiří Jaroš: Otvírka kamenolomu Kamenná hora 

2011                                                                                                                                      13 

 

Surovina na VII. těţební etáţi – 365 m n.m. (932.475 m
3
 coţ je 2,467.329 t) bude 

těţena v 8 – 12. roce dobývání loţiska.  

Ve 12. roce dobývání loţiska bude prováděno zahlubování poslední – VIII. 

těţební etáţe – 350 m n.m (692.850 m
3
 čemuţ odpovídá 1,833.281 t), která bude těţena ve 

13. – 14. roce v mnoţství a 500.000 t, v 15. – 16. roce v mnoţství a 300.000 t a v 17. roce 

zbývající mnoţství cca 230.000 t.  

Souběţně v 15. – 17. roce bude těţena I. těţební etáţ – 455 m n.m. II. těţební 

etapy – jiţní část loţiska. 

 

II. těžební etapa – jižní část ložiska 

 

Odlesnění v rozsahu II. etapy – 1. část (9,8590 ha) pro otvírku I. a II. těţební etáţe 

bude provedeno ve 12. roce dobývání loţiska. Skrývkové práce pro otvírku I. těţební etáţe 

– 455 m n.m. (199.285 m
3
) a otvírku II. těţební etáţe – 440 m n.m. (53.015m3) budou 

provedeny ve 13. – 14. roce dobývání loţiska.  

Surovina na I. těţební etáţi – 455 m n.m. (184.117 m
3
 odpovídá 487.174 t) bude 

těţena v 15. – 16. roce a 500.000 t a ve 21. roce v mnoţství 280.000 t.  

V 19. roce dobývání loţiska bude provedeno odlesnění v rozsahu II. etapy – 2. 

část (4,7390 ha) a ve 20. roce skrývkové práce pro otvírku III. těţební etáţe – 425 m n.m. 

(131.035m3).  

Surovina na III. těţební etáţi – 425 m n.m. (996.065m
3
 představuje 2,635.588 t) 

bude těţena ve 21. roce dobývání loţiska v mnoţství 220.000 t, ve 22. – 25. roce a 500.000 

t a ve 26. roce zbývající mnoţství 415.000 t suroviny.  

Ve 25. roce dobývání loţiska budou provedeny skrývkové práce pro otvírku IV. 

těţební etáţe – 410 m n.m. (91.780 m
3
).  

Surovina na IV. těţební etáţi – 410 m n.m. (1,204.445 m
3
 coţ je 3,186.961 t) bude 

těţena ve 26. roce dobývání loţiska v mnoţství 85.000 t, ve 27. – 32. roce a 500.000 t a ve 

33. roce zbývající mnoţství cca 100.000 t suroviny.  
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Surovina na V. těţební etáţi – 395 m n.m. (1,274.925 m3 čemuţ odpovídá 

3,373.451 t) bude těţena ve 33. roce dobývání loţiska v mnoţství 400.000 t, ve 34. – 38. 

roce a 500.000 t a ve 39. roce zbývající mnoţství cca 470.000 t.  

Surovina na VI. těţební etáţi – 380 m n. m. (1,121.175 m
3
 představuje 2,966.629 

t) bude těţena ve 39. roce dobývání loţiska v mnoţství 30,000 t, ve 40. - 44. roce a 

500.000 t a ve 45. roce v mnoţství 435.000 t suroviny.  

Surovina na VII. těţební etáţi – 365 m n.m. (957.300 m
3
 coţ je 2,533.016 t) bude 

těţena ve 45. roce v mnoţství 65.000 t, ve 46. – 49. roce a 500.000 t a v 50. roce zbývající 

mnoţství 465.000 t.  

Surovina na poslední – VIII. těţební etáţi – 350 m n.m. (794.850 m
3
 představuje 

2,103.173 t) bude těţena v 50. roce v mnoţství 35.000 t, v 51. – 54. roce a 500.000 t. 

V posledním – 55. roce dobývání loţiska bude dotěţeno zbývajících cca 70.000 t suroviny. 

 

 

2.4 Dobývací metody 

 

Na výhradním loţisku Deštné – Kamenná hora bude dobývání nerostné suroviny 

prováděno lomařským – povrchovým způsobem: 

- v prostoru I. těţební etapy – severní část loţiska v 5 těţebních etáţích – 

  IV. etáţ – 410 m n.m. 

   V. etáţ – 395 m n.m. 

  VI. etáţ – 380 m n.m. 

 VII. etáţ – 365 m n.m. 

VIII. etáţ – 350 m n.m. 
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- v prostoru II. těţební etapy – jiţní část loţiska v 8 těţebních etáţích – 

     I. etáţ – 455 m n.m. 

    II. etáţ – 440 m n.m. 

.  III. etáţ – 425 m n.m. 

   IV.   etáţ – 410 m n.m. 

   V. etáţ – 395 m n.m. 

  VI. etáţ – 380 m n.m. 

 VII. etáţ – 365 m n.m. 

VIII. etáţ – 350 m n.m. 

 

Primární rozpojování nerostné suroviny bude prováděno pomocí trhacích prací 

velkého rozsahu – clonovými a plošnými odstřely.  

Plošné odstřely se z technického hlediska uplatňují při otvírkových pracích. Jedná 

se zde svým způsobem z geometrického hlediska uspořádání vlastně o odstřel víceřadý 

clonový. Rozdíl je jen v počtu řad, kterých je v tomto případě 10 a více, a také ve směru 

odhozu rubaniny. U clonového odstřelu jde o směr působení na stěnu etáţe, zatím co u 

plošného svisle nahoru směrem na korunu lomu. Při tomto odstřelu je náloţ umístěna co 

nejvíce u dna vývrtu a spotřeba trhavin je zde zhruba o 30  vyšší neţ u odstřelu 

clonového. Výšky stěn se v tomto případě pohybují od 8 do 12 m a je zde vysoká 

náročnost na kvalitu a pevnost ucpávky. Výhodou je mimořádně pravidelná kusovitost 

rubaniny.  

U clonového odstřelu jsou vrty umístěny maximálně ve třech řadách 

šachovnicovým způsobem a průměry vrtů se pohybují nejčastěji od 108 – 140 mm a délka 

je určená výškou etáţe. Za optimální je povaţována výška kolem 12 – 20 m. Vývrty jsou 

nejčastěji úpadní, svislé nebo úklonné. Navrhuji pouţívat tři způsoby odstřelů: 

 

1)   Clonové odstřely pomocí záhlavních vývrtů – jedná se z hlediska 

bezpečnosti trhacích a vrtacích prací o nejbezpečnější způsob. Musíme zde 
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mít pravidelně sloţenou horninu a vývrty musí mít přesnou hloubku. 

Výhodou je ţe ihned po odstřelu se můţe začít na dalších vrtacích pracích. 

2)   Clonové odstřely pomocí záhlavních a patních vývrtů – patní vrty  

slouţí k zarovnání počvy. 

3)   Clonové odstřely pomocí patních, zvedacích vývrtů – jsou nejčastěji 

pouţívány v okrajových částech loţiska, při vytváření cest či zahloubení. 

 

Sekundární rozpojování, které bude pouţito pouze výjimečně k rozpojení 

nadměrných kusů horniny, bude prováděno pomocí trhacích prací malého rozsahu – 

příloţnými nebo vrtanými (maloprofilovými i velkoprofilovými) náloţemi. 

 rozpojování příloţnou náloţí  

Je to nejméně pracný způsob sekundárního rozpojování, ale při větší 

spotřebě trhavin. U tohoto procesu je také vyšší účinek vzdušné tlakové 

vlny, větší rozlet kameniva a také zvukový efekt.  

 

 rozpojování náloţemi ve vývrtu s pevnou nebo vodní ucpávkou   

Tento způsob je zaloţen na zhotovení vývrtu do takové hloubky,  

aby těţiště trhaviny leţelo přibliţně mezi spodní třetinou a polovinou 

velikosti nadměrného kusu horniny, který chceme rozpojit. K vrtání se 

pouţívá lehkých pneumatických příklepových kladiv. Po vloţení trhaviny 

do vývrtu se zbylá část buď zasype pískem či jílem, nebo se zalije vodou. 

Proto se pouţívá pro tento způsob zásadně vodovzdorných trhavin.  

 

Roznět bude převáţně elektrický, v menší míře kombinovaný – elektrický 

s bleskovicovým. Podrobně bude tato problematika řešena v „Generelním projektu trhacích 

prací velkého rozsahu“. 

V případech kde nebude moţno pouţít trhacích prací ať uţ z důvodů 

bezpečnostních, ekonomických, nebo technologických, navrhuji k rozpojování hornin 

vyuţít hydraulických kladiv. Výhodou jsou ţádné seismické účinky a minimální rozlet 

horniny viz obr. č. 2. 
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Obrázek č. 2 Hydraulické kladivo  

 

O povolení trhacích prací velkého i malého rozsahu bude poţádán Obvodní 

bánský úřad v Ostravě ve smyslu § 27 a 41 zákona ČNR čís. 61/1988 Sb. Ve znění jeho 

novelizací (úplné znění vydáno zákonem čís. 440/1992 Sb.).  

              Pro hornickou činnost na výhradním loţisku Deštné – Kamenná hora i úpravu 

drceného kameniva v lomu Mladecko bude vypracován „Plán otvírky, přípravy a dobývání 

výhradního loţiska povrchovým způsobem „ ve smyslu § 32 horního zákona čís. 44/1988 

Sb. Pro veškeré činnosti bude vypracována „Provozní dokumentace“ (technologické 
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postupy prací, provozní řády, dopravní řád, pokyny pro obsluhu a údrţbu zařízení, 

pracovní postupy) ve smyslu vyhlášky ČBÚ čís. 26/1989 Sb 

 

 

2.5 Přístupové komunikace 

 

              Přístupové komunikace budou vybudovány ze severní části dobývacího prostoru 

Deštné aţ ke skládkovému prostoru lomu Mladecko, navazujícího na silnici I. tř. čís. 46. 

              Od loţiska k silnici III. tř. čís. 44327 Mladecko – Moravice bude přístupová 

komunikace řešena rozšířením stávajících lesních a polních cest. 

Po přejezdu silnice III. tř. čís. 44327  bude vybudována nová přístupová komunikace 

situována na lesních parcelách, resp. ostatních plochách, aţ k říčce Hvozdnice. 

Přes říčku Hvozdnici bude vybudován most a cesta takto vyústí na skládkovém prostoru 

lomu Mladecko a odtud po přejezdu silnice I. tř. čís. 46  na stávající přístupovou 

komunikaci do lomu Mladecko. 

Tímto řešením je doprava vydobyté nerostné suroviny situována mimo trvale obydlené 

oblasti obce Mladecko. 

Délky jednotlivých úseků přístupové komunikace: 

- od loţiska k silnici III. tř. čís. 44327 620 m 

- od silnice III. tř. k říčce Hvozdnice 510 m 

- od říčky Hvozdnice k silnici I. tř. čís. 46 80 m 

- délka mostu přes říčku Hvozdnice 20 m 

- celková délka přístupové komunikace 1.210 m 

- délka mostu 20 m 

 

Komunikace bude vybudována se ţivičnou úpravou, o šířce 6 m. 
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Konstrukce vozovky je navrţena pro těţší dopravní zatíţení: 

- podkladní vrstva štěrkodrtě 15 cm 

- štěrková vrstva s prolitím ţivicí 20 cm 

- makadam s penetrací 10 cm 

- obalovaná drť 8 cm 

- asfaltobeton 7 cm 

 

 

2.6 Umístění důlních staveb slouţících otvírce, přípravě a 

dobývání výhradního loţiska 

 

              Sociální zařízení pro pracovníky lomu Deštné by mohlo být k dispozici v lomu 

Mladecko a tím by se omezil počet staveb nutných pro otvírku v dané lokalitě. Dále by se 

mohlo uvaţovat s vyuţitím některé z vykoupených chat, které by slouţily pro zřízení 

sociálního zařízení přímo na tomto loţisku. 

              V lomu Deštné bude pro primární částečné zpracování vydobyté nerostné 

suroviny na drcené kamenivo pouţívány mobilní primární drtírny, které budou 

přemísťovány na loţisku v závislosti na místě těţby. Pro dopravu suroviny na loţisku bude 

vybudována etáţová komunikace, jejíţ průběh je vyznačen na účelové důlní mapě – 

účelová důlní mapa lomu Deštné v měř. 1 : 1.000 – příloha čís. 1. 

              V „Plánu otvírky, přípravy a dobývání výhradního loţiska povrchovým 

způsobem“ bude řešeno čerpání a vypouštění důlních vod z prostoru zahloubené VII. a 

VIII. těţební etáţe do povrchového vodního toku Deštná. 

              V prostoru mezi loţiskem Deštné – Kamenná hora a lomem Mladecko bude 

vybudována přístupová komunikace s bezprašným ţivičným povrchem, přes říčku 

Hvozdnice bude vybudován most. Pro tyto objekty bude zpracována příslušná projektová 

dokumentace. Veškeré další stavby slouţící k úpravě drceného kameniva, opravářské 
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činnosti, sklady, expedice apod. jsou situovány v lomu Mladecko a mohou být i nadále 

vyuţívány. 

 

 

2.7 Odvodňování – jímání a odvádění důlních vod, nakládání 

s důlními vodami 

 

              K odvodňování lomu můţe dojít aţ při otvírce těţebních etáţí pod úrovní 365 m 

n.m. tj. VIII. těţební etáţe v úrovni 350 m n.m..  

Důlní vody budou odváděny samospádem z těţebních plošin do zahloubené  

VIII. etáţe, kde bude jímána do vybudované retence, která  musí být upravena tak, aby ji 

bylo moţno udrţovat bez narušení provozu lomu. Tato jímka pak bude vybavena 

přenosným kalovým čerpadlem 125-KDFU-170-17-AO (výrobce Sigma Lutín příloha č.3). 

Z této jímky bude voda čerpána tlakovými hadicemi a výtlačným potrubím do 

odvodňovací kanalizace a otevřených příkopů vybudovaných v prostorách lomu k tomuto 

účelu. Dále se předpokládá, s vyuţíváním důlní vody ke kropení komunikací aby se co 

nejvíce zamezilo prášení z provozu lomu. Odvádění zbývajícího mnoţství důlní vody bude 

do povrchového vodního toku Deštná. Pro lom bude k dispozici ještě jedno záloţní 

čerpadlo o stejném výkonu uloţeno ve skladu pro případ poruchy. Důlní vody budou 

vypouštěny za dodrţení podmínek příslušného vodohospodářského orgánu. 

O době provozu čerpadla musí být vedeny záznamy v knize odvodňování. Čerpací 

zařízení musí být aspoň jednou ročně zkontrolováno a musí být ověřen jak výkon čerpadla, 

tak stav tlakových hadic a výtlačného potrubí. Výsledky kontrol poté musí být opět 

zaznamenány v knize odvodňování. Musí zde být zapsány výsledky měření a rozborů, 

které budou prováděny nejméně jednou za půl roku a to zpravidla na jaře a na podzim 

v době největších sráţek. 
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3 ÚPRAVA A ZUŠLECHŤOVÁNÍ NEROSTŮ 

              U kameniva můţeme rozlišovat dva způsoby zpracování.  A to suchý nebo mokrý 

proces. V našem případě půjde o proces suchý, který probíhá v prostředí přirozené vlhkosti 

zpracované suroviny ale v případě poţadavku odběratelů je moţnost vyuţití i mokrého 

procesu. Oba tyto procesy mají za úkol drcení, třídění a odhliňování. Ze začátku otvírky 

navrhuji všechno kamenivo zpracovávat na technologické lince kamenolomu Mladecko a 

to z důvodu nedostatečného prostoru pro mobilní drtič a pro skládku frakce 32 – 63, která 

bude ponechávána a expedována z loţiska. Kamenivo bude tedy zpracováváno pomocí 

mobilních drtičů na loţisku a pomocí technologické linky v lomu Mladecko. 

 

 

3.1 Pomocí technologické linky 

 

Na výhradním loţisku Mladecko je v současné době vybudována technologická 

linka, sestávající z tohoto strojního zařízení: 

- násypný koš 

- ţlabový podavač 

- čelisťový drtič DCJ 1000 x 800 

- pásový dopravník – šířka 800 mm, délka 47,5 m 

- kuţelový drtič S4-1044 

- pásový dopravník – šířka 800 mm, délka 61,0 m 

- vibrační třídič EDT 18x40 (síta 63 mm, 32 mm) 

- vibrační třídič EDT 18x40 (síta 16mm, 8 mm, 4 mm) 

- ocelové zásobníky  

 frakce 16-32 mm o obsahu 40 m
3
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 frakce   8-16 mm o obsahu 40 m
3
 

 frakce   4-8 mm o obsahu 40 m
3
  

 frakce   0-4 mm o obsahu 40 m
3
  

 frakce  32-63 mm o obsahu 40 m
3 
 

 frakce  32-63 mm o obsahu 40 m
3
 

- betonový zásobník -  frakce  63-125 mm 

- ocelový zásobník o obsahu 17 m
3
 a pásový dopravník – šířka 800 m, délka 

34,0 m pro expedici po ţeleznici. 

 

              Současná technologická linka, na které navrhuji materiál zpracovávat, se skládá 

 ze tří základních strojů, a to z dvouvzpěrného čelisťového drtiče, kuţelového drtiče, 

dvouplošinového a trojplošinového třídiče. 

              Dvouvzpěrný čelisťový drtič DCD 1000 x 800 je stroj, který se skládá z pohyblivé 

a pevné čelisti a slouţí k drcení středně tvrdých a tvrdých hmot jako jsou vápenec, droba, 

diabas, čedič a rudy podobných materiálů s pevností v tlaku do 400 MPa. Materiál, který je 

určený k drcení se podává z násypky do zakřiveného drtícího prostoru, který se skládá 

s vyduté pevné čelisti, vypouklé pohyblivé čelisti a z bočních pancířů. Na materiál je zde 

vyvíjen tlak, který vzniká svíráním pohyblivé čelisti. Při zpětném chodu pohyblivé čelisti 

se prostor pro drcení zvětšuje a umoţňuje drcenému materiálu klesat níţe aţ do propadnutí 

výstupní štěrbinou, kterou můţeme nastavit podle poţadované výkonnosti. Ideální zaplnění 

prostoru drcení je z jedné poloviny aţ ¾ jeho výšky. Materiál je podáván z násypného koše 

ţlabovým podavačem a po podrcení je přepravován pásovým dopravníkem k dalšímu 

drcení, které vykonává kuţelový drtič. 

 

Technické parametry drtiče DCD 1000 x 800 

typové číslo                                                                       4704 

velikost vstupu                                                                  1000 x 800 mm 

největší velikost vstup. materiálu                                      800 x 630 x 630 mm 
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rozsah nastavení výstup. štěrbiny                                     100 – 180 mm 

zdvih pohyblivé čelisti                                                      22 mm    

otáčky výstředník. hřídele                                                 280 min
-1

 

výkon při výstup. štěrbině          

              100 mm                                                               110 m
3
. h

-1
 

              150 mm                                                               165 m
3
. h

-1 

              180 mm                                                               198 m
3
. h

-1
 

hmotnost drtiče                                                                  38, 1 t 

elektromotor                                                                      90 kW 

tlak. ztráta hrdla                                                                160 Pa 

světlost hrdla                                                                     225 mm 

 

              Kuţelový drtič S4 – 1044 je ohraničen pevným drtícím pláštěm a výstředně 

uloţeným rotujícím drtícím kuţelem, který materiál drtí tlakem. Kuţelové drtiče jsou 

tupoúhlé a pouţívají se k drcení tvrdých hmot jako jsou ţuly, čediče, křemeny a nesmí být 

smíšeny s mokrou hlínou nebo jílem. Drtící plášť s drtícím kuţelem tvoří ve své dolní části 

drtící štěrbinu, kterou je moţno nastavit podle potřeby námi poţadované frakce. Surovina 

padá z násypky přímo na rozhazovací talíř, jehoţ úkolem je rovnoměrně rozdělovat 

materiál do drtiče. V dolní části drtiče je materiál rozdrcen na námi nastavený nejmenší 

poţadovaný rozměr a propadává na dopravní pás, kterým je dopravován k třízení. 

 

Technické parametry tupoúhlého drtiče SY – 1044 

max. rozměr vstupního materiálu                                     160 mm 

regulovatelnost štěrbiny                                                    15 – 60 mm 

výkon při výstup. štěrbině          

              50 mm                                                                 110 m
3
. h

-1
 

              60 mm                                                                  115 m
3
. h

-1
       



Jiří Jaroš: Otvírka kamenolomu Kamenná hora 

2011                                                                                                                                      24 

 

otáčky řemenice předlohy                                                 520 ot/min 

otáčky excentrického pouzdra                                          297 ot/min 

počet elektromotorů                                                          1 ks 

výkon motoru                                                                    75 kW       

otáčky motoru                                                                   980 ot/min 

hmotnost drtiče                                                                   18, 8 t 

objem mazací nádrţe                                                         900 l 

 

              Třízení bude probíhat na vibračních třídičích EDT 18 x 40. Na horním třídiči jsou 

umístěny dvě řady sít. Jedna o velikosti oka 63 mm a druhá 32 mm a podsítné z tohoto 

třídiče propadává na niţší třídič na kterém jsou tři řady sít o velikosti 16, 8 a 4 mm. Od 

jednotlivých konců sít je materiál skluzy dopravován do ocelových zásobníků.  

Pro zlepšení kvality úpravy drceného kameniva v lomu Mladecko je nutné 

doplnění stávající technologické linky o odrazový drtič a pračku drtí. Toto doplnění 

strojního zařízení lomu je podmínkou toho, aby výsledný produkt byl plně 

konkurenceschopný. Odrazový drtič je do technologické linky navrhován pro zlepšení 

tvarového indexu a v dřívější době v lomu Mladecko jiţ byl provozován s dobrým 

výsledkem. Prané drcené kamenivo je poţadováno při mnoha aplikacích zejména 

v silničním stavitelství a pro instalaci této technologie jsou v lomu Mladecko výhodné 

podmínky s ohledem na dostatek důlní vody v zahloubené III. těţební etáţi – 323 m n.m. a 

na moţnost deponování kalů v prostoru této vydobyté etáţe.  

 

 

3.2 Pomocí mobilních drtičů 

 

              Přestoţe je dnes většina lomových provozů zaloţena na pevných technologických 

linkách, začínají se zde prosazovat díky niţším provozním nákladům a pořizovací ceně 

linky mobilní. Sniţují se tím náklady spojené s dopravou materiálu do násypky drtiče.         
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Výhodou je, ţe celou linku je moţno v krátkém čase přepravit s místa na místo. Skoro   

všechny modely drtičů jsou vybaveny pásovými podvozky a poháněny dieselovými 

motory. Jsou samohybné, plně hydraulicky poháněné, schopné přesouvat se po pracovišti 

za materiálem k drcení. Také jsou schopné si samy najet na odpovídající dopravní 

prostředek.  

Rozpojená nerostná surovina bude nakládána kolovými nakladači na vozidla 

technologické přepravy, která ji dopraví k násypce mobilního drtiče Destroyer 1112 (obr. 

č.4) s integrovaným tříděním a vynášecími dopravníky nebo toto zařízení bude 

přepravováno za materiálem po etáţi a násypka bude plněna kolovým nakladačem. Drtič je 

sice vzhledem k předpokládané kapacitě v 1. roce dobývání loţiska 300.000 t a v dalších 

letech 500.000 t předimezován, ale je vybrán s ohledem na velikost vstupního otvoru i pro 

moţnost dalšího zvýšení výroby. Tento typ drtiče téměř vyloučí sekundární rozpojování 

horniny na tomto loţisku. Technické parametry drtiče viz příloha č.4. 

 

 

Obrázek č. 3  Mobilní drtič destroyer 1112 
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              Třídič bude osazen síty tak, aby bylo moţno vyrábět frakci 32-63 mm. Podsítné 

bude dopravováno k další úpravě do technologické linky lomu Mladecko. Frakci 32-63 

mm bude moţno expedovat přímo z loţiska Deštné – Kamenná hora, příp. ze skládek 

situovaných u lomu Mladecko nebo po ţeleznici. Expedice z loţiska Deštné – Kamenná 

hora bude zajištěna nakladačem s váţícím zařízením. 

Poměr výroby štěrku (frakce 32-63 mm) a drtí je u mobilního drtiče Destroyer 

1112  dán cca 40 : 60, tj. 60 % výroby bude upravováno v lomu Mladecko podle 

poţadavků odběratelů. Lze předpokládat odbyt frakcí 0-4 mm, 4-8 mm, 8-11 mm, 8-16 

mm, 16-32 mm a 32-63 mm. 
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4 SANACE A REKULTIVACE 

 

              Odlesnění celého dobývacího prostoru bude probíhat etapovitě, tak aby byla 

odlesněna vţdy co nejmenší plocha.Obnova lesních porostů bude probíhat postupně 

v průběhu dobývání loţiska, kdy budou rekultivovány stupně ponechané na jednotlivých 

těţebních etáţích ihned po dosaţení závěrných svahů. Na stupně budou navezeny skrývky 

z deponií, vytvořených při otvírce I. těţební etapy v severní části loţiska, ve vrstvě 

v mocnosti 1 m a na nichţ pak proběhnou lesnické rekultivace za pouţití vhodných dřevin 

dle projektu, který zpracuje odborná firma. Postupně pak budou lesnicky rekultivovány i 

plochy po deponiích skrývkových hmot a okraje kolem horních hran lomových stěn. 

              Po vydobytí loţiska, coţ je uvaţováno cca po 55 letech, bude vyuţito 

skrývkového materiálu uloţeného na vnitřní deponii v severní části lomu pro rekultivaci 

celé VIII. etáţe v 350 m n.m. Je však pravděpodobné, ţe v nejniţší etáţi se bude 

shromaţďovat podzemní voda, takţe bude třeba v projektu rekultivace počítat se 

začleněním vodní plochy. 

              V průběhu dobývání loţiska v rozsahu obou navrţených těţebních etap budou 

postupně rekultivovány stupně ponechané na jednotlivých těţebních etáţích ihned po 

dosaţení závěrných svahů. Na stupně budou navezeny skrývky z deponií vytvořených při I. 

těţební etapě – severní část loţiska ve vrstvě o mocnosti 1 m. Po urovnání navezených 

skrývek budou stupně osázeny sazenicemi – lesnická rekultivace. Skladba dřevin bude 

navrţena opět odbornou firmou. Lesní porost tak vytvoří přirozený kryt závěrného svahu 

lomu. 

              Postupně budou lesnicky rekultivovány i plochy deponií skrývkových hmot čís. 1, 

2, 3 a 4 ( viz příloha č.1) a odlesněné okraje kolem horních hran lomových stěn. 

              Po vydobytí loţiska bude pouţito skrývkového materiálu uloţeného na vnitřní 

deponii v prostoru I. těţební etapy – severní část loţiska k rekultivaci báze loţiska – VIII. 

těţební etáţe – 350 m n.m. 

              Na části této etáţe v prostoru I. těţební etapy – severní část loţiska zůstane 

převáţná část navezeného skrývkového materiálu, do prostoru II. těţební etapy – jiţní část 
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loţiska bude navezen a rozprostřen skrývkový materiál ve vrstvě o mocnosti 2 m. 

Biologická lesnická rekultivace bude provedena na celé ploše této VIII. těţební etáţe. 

 

 

4.1 Vlivy na obyvatelstvo 

 

              Otvírka, příprava a dobývání loţiska Deštná – Kamenná hora bude bezprostředně 

působit na obyvatele obcí Deštné a Mladecko. Tyto vlivy jde rozdělit do následujících 

oblastí: 

              Zdravotní riziko, které lze spatřovat pouze v potenciálním zvýšení imisního 

zatíţení ovzduší splodinami z výfuků spalovacích motorů a prachovými částicemi. 

Prachové emise z těţby a úpravy kameniva budou minimalizovány pomocí odprašovacích 

zařízení např. tkaninové filtry či mlţící trysky. Prach z dopravy bude minimalizován 

vybudováním asfaltového povrchu na účelové komunikaci a udrţováním jí v čistotě. 

              Sociálně ekonomické důsledky otevření nové těţby drceného kameniva budou 

působit především na trvale bydlící obyvatele nejbliţších obcí v tomto směru: 

- zajištění pracovních příleţitostí pro cca 36 osob. 

- příjemce obce Deštné – Jakartovice ze zákonem stanoveného finančního odvodu 

z dobývacího prostoru ve výši 10.000,- Kč ročně. 

 

              Za těţební organizaci navrhuji: poskytnutí kompenzace negativního vlivu 

dobývání výhradního loţiska Deštné – Kamenná hora, úpravárenského procesu 

v kamenolomu Mladecko, včetně dopravy nerostné suroviny mezi těmito lokalitami na 

ţivotní prostředí ve formě finančního odškodnění obcím Jakartovice a Litultovice ve výši 

podle jednotlivých ročních těţeb: 

Obci Jakartovice 0,50 Kč/t vytěţené suroviny 

Obci Litultovice 0,50 Kč/t vytěţené suroviny, 
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coţ při předpokládané těţbě 500.000 t ročně by bylo pro kaţdou obec 250.000 Kč ročně. 

S ohledem na výpočet vytěţitelných zásob se jedná celkem o 13.594.000,- Kč, které by 

byly poskytnuty obcím na financování ekologických projektů. 

              Narušení faktoru pohody hrozí především uţivatelům chat umístěných kolem 

účelové příjezdové komunikace ke kamenolomu, ale i vzdálenějších chat, kde sice 

nebudou překračovány hygienické normy v hlučnosti a prašnosti, ale bude narušeno celé 

rekreační zázemí, které představuje lesní komplex na Kamenné hoře. 

              Majitelům chatových objektů nacházejících se v pásmu hygienické ochrany 

dobývacího prostoru, bude po projednání se stavebním úřadem / pokud se jedná o objekty, 

pro které bylo vydáno stavební povolení kolaudační rozhodnutí / nabídnuto odkoupení 

objektů. Jedná se celkem o 6 chat na katastrálním území Deštné. 

              Příznivci rekreačního vyuţití dané oblasti vytvořili občanské sdruţení na ochranu 

zachování nenarušené krajiny v lokalitě loţiska Deštné – Kamenná hora. Jedná se zde o 

řešení střetu zájmů mezi rekreačním uţíváním území a hospodárným dobýváním potřebné 

stavební suroviny, která s sebou přinese trvalou změnu morfologie krajiny a dočasné 

odlesnění. V období těţby (min. 30 let) bude v okolí lomu v pracovní době zvýšen 

dopravní ruch a celková hladina hluku a prašnosti z provozu lomu. Při uplatnění 

ochranných opatření však nebude vyuţití vzdálenějších rekreačních objektů, zejména 

v období mimo pracovní dobu, nijak citelně omezeno. 

 

 

4.2 Vlivy na ovzduší a klima 

 

              Při otvírce, přípravě a dobývání loţiska bude působení na ovzduší a klima vesměs 

nepříznivé. Odlesnění části souvislého lesního porostu – cca 15 ha v 1. etapě se sníţí 

plocha s příznivou infiltrační a evapotranspirační funkcí lesa, vznikne plocha otevřená 

větrné a vodní erozi. Vlastní provoz lomu – odstřely, drcení kameniva, doprava bude 

zdrojem emisí, které celkem zvýší znečištění ovzduší.  
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4.3 Vlivy na vodu 

 

Vlivy hodnocené činnosti na vodu lze charakterizovat v těchto bodech: 

a) zmenšení plochy pro infiltraci sráţkových vod, urychlení povrchového odtoku, 

b) vypouštění důlní vody do povrchového toku a tím moţnost jeho znečištění 

nerozpustnými látkami (kal, prach), ropnými látkami z provozu těţebních 

mechanizmů a dusíkatými látkami (zbytky a zplodiny trhavin). 

c) Ohroţení povrchovým toků Deštné a hvězdnice plachy z dopravní trasy a v případě 

havarijního úniku pohonných hmot. 

Toto nebezpečí lze minimalizovat technickými opatřeními, která spočívají jednak 

ve vybavení účelové silnice záchytnými příkopami, které budou v rizikových 

územích nepropustné a před zaústěním do povrchového toku budou vybaveny 

lapoly, a jednak v udrţování pouţívaných dopravních prostředků ve velmi dobrém 

technickém stavu. 

 

 

4.4 Vlivy na půdu, území a geologické podmínky 

 

              Vytěţení loţiska křemitých drob Deštná – Kamenná hora bude významným 

zásahem do krajiny. Zcela zmizí svahová kupa – kóta Kamenná hora a místo ní  zůstane 

prohlubeň domodelovaná při rekultivaci jámového lomu. 

              Celkově bude z prostoru odvezeno 10,3 mil. m
3
 suroviny a 716 tis m

3
 

skrývkového materiálu bude uloţeno na vnější a vnitřní deponii a po ukončení těţby bude 

pouţito pro rekultivaci vytěţeného prostoru. 

              Geologické podmínky se změní tím, ţe bude vytěţeno výhradní loţisko kvalitního 

stavebního kamene, jehoţ zásoby jsou neobnovitelné. 
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           ZÁVĚR 

              Cílem této práce bylo navrhnout způsob otvírky loţiska Deštná – Kamenná hora a 

způsob zpracování těţené suroviny na tomto loţisku.  

              Umístění těţební činnosti je v první řadě vázáno na výskyt kvalitní suroviny 

odpovídajících technologických vlastností. Vyvstane-li nezbytná potřeba této suroviny, je 

třeba vţdy hledat optimální způsob jejího dobývání, které by bylo co nejšetrnější 

k ţivotnímu prostředí. 

              Zváţíme-li surovinový potenciál výhradních loţisek stavebního kamene okresu 

Opava, zjistíme, ţe loţisko Deštné – Kamenná hora má největší mnoţství vyuţitelných 

zásob. Z tohoto pohledu se jeví těţba právě tohoto loţiska nejracionálnějším řešením, 

protoţe zásah do krajiny, se kterým je spojená kaţdá otvírka lomu, bude nejefektivněji 

vyuţit. 

 Při návrhu zpracování suroviny jsem se zaměřil na zpracovávání suroviny na 

loţisku pomocí mobilního drtiče a další zpracování na technologické lince v lomu 

Mladecko, protoţe na loţisku by bylo velmi nákladné vybudování technologické linky. Ta 

je ekonomicky výhodnější neţ zpracovávání na mobilních třídičích. Další výhodou 

zpracovávání suroviny v lomu Mladecko je moţnost vyuţívání vody ze zahloubené etáţe 

pro praní kameniva, a tím zvýšení jeho kvality. 

              K ekologicky šetrnému řešení přispívá také moţnost expediční dopravy kameniva 

z velké části po ţeleznici č. 314, coţ zase na druhé straně přispěje k zefektivnění provozu 

celé ţelezniční trati a k udrţení dopravní přístupnosti tohoto území pro obyvatelstvo i 

turistiku. 

              Stinnou stránkou řešení těţby loţiska Deštné – Kamenná hora by bylo dočasné 

narušení rekreační funkce dané části území omezené na dobu těţby přibliţně 55 let. Zde je 

však třeba připomenout, ţe v územní plánovací dokumentaci bylo jiţ dlouhodobě s těţbou 

výhradního loţiska počítáno a bylo také stanoveno PHO pro dobývací prostor, v němţ 

neměly být umísťovány ţádné občanské stavby. 
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