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ANOTACE 

Úkolem diplomové práce je návrh dalšího postupu otvírky a dobývání ložiska 

štěrkopísků v rozšířeném dobývacím prostoru Hulín. Daný nerost z ložiska je vhodnou 

surovinou pro výrobu přírodního kameniva a po provedeném výpočtu vytěžitelných zásob 

na ložisku je na místě v těžbě pokračovat neboť za pomocí stávající technologie těžby  

a úpravy se podaří zachovat nejnižší ekonomickou náročnost těžby. Samozřejmě se musí 

nutně přihlížet k hledisku co nejmenší devastace krajiny, což nahrává využití alternativy 

dvou samostatných vodních ploch s různým účelem užití a to jak účelovému,  

tak i rekreačnímu. 

Klíčová slova: další postup otvírky, dobývání ložiska, úprava nerostu, využití 

prostoru ložiska po ukončení těžby 

 

SUMMARY 

The aim of the thesis is a proposal for further procedures on the opening and 

extraction of sandy gravel deposits in the expanded area Hulin. The given mineral deposit 

is a suitable material for the production of natural aggregates. Following the calculation of 

the exploitable reserves of the deposit it has been discovered that the mining needs to 

continue using existing technology and adjustments to maintain the lowest economic 

performance of mining. Of course, consideration has to be given to the smallets aspect of 

devastation of the landscape. This can be achieved by using an alternative where two 

separate water bodies with different purposes of use. One for special – purpose and the 

other for recreationnal purpose. 

Keywords : futher procedure of opening, extraction of deposits, adjustment of the 

mineral, the use of deposit after finishing of mining 



  

SEZNAM ZKRATEK 

České zkratky 

BPEJ  bonitované půdně ekologické jednotky 

ČD  české dráhy 

ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav 

DP  dobývací prostor 

EVL  evropsky významná lokalita 

CHLÚ  chráněné ložiskové území 

CHOPAV  chráněná oblast podzemí 

J  jih 

k.ú.  katastrální území 

PM 10  respirační frakce prašného aerosolu s průměrem 50% částic 

PO  předměty obrany 

S  sever 

SV  severovýchod 

ÚP  územní plán 

ÚSES  územní systém ekologické stability 

VKP  významný krajinný prvek 

ZPF  zemědělský půdní fond 

 

Cizojazyčné zkratky 

E  východ 

N  sever 

NE  severovýchod 

NW  severozápad 

S  jih 

SE  jihovýchod 

SW  jihozápad 

W  západ 
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ÚVOD 

Každý ekonomicky vyspělý stát je hodnocen z hlediska rozvoje jeho životní 

úrovně, kdy je rovněž kladen důraz na ekologii a ochranu životního prostředí, která  

se v posledních letech stává prioritou sledující uchování přírodních krás pro budoucí 

generace. Je všeobecně známo, že těžba nerostných surovin má svůj podíl na vyspělosti 

hospodářství státu, ale také zanechává po sobě v krajině znatelné stopy a to po dobu 

i několika desítek let po ukončení těžby na ložisku. Výjimku netvoří ani těžba štěrkopísků 

z vody, přestože vzniklé vodní plochy lze využívat s drobnými úpravami ihned po vytěžení 

ložiska nebo ukončení těžby na ložisku. 

Nevýhodou povrchového dobývání je narušení přirozeného krajinného prostředí 

vlastní těžbou, což nese vyšší nároky na následnou rekultivaci postiženého území. 

Výhodou je efektivní využití nerostu z ložiska, kdy ztráty na těžené surovině se zpravidla 

pohybují mezi 2 – 5 %. Štěrkovna Hulín se nachází ve Zlínském kraji v sousedství města 

Hulína, kdy vlastní štěrkovna je napojena na silniční síť, což je velkým kladem 

pro provádění expedice vytěžené suroviny do širokého okolí a dnes také díky zprovozněné 

dálnici na město Přerov a Uherské Hradiště také do vzdálenějších míst, což je ovšem 

otázkou ekonomiky dopravy. 

Na ložisku jsou užitkovou surovinou kvartérní fluviální písčité štěrky nacházející 

se v rajonu pliopleistocénních sedimentů Hornomoravského úvalu v povodí řeky Moravy. 

Celá oblast spadá do podcelku Středomoravská niva. Jedná se o akumulační rovinu podél 

řeky Moravy a Bečvy. Jiné zdroje než štěrkopísku a písků se nepředpokládají. 

Ložisko stěrkopísků Hulín je v současné době těženo na úroveň mocnosti ložiska. 

Je zde využívána metoda povrchového dobývání strojním způsobem a to plovoucími 

těžebními stroji. Shora uvedené metody těžby bude využíváno i nadále při dobývání 

v rozšířeném dobývacím prostoru.  

Plánované rozšíření těžby štěrkopísku na výhradním ložisku Hulín bude 

navazovat na stávající těžbu. Část plánovaného rozšíření těžby bude řešena rozšířením 

stávajícího dobývacího prostoru Hulín, zbývající část bude řešena na základě změny 

ve využití území a povolení činnosti prováděné hornickým způsobem v nevýhradní části 

ložiska ze zajištění celistvosti územních změn a z důvodu využít pozemky, jejichž 

zemědělské obhospodařování by bylo po rozšíření dobývacího prostoru znemožněno  

či ztíženo.  

Cíl diplomové práce: 

Cílem diplomové práce je návrh dalšího postupu dobývání štěrkopísků z vody  

na ložisku Hulín včetně jeho otvírky a dobývání na rozšířeném dobývacím prostoru  

ve zmiňované lokalitě.  
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1 GEOGRAFICKÉ, GEOLOGICKÉ A 

HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY NA LOŽISKU 

1.1 Geografie lokality 

Výhradní ložisko štěrkopísku Hulín se nachází v jižní části hornomoravského 

úvalu mezi městem Hulín a obcemi Záhlinice a Bílany. 

 

Obrázek 1: Let. snímek technologického zázemí štěrkovny s napojením na státní silnici 

1.1.1 Geomorfologie 

Podle geomorfologického členění leží řešené území v provincii Západní Karpaty. 

Regionální členění reliéfu ukazuje následující přehled: 

Subprovincie Vněkarpatské sníženiny 

Oblast Západní Vněkarpatské sníženiny 

Celek Hornomoravský úval 

Podcelek Středomoravská niva 

Okrsek Holešovská plošina 

Reliéf má charakter ploché poříční krajiny vzniklé na poklesové struktuře 

Hornomoravského úvalu ve Vněkarpatských sníženinách, který je vyplněn mladými 

terciérními a kvartérními sedimenty. Jedná se o akumulační rovinu podél řeky Moravy 
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a jejich přítoků. Středomoravská niva směrem na východ postupně přechází v Holešovskou 

plošinu. 

Toto území se projevuje jako široké údolí, jež je vyplněno sedimenty tortonské 

transgrese. Ložisko je tvořeno ve své spodní části připlavenými tortonskými písky, na které 

se ukládaly v pleistocenu štěrky a písky akumulované řekou Moravou a jejími přítoky. 

Podložím ložiska jsou tortonské jíly a nadložím je tvořeno vrstvou nivních hlín a jílů. 

Mocnost pleistocenních štěrků na výhradním ložisku Hulín kolísá od 2,2 m  

do 12,3 m a mocnost neogenních písků od 1,2 m do 29,0 m. Průměrná mocnost nivních 

hlín a jílů v nadloží je 3 m. 

1.1.2 Klimatické podmínky 

Zájmové území leží v teplé oblasti a je charakteristické dlouhým až velmi 

dlouhým, teplým až velmi teplým a suchým až velmi suchým létem. Přechodné období  

je velmi krátké s teplým jarem a podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a suchá až velmi 

suchá, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. 

Průměrná teplota vzduchu se pohybuje kolem hodnoty 8,5 stupňů C, přičemž 

nejchladnějším měsícem je leden, nejteplejším červenec. Průměrná denní maxima teploty 

vzduchu se v nejteplejším měsíci pohybují kolem hodnoty 24 stupňů C. Průměrná denní 

minima teploty vzduchu klesají v nejchladnějším měsíci zimy na -5 stupňů C. V červenci 

se průměrná denní minima pohybují okolo 12 stupňů C. 

Přehled některých vybraných klimatických charakteristik: 

Počet letních dnů 50 – 60  

Počet dnů s průměrnou teplotou 160 - 170  

Počet mrazových dnů 100 – 110 

Počet ledových dnů 30 – 40 

Průměrná teplota měsíce ledna -2 - -3˚C 

Průměrná teplota měsíce července 18 – 19˚C 

Průměrná teplota měsíce dubna 8 – 9˚C 

Průměrná teplota měsíce října 7 – 9˚C 

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 – 100 

Srážkový úhrn za vegetační období 350 – 400 

Srážkový úhrn v zimním období 200 – 300 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou  40 – 50 

Počet zamračených dnů 120 – 140 

Počet jasných dnů 40 – 50 
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1.1.3 Ovzduší 

Podkladem pro vypracování tabulky hodnot větrné růžice města Hulína jsou 

záznamy z Českého hydrometeorologického ústavu Praha – útvar ochrany a čistoty 

ovzduší – oddělením expertíz a modelování. 

 

Obrázek 2: Větrná růžice 

Tabulka hodnot větrné růžice Hulína 

 [m/s] N NE E SE S SW W NW CALM Součet 

Sum (Graf) 6,43 15,6 7,1 14,08 16,72 11,39 9,8 13,3 5,58 100/100 

Tabulka 1:Hodnoty větrné růžice Hulína; (Zdroj: ČHMÚ) 

Imisní situace posuzované lokality je ovlivněna lokálními zdroji a dále velkými 

zdroji znečišťování ovzduší v blízkých městech, zejména v Přerově a dále dopravou. Stav 

ovzduší v Hulíně reprezentuje imisní měřící stanice ve Zlíně s automatickým měřícím 

programem ZZLNA, staré číslo ISKO č. 1510. 

Vlastní štěrkovna Hulín vzhledem k používané technologii těžby štěrkopísků 

z vody a následnému praní vytěžené suroviny neovlivňuje negativně své okolí emisemi 

prachových částic. 

1.1.4 Rostlinstvo a živočišstvo 

Zájmové území je situováno na zemědělském půdním fondu, žádný zvláště 

chráněný druh rostliny se zde nevyskytuje. Nejcennější stanoviště z hlediska flóry 

představují břehy Svinského potoka, avšak ani zde nebyl žádný takovýto druh zjištěn. 

Ze vzácnějších zajímavých rostlin se ve stávajícím těžebním jezeře vyskytuje vodní 

rostlina řečanka  přímořská, jež vytváří porosty vhodné k výtěru ryb. 

Území pro rozšíření těžby je situováno na zemědělské půdě, na níž byl prokázán 

výskyt dvou silně ohrožených a tří ohrožených druhů živočichů. V širším zájmovém území 
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se vyskytuje další spektrum chráněných druhů.  Zkušenosti se stávající těžbou štěrkopísků 

na lokalitě Hulín ukazují, že při vytvoření nové vodní plochy nastává její rychlá kolonizace 

širikým spektrem živočichů z okolí a to včetně chráněných druhů. Příkladem může být 

výskyt bobra či rybáka obecného. 

1.2 Geologické a hydrogeologické poměry na ložisku 

1.2.1 Geologické poměry 

Geologický podklad území je budován sedimenty neogenními. Tyto jsou 

zastoupeny vrstvami pontu. K pontu zařazujeme poměrně monotónní souvrství pestrých 

jílů a místy štěrků, které leží nad panonem, z něhož se v centrálních částech pánve 

pozvolna vyvíjí, na okrajích okrajích zřetelně transgreduje. Jsou to světle šedé, zelenavé  

až zelenošedé nebo žlutošedé, většinou silně žlutohnědé, rezavě a vzácněji rudě skvrnité, 

nevrstvevnaté, většinou nepísčité plastické jíly, vzácněji vápnité jíly, jen občas s polohami 

a čočkami písčitými. Kromě pestrých pelitů jsou vzácněji vyvinuty i jíly modré, hnědavé  

a nafialovělé. 

Na bázi i uvnitř souvrství jsou poměrně hojné polohy převážně křemenných 

štěrků drobného zrna. Jsou dobře opracovány, uloženy většinou v jemném až středně 

zrnitém křemenném písku. Směrem do oblasti hradištského příkopu nabývají štěrky 

převahy. Jsou zejména v okrajových částech příkopu tvořeny křemenem, avšak již s větším 

podílem paleogenních pískovců. Jsou opět uloženy v pískové základní hmotě, místy 

s polohami pestrých jílů. Kromě štěrků se v této oblasti častěji vyskytují středně zrnité  

až hrubozrnné křemenné písky. Tento pískovo – štěrkový vývoj pontu je spjat pozvolnými 

přechody s pelitickým vývojem uprostřed pánve. Mocnost pontu na území pánve dosahuje 

100-150 m.  

Nejstaršími jednoznačně kvartérními sedimenty na území Středomoravské nivy 

jsou fluviolakusturnní sedimenty mindelu, vyplňují v mocnosti 50m tektonický příkop 

mezi Hulínem, Tlumačovem a Kroměříží. Pleistocenní uloženiny řešeného území náleží 

jednak typu fluviálnímu (náplavy vodních toků) a dále jsou to především sedimenty 

eolitické (spraše).  Fluviální sedimenty tvoří u řeky Moravy výrazné terasy, které jsou 

vesměs překryty sprašovými uloženinami. K holocenním sedimentům zde patří uloženiny 

údolních niv, svahových hlín, které vznikly na sedimentech pleistocenních. 

Užitkovou surovinou na ložisku Hulín jsou ve svrchní části nacházející 

se kvartérní fluviální písčité štěrky v regionu Hornomoravského úvalu v rámci kvartérních 

sedimentů v povodí řeky Moravy. Hornomoravský úval je součástí Karpatské prohlubně, 

která představuje tektonickou deprasi vyplněnou sedimenty kvartéru a neogénu. 

V zájmovém území naprosto dominují fluviální (glejové)  a lužní půdy.  

Skupina půd fluviálních zahrnuje půdy na naplaveninách toků. Charakteristickým 

znakem je rozdílná mohutnost humusové vrstvy a rozdílné zrnitostní složení v závislosti na 
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původu a vytřídění zemin, které voda přinášela. Jsou to nejmladší půdy, a protože 

půdotvorný proces netrval dlouho, nevytvořil se u nich kvalitní humus ani v příznivých 

půdotvorných podmínkách při stejné teplotě a obsahu vápníku jako při vývoji černozemí. 

Obsahem humusu se vyrovnají černozemím. 

Skupina lužních půd zahrnuje půdy, které se vyvinuly většinou na vápnitých 

zeminách v podmínkách zvýšeného odvlhčení půdy. Charakteristickými polohami jejich 

výskytu jsou jednak mělké sníženiny v plošinách, jednak nivní polohy, kde půdotvorný 

proces trval delší dobu a nebyl narušen záplavami. Mají kvalitní humus a mocnější 

humusovou vrstvu až 40 cm. Mají neutrální půdní reakci. 

1.2.2 Hydrogeologické podmínky 

Povrchové vody 

Zájmové území náleží do povodí řeky Moravy, která je hlavním vodním tokem. 

Územím protéká další vodohospodářsky významný tok Rusava a nachází se zde řada 

drobných vodotečí, odvodňovacích a melioračních kanálů, vesměs regulovaných, kdy 

z ekologického hlediska je nejvýznamnější je Stonač, protékající v bezprostřední blízkosti 

území. 

Němčický potok (dle hydrologických map zvaný Hluboká) je zaústěn 

do západněji situovaného Svinského potoka, kdy v rámci rozšíření stávajícího těžebního 

prostoru bude nutné řešit přeložku těcchto toků severním směrem a nové zaústění 

do Stonače. 

 Jižním směrem se nachází soustava tzv. Záhlinických rybníků a v širším území 

se nachází vytěžená stěrkoviště, která zůstávají jako vodní plochy zatopené hladinou 

podzemní vody.  

Záměr bude mít významný vliv na povrchové vody a to především rozšířením 

stávající vodní plochy těžebního jezera a vznikem další vodní plochy v katastru Bílany. 

Tento vliv bude významný a nelze jej považovat za zcela negativní či pozitivní.  

Do stávajícího těžebního jezera budou nadále svedeny vody z úpravy těžené suroviny. Tyto 

vody obsahují významný podíl nerozpuštěných látek – výpěrků, které se ukládají  

v těžebním jezeře. Jejich množství, stejně jako množství odebíraných vod z těžebního 

jezera a vod vypouštěných do jezera, vzroste úměrně s navýšením objemu těžby.  

Podzemní voda 

Podle hydrogeologické rajonizace ČR se ložisko štěrkopísku Hulín nachází v 

rajonu Pliopleistocénní sedimenty Hornomoravského úvalu v rámci Kvartérních sedimentů 

v povodí Moravy. Rajon he hydrogeologickou pánví. 

Hornomoravský úval je součástí karpatské předhlubně, která představuje 

tektonickou depresi vyplněnou sedimenty kvartéru a neogénu. V podloží této lineární 

struktury jsou zde paleogenní uloženiny vnějšího flyše Západních Karpat. 
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Pro hydrogeologickou funkci horninových těles je určující paleohydrogeologický 

vývoj zájmového prostoru, dnešní vztah horninového tělesa k místní erozní bázi  

i k regionální bázi (báze sedimentární výplně údolního dna Moravy) přirozeného 

podzemní- ho odvoďňování celého zvodnělého systému. 

Pro odvodňování hlubších zvodní je určující neotektonika. V případě starší 

sedimentární výplně údolí Moravy, jde hlavně o radiální poklesy, ale i zdvihy dílčích 

horninových ker skalního podkladu od ukončené mořské sedementace  v miocénu  

až do současnosti. Na doznívající tektonické pohyby reagovala řeka Morava i její přítoky 

erozí nebo akumulací pro dasažení rovnovážného spádového profilu. 

Štěrkopísky údolní nivy a terasy Moravy jsou značně čisté, tj. především  

bez jílovitých a hlinitých příměsí. Naproti tomu štěrkopísčité sedimenty drobných přítoků 

řeky Moravy jako Rusavy, jsou zpravidla zahliněné. 

 Ve vertikálním směru z hlediska hydrodynamiky podzemní vody rozlišujeme 

1. zvodeň pod povrchem a 2. zvodeň pod povrchem. 

První zvodeň je mělká drenážní zvodeň nivy a terasy Moravy a jejich přítoků, má 

volnou nebo mírně napjatou hladinu. Je v hydraulické spojitosti s vodami povrchových 

toků. Je vázána na pliopleistocénní fluviální písky a písčité stěrky. Povodňové hlíny  

na jejich povrchu jsou málo propustné až nepropustné a tvoří stropní poloizolátor  

až izolátor této zvodni. 

Režim naplňování a vyprazdňování zvodní je závislý na průtocích v povrchových 

tocích. Rozkolísanost hladin podzemních vod se snižuje se zvyšujícím se vzdáleností  

od vodních toků. 

V přirozených podmínkách sleduje proudění podzemní vody sklon nepropustného 

podloží. Jeho reliéf vykazuje v nivách i terasách elevace a deprese, které podmiňuji tvorbu 

privilegovaných oběhových cest. Generelní směr proudění podzemních vod v mělké 

zvodni je od severu až severovýchodu k jihu. Je ovlivněn vodárenskými, odběry. 

Kvalita podzemní vody neodpovídá hygienickým požadavkům na pitnou vodu, 

velmi často jde o přírodně zvýšené obsahy manganu a železa. Lokálně proměnlivé jsou 

obsahy dusičnanů a síranů. Zvýšené bývají i hodnoty chemické spotřeby kyslíku 

manganistanem, případně chloridů. 

Vzhledem k převládajícímu pelitickému vývoji mají neogénní sedimenty  

pro fluviální zvodně tohoto regionu většinou funkci počevního izolátoru. 

Druhá zvodeň pod povrchem též miocénní zvdeně mají tlakový režim podzemních 

vod s negatívní piezometrickou úrovní. Zvodněné písky a štěrky představují průlinové 

kolektory různých mocností s obtížně specifikovatelnou infiltrační i odvodňovací oblastí. 

Režim naplňování a vyprazdňování hlubších zvodní je především záležitostí 

hlubších oběhových cest dotovaných přímou infiltrací atmosférických srážek mimo 

hodnocený prostor. 
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Obrázek 3: Plovoucí drapáková rypadla 

Kvalita podzemní vody neogénních zvodní je dána dobou zdržení podzemní vody 

v horninovém prostředí a především hloubou zvodní. Nehluboko pod povrchem, mají 

neogénní podzemní vody kvalitu vod pitných. S přibývající hloubkou vzrůstá mineralizace 

i koncentrace železa a manganu. 

Ložisko je tvořeno snadno propustnými klasickými sedimenty, štěrkopísky  

a písky. Vodní režim je ovlivňován jak vodou řeky Moravy, tak i srážkovou vodou. 

Surovina je v prostoru celého ložiska zvodnělá, hladina spodní vody je souvislá a volná. 

Při průzkumných pracech kolísala hladina spodní vody na výšce 184,3 m až 186,8 m. n.m. 
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2 SOUČASNÝ STAV TECHNOLOGIE DOBÝVÁNÍ, 

DOPRAVY A ÚPRAVY ŠTĚRKOPÍSKU 

2.1 Chráněné ložiskové území a dobývací prostor 

Ochrana zásob výhradního ložiska byla provedena stanovením chráněného 

ložiskového území Hulín. Chráněné ložiskové území Hulín bylo stanoveno rozhodnutím 

Obvodního báňského úřadu v Brně pod č.j.: 4695/90-Hy ze dne 29.března 1991. 

Dobývání štěrkopísku na výhradním ložisku Hulín je v současné době prováděno 

dle POPD, který byl povolen rozhodnutím OBÚ v Brně čj.:08-5870/2002-511-Pcl ze dne 

28.2.2002. 

Hranice stávajícího těžebního jezera je na západní straně omezena korytem  

Němčického potoka, do kterého je zaústěn Svinský potok. 

2.2 Přípravné práce 

Výhradní ložisko Hulín je rozfáráno jámovým lomem , jehož těžební jáma 

 je s ohledem na hydrogeologické podmínka zatopena podzemní vodou neboť těžba 

vlastního štěrkopísku je prováděna pod úrovní její hladiny, tudíž se jedná o těžbu 

štěrkopísku z vody. 

Pozemky byly vyňaty v minulosti ze zemědělského půdního fondu a skrývkové 

práce zde byly provedeny již v minulosti strojním způsobem a nyní se provádí dotěžování 

stávajícího těžebního jezera strojním způsobem na mocnost vrstvy užitkového nerostu. 

2.3 Dobývací práce a doprava suroviny po provozovně 

Těžená surovina je rozpojována přímo těžebním strojním zařízením, kterým jsou 

dvě plovoucí drapáková rypadla ROHR  RS 7,0/250  PK a RCM 60 za pomocí nichž  

je surovina rozrušena, vytěžena i nakládána na samovýsypné čluny SVČ – 150  

nebo SVČ -200 a za pomocí tlačných remorkérů TR - 90 je dopravována do přístavu. Zde 

je surovina vysypávána ze člunů zpět do vody a odtud je surovina pomocí plovoucího 

korečkového elevátoru PKE-200  nakládána na pozemní pásový dopravník. Pásovou 

dopravou s elektrickým pohonem v délce 700 m je dopravována k úpravně. 

V první fázi dochází praním suroviny k odstranění odplavitelných částic (jílů, 

zbytků dřeva atd.), dále je prováděno třídění na jednotlivé frakce, kdy upravená surovina je 

výsypnými pásy ukládána na volné skládky a odtud je za pomocí kolových nakladačů 

nakládána na nákladní vozidla, kterými je zajišťována expedice suroviny k zákazníkovi,  

po předchozím zvážení vozidla popřípadě soupravy vozidel na stacionární váze. 
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Obrázek 4: Letecký snímek DP Hulín v popředí s přístavem 

2.4 Mechanizace 

Těžba užitkového nerostu je prováděno dvěma plovoucími drapákovými rypadly  

a to ROHR RS 7,0/250PK a RCM 60, k dopravování vytěžené suroviny jsou používány 

samovýsypné čluny SVČ – 150nebo SVČ – 200, které pomocí tlačných remorkérů   

TR – 90 dopravují surovinu k plovoucímu elevátoru PKE – 200, jež z vodní zásobní 

skládky tuto těží a nakládá na systém pásových dopravníků, kterými se surovina dopravuje 

k praní a třídění suroviny. Třídění je prováděno za mokra- sprchováním vodou, čímž jsou 

ze suroviny odstraněny odplavitelné částice. Frakce 0/4  mm je odvodněna na dehydrátoru 

a dalším dopravníkem dopravena na zemní skládku. Frakce nad 4mm jsou pomocí další 

soustavy dopravníků přivedeny do třídírny a zde jsou tříděním na sítech dle velikosti 

jednotlivých otvorů tříděny na jednotlivé frakce a následně ukládány na zemní skládku  

dle jednotlivých frakcí. Nadsítné je dále upravováno drcením v kuželovém drtiči S3 1043 

na potřebné frakce. Technologická voda s jílovitými výpěrky je odvedena na kalová pole, 

kde dochází k jejímu vyčištění sedimentací výpěrků. 

2.5 Elektrická energie  

Elektrická energie pro stěrkovnu Hulín je přivedena venkovním vedením 

VN 22 kV stacionární trafostanice 630 kVA, ve které je umístěno měření rozvodných 

závodů, jištění v kuželovém drtiči zařízení, vypínače a další zařízení stanice. Z hlavní 

rozvodny jsou provedeny kabelové přípojky do jednotlivých objektů a zařízení provozovny 

vedením NN (380 V). Přívod elektrické energie pro těžební stroje je proveden venkovním 

vedením vysokého napětí a dále pozemním kabelovým vedením a vlečným kabelem  

na plovácích do rozvodny plovoucích těžebních strojů. 
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2.6 Rozvod vody 

2.6.1 Technologická voda 

Pro úpravu těžené suroviny je využívána důlní voda ze stávajícího těžebního 

jezera v množství cca 8 m3/min, která je z plovoucí čerpací stanice potrubím přiváděna 

 k třidičům a sítům a následně se téměř v celém objemu vrací zpět do jezera. Úbytek vody 

je zanedbatelný, vzhledem k úpravě suroviny těžené z vody a řešení vodního hospodářství 

se zpětným vypouštěním vody, po sedimentaci pevných podílů, zpět do těžebního jezera. 

2.6.2 Voda pro myčky vozidel a sociální zařízení 

Voda pro zásobování sociálního zařízení je čerpána ze studny v areálu 

provozovny, ale nesplňuje požadavky na pitnou vodu. 

Pro myčku vozidel, z níž jsou po recyklaci odváděny odpadní vody do stejné 

koncové jímky jako u splaškových vod, je voda rovněž odebírána ze studny v areálu. 

2.6.3 Pitná voda 

Pro potřebu zaměstnanců je pitná voda přivážena balená. 

2.7 Opatření proti prašnosti a materiál k zajištění provozu 

Vzhledem k charakteru těžby a praní suroviny , které je součástí jejího třídění  

nedochází při manipulaci a zpracovávání štěrkopísku a písku k prašnosti. Sekundární 

prašnost ze zpevněných ploch a účelových komunikací je eliminována pojízdným kropicím 

vozem. 

Základní materiál denní potřeby a spotřeby včetně ochranných pomůcek  

je umístěn ve skladu a zbylý materiál je zajišťován operativně. 

 

Obrázek 5: Čerpací stanice technologické vody z těžebního jezera 
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2.8 Provozní hmoty 

Pohonné hmoty pro provoz kolových nakladačů, vozidel a remorkérů jsou 

přiváženy v cisterně a plněny nad zabezpečenou plochou do nádrží mechanismů  

s meziskladováním v Bencaloru s nadzemními nádržemi 2x 10 000 litrů umístěnými  

v ochranné vaně. 

Provoz administrativní budovy včetně sociálního zařízení v areálu provozovny 

jsou vytápěny zemním plynem, tudíž z hlediska ekologické zátěže lokálním zdrojem není 

žádný předpoklad znečišťování.  
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3 NÁVRH DALŠÍHO POSTUPU DOBÝVÁNÍ VČETNĚ 

DOPRAVY A ÚPRAVY NEROSTU AŽ DO VYDOBYTÍ 

ZÁSOB 

3.1 Zjištěné zásoby 

Ke dni 31. prosince 2006 byly vedeny na výhradním ložisku Hulín prozkoumané 

zásoby: 

Bilanční zásoby volné 17 055 tis. m
3 

Nebilanční zásoby volné 3 437 tis. m
3 

Celkem 20 492 tis. m
3 

Tabulka 2: Zásoby výhradního ložiska Hulín 

Pro ověření dalších zásob štěrkopísku bylo v červnu 2005 provedeno 

v severozápadním předpolí dobývacího prostoru Hulín na ploše cca 21 ha geofyzikální 

vyhodnocení úložních poměrů. Podle tohoto vyhodnocení byla v této části ložiska ověřena 

průměrná mocnost ložiska 18,5 m a průměrná mocnost skrývky 2,6m. 

Zájmové území plánovaného rozšíření těžby na ložisku Hulín je vymezeno  

v jihovýchodní a západní části hranicí CHLÚ Hulín, v v severozápadní části hranicí 

ochranného pásma trati ČD, v severovýchodní části hranicí ochranného pásma vodních 

zdrojů a v jižní části hranicí stávajícího dobývacího prostoru Hulín. 

Výhradní ložisko Hulín ev. čís. 3011600 je vymezeno hranicemi bloků zásob čís. 

1, 2, 3a, 3b, 4, 5a, 5b. Mimo hranice těchto bloků zásob v zájmovém území jsou zásoby 

nevýhradního ložiska Hulín. Výhradní ložisko Hulín je v zájmovém území rozděleno  

na dvě části, plochu č. 1 v severozápadní části území a plochu č. 2 ve východní části 

území. 

Nevýhradní ložisko Hulín je rozděleno na tři části, plochu č. 3 v západní části 

území, plochu č. 4 v severní části území a plochu č. 5 v severovýchodní části území.  

V zájmové části ložiska Hulín byly vypočteny podle jednotlivých ploch tyto zásoby: 

plocha číslo mocnost zásob (m) výměr plochy (m
2
) objem zásob (m

3
) 

1 10,1 308.03 110.800 

2 9,1 4.531 41.200 

3 18,5 206.668 3.823.400 

4 6,2 44.323 274.800 

5 8,4 75.043 630.400 

Celkem 11,8 638.566 7.880.600 

Tabulka 3: Výpočet zásob pro jednotlivé plochy 
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V první etapě rozšíření dobývacího prostoru Hulín bude v dotčené části 

výhradního ložiska o výměře 9,54 ha vytěžen blok zásob v množství cca 1.145.000 m
3
 

štěrkopísku a navrhuje se tak, aby nebyly dotčeny stávající vodoteče Stonač, Němčický  

a Svinský potok, jejichž přeložení a úpravu koryt je žádoucí řešit samostatnou projektovou 

dokumentací a samostatnými řízeními  

3.2 Skrývkové práce 

Skrývka nadloží bude prováděna strojní metodou dlouhodobě používanou  

a ověřenou. V částech ložiska, kde úroveň hladiny podzemní vody zasahuje do nadloží, 

budou skrývkové práce prováděny tzv. hrázkováním. To znamená, že z jednotlivých komor 

oddělených od zbývajícího těžebního jezera hrázkami bude voda odčerpávána do těžebního 

jezera, čímž dojde k částečnému  odvodnění spodní části hlušinové vrstvy. 

Vzhledem ke skutečnosti, že zájmové území je zemědělsky obhospodařováno  

a pozemky jsou součástí zemědělského půdního fondu, je na místě zabránit škodám  

na zemědělském půdním fondu nebo je alespoň minimalizovat. Proto budou skryty 

odděleně svrchní kulturní vrstvy půdy a případně i hlouběji uložené zúrodnění schopné 

zeminy na celé dotčené ploše a bude zajištěno jejich hospodárné využití nebo řádné 

uskladnění pro účely rekultivace. Jedná se o vrstvu mocnosti 0,3 m na výměře 9,8 ha  

v celkovém množství cca 29.935 m
3
, kdy tyto zeminy budou následně použity  

k rekultivaci na území dotčeném hornickou činností.  

Dále bude na pozemcích o shora uvedené výměře postupně provedena skrývka 

nadložních inertních zemin o celkovém objemu cca 248.200 m
3
. Mocnost skrývky  

se v zájmovém prostoru pohybuje v rozmezí od 1,6 m do 4,4 m. Skrývkové zeminy budou 

použity ke zpětnému závozu těžebního jezera (vnitřní výsypka), tvarování břehů  

a v případě nadbytku též k potřebě externích firem, za účelem nasypu těles komunikací, 

závozu proláklin apod. 

Skrývka nadloží bude prováděna dlouhodobě používanou a ověřenou povrchovou 

strojní metodou. Sejmutí ornice a zúrodnění schopné zeminy bude provedeno hrnutím 

dozerem do několika dílčích nasypů , odkud bude nakládána dieselhydraulickým rypadlem 

nebo dieselhydraulickým nakladačem na odvozní prostředky, což jsou terénní nákladní 

vozidla, jež budou převážet ornici na dočasnou deponii ornice. 

Skrývka nadložních inertních zemin bude prováděna dieselhydraulickým 

rypadlem s podkopovou lžící na housenicovém podvozku s přímou nakládkou na nákladní 

vozidla, kdy se zemina bude dopravovat na místo uložení po lomových cestách.  

V některých částech ložiska dosahuje úroveň hladiny spodní vody až do nadloží, proto 

budou skrývkové práce probíhat z ohraničených komor a hladina podzemní vody bude 

snižována přečerpáváním vody z komory do těžebního jezera. 

Skrývkové práce musí proběhnout v dostatečném předstihu před vlastní těžbou. 
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3.3 Těžební práce  

Ložisko je v současné době dobýváno povrchovým strojním způsobem 

plovoucími těžebními stroji. Tato dlouhodobě používaná a ověřená metoda bude i nadále 

využívána v dalších částech ložiska.   

Těžební práce budou vedeny v hranicích rozšířeného dobývacího prostoru, 

na území vyňatém ze zemědělského půdního fondu. Po provedení skrývkových prací je 

území těžební činnosti prosto okolností, které by svým charakterem mohly znemožnit 

provádění hornické činnosti. 

Užitkovou surovinou na vyhrazeném ložisku Hulín jsou fluviální štěrkopísky  

a písky, kdy jiné zdroje než štěrkopísku či písků se nepředpokládají. Průměrná mocnost 

určená při operativním výpočtu je 11,8 m. 

Dobývání ložiska bude prováděno v jednom nebo ve dvou těžebních řezech,  

v závislosti na úložních podmínkách ložiska. V prvním těžebním řezu bude těžební úroveň 

na kótě 173 až 175 m. n. m. Ve druhém těžebním řezu bude těžební jezero prohlubováno až 

na úroveň kóty 160 m. n. m. Mocnost prvního těžebního řezu se bude pohybovat  

od 8 do 13 m. Mocnost druhého těžebního řezu bude cca do 15 m. Generální směr postupu 

těžby bude severně a severozápadně od hranice v současné době povolené hornické 

činnosti. 

Hranice těžebního jezera je na západní straně omezena korytem Němčického 

potoka, do kterého je zaústěn Svinský potok. Zachování lodní dopravy je podmíněno 

vytvářením ucelené vodní plochy.  

Po provedené skrývce inertních materiálů bude potřebné započít se samotnou 

otvírkou ložiska zájmového nerostu, tak aby mohla započít těžba plovoucími těžebními 

stroji v otvírkovém řezu. Za tímto účelem musí být ve skrývkovém řezu odtěžena svrchní 

část vrstvy užitkové suroviny a to do maximálního dosahu použitého skrývkového stroje. 

Tímto bude dieselhydraulické rypadlo na pásovém podvozku s podkopovou lžící, čímž 

bude vytvořena vodní hladina pro nasazení pro nasazení plovoucího drapákového rypadla, 

kterým bude ROHR RS 7,0/250 PK, RCM 60. Kdy doprava vytěženého nerostu  

do přístavu na podvodní skládku bude prováděna samovýsypnými čluny SVČ -150 nebo 

SVČ – 200 pomocí tlačných remorkérů TR -90. V přístavu bude surovina vysypávána  

z člunů do vody na podvodní skládku. Z podvodní skládky bude surovina za pomocí 

plovoucího korečkového elevátoru  PKE – 200 dopravována na soustavu pozemních  

a nadzemních dopravníků, kterými bude dále dopravována k dalším úpravám  

na stacionární úpravnu těženého kameniva. 

3.4 Generální svahy a parametry skrývkových řezů 

V první fázi skrývkového řezu bude prováděna selektivní těžba ornice a vzhledem 

k její mocnosti tj. výšce řezu není zde nutno vypočítávat parametry řezu a jeho generální 

sklon. Skrývání ornice bude prováděno hrnutím dozerem nebo nakladačem. 
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Ve druhé fázi skrývkového řezu bude prováděna skrývka nadložních vrstev 

hlušiny hlinitojílovitého charakteru. Mocnost této vrstvy se pohybuje od 1,6 metru  

do 4,4 metru. 

Délka řezu, šířka řezu a výška řezu – viz kapitola 3.4.1. 

Sklon řezu: je dán sypným úhlem materiálu, což je u hlinitopísčitých sedimentů 40 stupňů. 

3.4.1 Užitková surovina 

Štěrkopísek na ložisku Hulín bude dobýván v jednom nebo ve dvou těžebních 

řezech, v závislosti na úložních podmínkách ložiska. Mocnost prvního těžebního řezu  

se bude pohybovat od 8 do 13 metrů. Mocnost druhého těžebního řezu bude cca 15 metrů, 

kdy toto bude proměnné dle lokální mocnosti nerostu v místě těžby.  

Délka řezu 

Minimální délka řezu je dána minimální šířkou manipulačního prostoru pro 

bezpečný provoz plovoucího těžebního stroje a soupravy samovýsypný člun a tlačný 

remorkér. 

 

Obrázek 6: Část technologické linky 

Šířka řezu 

Šířka řezu je dána svahem těžební stěny, který je v období těžby 1:1,5.  

K tomuto je nutno přičíst minimální pracovní prostor o délce 20 metrů. Šířka těžebního 

řezu pak odpovídá hodnotě 30 metrů. S postupem těžby se vytěžený prostor zvětšuje a tím 

je podmínka minimální šířky řezu splněna. 



Bc. Milan Dvořák: Návrh dalšího postupu dobývání na ložisku Hulín 

2012   17 

 

Výška řezu 

Výška řezu je dána maximálním hloubkovým dosahem těžebního stroje nebo 

mocností těžené suroviny, která se lokálně pohybuje od 6,2 až do 18,1 metrů.  

Sklon řezu 

Sklon řezu je dán použitou dobývací metodou a těženou surovinou. Sypný úhel 

rostlého štěrkopísku ve vodním prostředí dosahuje hodnoty 1:1,5, kdy počítáno s hodnotou 

39 stupňů. U závěrných svahů pod hladinou vody dojde postupem času k přirozené úpravě 

sklonu rozplavením, a to do sklonu 1:3. S tímto přírozeným přírodním procesem je nutné 

počítat, a proto se nesmí horní skrývkového řezu mít menší vzdálenost k horní hraně 

1. těžebního řezu menší než 8,5 m. Spodní hrana těžebního řezu musí mít minimální 

vzdálenost 25- 40 m od horní hrany skrývkového řezu. 

Generální sklon štěrkovny byl určen pomocí vzorového řezu a to 1:2,5,  

tj. 28,3 stupňů. Koeficient bezpečnosti pro sklon 28,3 stupňů je 1,5. 

3.5 Opatření při vedení prací u hranic dobývacího prostoru 

Před zahájením prací spojených s dobýváním ložiska štěrkopísku u hranic 

dobývacího prostoru, hranice ochranného pásma nebo pilíře nebo u hranice zájmového 

území bude tato hranice vytýčena hlavním důlním měřičem. Samotné práce, a tom zejména 

skrývky, je pak těžební organizace povinna provádět ve vytýčeném území. Vlastní těžební 

práce se pak provádí na území provedených skrývek. Tímto opatřením je zabezpečen 

požadavek, že veškeré práce spojené s hornickou činností jsou prováděny uvnitř 

dobývacího prostoru a mimo ochranné pilíře nebo ochranná pásma v prostoru určeném  

k hornické činnosti. 

V severní a západní části dotčeného území budou dobýváním dotčeny pozemky  

až na vzdálenost 10 metrů od břehové hrany vodoteče Němčický potok. V ochranném pilíři 

Němčického potoka zůstanou vázány zásoby v množství cca 181.000 m
3
. V jihozápadní 

části dotčeného území zůstane vázáno cca 39.000 m
3
 zásob a v severovýchodní části 

dotčeného území na hranici ochranného pásma vodního zdroje II. stupně zůstane vázáno 

60.000 m
3
. 

Kvalita těchto zásob je shodná s kvalitou suroviny na ložisku. Tyto zásoby 

nebudou vytěženy.  

K jejich uvolnění a následnému vytěžení může dojít, až bude zrealizována 

přeložka Němčického potoka až k hranici dobývacího prostoru Hulín. 

Situování záměru do prostoru ochranného pásma II. stupně jímacího území-  

zdroje podzemních vod Hulín a v prostoru CHOPAV Kvartér řeky Moravy, vyžaduje vůči 

ochranným pásmům z hlediska ochrany vodních zdrojů a vůči hranici záplavového území 

řeky Moravy zachovat hranici těžby 140metrů od ochranného pásma vodního prameniště 
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Hulín. Ochranná pásma inženýrských sítí jak komunikací, přípojek NN apod. budou 

respektována. 

Zásoby vázané v jihozápadní části a severovýchodní části dotčeného území  

v celkovém množství 99.000 m
3
 zůstanou vázány v závěrných svazích jezera.   

3.6 Způsob rozpojování hornin 

Způsob rozpojování hornin je strojní. Při skrývkových pracech je to za pomocí 

břitů dozerové radlice a zubů lžíce rypadla či nakladače. Těžená surovina bude 

rozpojována pohybem břitů drapáku v horninovém prostředí. 

Důlní stavby pro rozšíření dobývacího prostoru 

S přihlédnutím ke skutečnosti, že jde o rozšíření stávající těžby štěrkopísku  

na ložisku Hulín, kdy zde již těžba probíhá, tak bude využíváno stávající technické zázemí 

pro těžbu a úpravu těženého nerostu, tudíž nevzniká zde předpoklad na investice  

do vybudování těchto zařízení. 

Mechanizace 

Pro skrývkové práce bude využit dozer, nakladač a rypadlo s podkopovou lžící.  

K vlastní těžbě budou použita plovoucí drapáková rypadla  ROHR RS 7,0/250 PK, 

RCM 60, k nakládce suroviny kolové nakladače. 

Doprava 

Doprava vytěžené suroviny od plovoucího těžebního stroje do přístavu těžebního 

jezera na podvodní skládku bude využito samovýsypných nákladních člunů o nosnosti 

SVČ- 150 nebo SVČ -200 tun a tlačných remorkérů TR-90. K dopravě suroviny  

z podvodní skládky na úpravnu bude užit plovoucí korečkový elevátor, který bude nakládat 

surovinu na soustavu pozemních a nadzemních pásových dopravníků. 

Elektrifikace 

Elektrická energie pro štěrkovnu Hulín je přivedena z veřejné sítě venkovním 

vedení VN 22kV do hlavní rozvodny, kde je zároveň stacionární trafostanice 630 kVA.  

Z rozvodny jsou napojeny jednotlivé objekty a zařízení provozovny kabelovým vedením 

NN 380 V. Vnitřní rozvody elektrické energie jsou plně kabelizovány. Přívod elektrické 

energie pro těžební stroje je proveden venkovním vedením vysokého napětí a dále 

pozemním kabelovým vedením a vlečným kabelem na plovácích do rozvodny plovoucího 

stroje. 

Voda 

Technologická voda pro úpravárenský proces na technologické lince je čerpána 

přímo stávajícího těžebního jezera přes plovoucí čerpací stanici, která je umístěna  

u přístavu, a následně ocelovým potrubím přiváděna na úpravnickou linku. Z úpravárenské 

linky je voda spolu s vyplavenými jemnými podíly dopravována ocelovým potrubím  
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do technologické usazovací nádrže, která se nachází v severovýchodní části dobývacího 

prostoru. Tam jemné vyplavitelné podíly suroviny sedimentují a jich zbavená voda  

je přepouštěna zpět do těžebního jezera.  

 Voda pro zajištění zásobování sociálního zařízení je čerpána přímo ze studny  

v areálu štěrkovny a je odváděna do koncové jímky splaškových vod.  

 Voda pro myčku vozidel je rovněž čerpána ze studny v areálu, avšak tato je 

recirkulována a teprve následně vypouštěna do stejné jímky se splaškovými vodami jako  

ze sociálního zařízení. 

Pitná voda se dováží balená. 

3.6.1 Zajištění provozu materiálem 

Přísun materiálu na opravu a údržbu plovoucích těžebních strojů je nutné po souši 

provádět nákladními vozidly. Opravy budou prováděny ve vymezeném prostoru poblíž 

místa dobře dostupného po břehu. Zde bude zakotven motorový člun, kterým bude zajištěn 

přesun osob i materiálu, v případě problému doporučuji přesunout do místa tlačný 

remorkér TR 90, kterým je možné těžební stroj přitlačit ke břehu.  

 Běžná údržba plovoucího těžebního stroje bude prováděna přímo na těžebním jezeře. 

Přísun materiálu na opravy a údržbu mechanismů a zařízení na souši prováděn 

terénními nákladními vozidly. Opravy budou realizovány přímo v prostoru štěrkovny. 

Pohonné hmoty pro provoz mechanismů budou i nadále přiváženy cisternou  

do nádrží umístěných v ochranné vaně a z těchto je prováděno plnění nádrží jednotlivých 

strojních mechanismů. 

Základní materiál denní potřeby a spotřeby včetně ochranných pomůcek je 

umístěn ve skladu. Materiál a náhradní díly potřebně pro provoz jsou v nutné míře 

zajištěny a uloženy ve skladě náhradních dílů, zbývající část materiálu je zajišťována 

přímo od dodavatelů. 

3.6.2 Opatření proti prašnosti 

Vzhledem k charakteru těžby a praní suroviny, které je součástí jeho třídění 

nedochází při manipulaci a zpracování štěrkopísku a písku k prašnosti. Sekundární 

prašnost ze zpevněných ploch a účelových komunikací bude eliminována pojízdným 

kropícím vozem. 

3.7 Úprava a zušlechťování 

Na štěrkovně Hulín zůstane zachován stávající způsob úpravy vytěžené suroviny  

a to mokrým úpravárenským procesem. Znamená to, že vytěžená surovina prochází  

při úpravě mokrým procesem praní, třídění a popřípadě drcením. Mokrý způsob třídění 

umožňuje odplavení jílovitých částí příměsí v surovině. Úpravou na technologické lince je 
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v současné době vyráběno těžené kamenivo frakcí 0/1, 0/4, 4/8, 8/16, 0/32 a 16/32. 

Jednotlivé roztříděné frakce jsou ukládány odděleně na zemní skládky. 

Technologická linka je složena z jednotlivých částí, které jsou vzájemně spojeny 

pasovými dopravníky. Linka je obsluhována z velínu technologické linky. Zařízení není 

jako celek plně automatizováno. Údržba zařízení je zajišťována směnovými pracovníky.  

Při těžbě cca 800 000 tun bude v úpravárenském procesu vytříděno cca 30 000 tun 

jemných, úpravárenským procesem odplavitelných částic tzv. výpěrků. Tyto budou  po 

vyplavení ze suroviny vodou, spolu s ní dopraveny potrubím do úložiště výpěrků. Tam 

budou sedimentovat a zůstanou tam uloženy trvale.  

 K expedici tříděného štěrkopísku bude nadále využíván stávající areál skládek 

s mechanismy pro nakládku, společně s vážním domkem. 

3.7.1 Nároky na dopravní infrastrukturu 

Vytěžená surovina je do přístavu dopravována samovýsypnými čluny SVČ - 150 

nebo 200, kdy po vysypání je nakládána korečkovým elevátorem na pásový dopravník  

v délce cca 700 m a přiváděna do úpravny, odkud po úpravě je výsypnými pásy ukládána 

na volné skládky dle jednotlivých frakcí . Bylo zcela na místě provést přeložení úpravnické 

linky do blízkosti jezera, čímž dojde ke zkrácení dopravních tras.  Pro expedici suroviny 

bude zachována nadále automobilová doprava, kdy dojde k nárůstu počtu vozidel. 

3.8 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a bezpečnost provozu 

a ochrana objektů a zájmů chráněných podle zvláštních 

předpisů 

3.8.1 Základní opatření proti nebezpečí 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a bezpečnost provozu se na štěrkovně  

v Hulíně řídí ustanoveními obecně platných právních předpisů, zejména však podle 

vyhlášky ČBÚ číslo 26/1988 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 

provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, 

ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky číslo 51/1988 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Pro provoz strojního a technologického zařízení jsou zpracovány technologické 

postupy, pracovní postupy, pokyny pro obsluhu a údržbu zařízení. S touto provozní 

dokumentací stejně jako s havarijním plánem musí být všichni pracovníci prokazatelně 

seznámeni. 
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Základní opatření proti nebezpečí: 

a) výbuch plynů a prachů, 

b) samovznícení požárů v podzemí, 

c) průvalu vod a bahnin,   

d) průtrží hornin, uhlí a plynů, 

e) důlních otřesů, 

f) ionizující záření – pro body a – f platí – že toto nebezpečí se v souvislosti  

s hornickou činností v dobývacím prostoru Hulín nevyskytuje, 

g) sesuvů v lomech, odvalech, výsypkách – základním opatřením proti tomuto nebezpečí 

je stanovení a dodržování generálního úhlu svahů a řádného odvodnění pat deponií. 

Vzhledem ke skutečnosti, že většina skrývkových materiálů vyjma ornice bude trvale 

deponována do těžebního jezera (vnitřní deponie) nelze výše uvedené opatření zajistit. 

U dočasných deponií ornice je odvodnění paty zajištěno nesvahováním prostoru 

deponie. K sesuvu méně stabilních svahů v území může dojít vlivem nevhodného 

svahování těžební stěny nebo vlivem podmáčení břehů těžebního jezera na návodní 

straně – vodní erozí. Během dobývání, případně při zakládání materiálů na deponiích 

jsou pracovníci povinni sledovat těžební stěnu, případně hranu deponie, a při zjištění 

náznaků sesuvu jsou povinni přerušit pracovní činnost a s těžebním strojem, případně 

jiným mechanismem, opustit ohrožené území. O nebezpečném jevu jsou povinni 

informovat ostatní ohrožené pracovníky a následně vedoucího směny. Veškerou činnost 

je nutné provádět v souladu s vypracovaným technologickým postupem, bližší opatření 

jsou uvedena ve stávající provozní dokumentaci a havarijním plánu, 

h) jiných nebezpečných jevů – jiným nebezpečným jevem ne štěrkovně Hulín je únik 

ropných látek nebo zatopení štěrkovny. Pro lokalitu a nakládání s ropnými látkami  

při těžbě bude zpracován a schválen vodoprávním úřadem havarijní plán, nutno rovněž 

zpracovat i povodňový plán. Všichni zaměstnanci budou s těmito doklady prokazatelně 

seznámeni. V lokalitě bude k dispozici mobilní telefon pro přivolání potřebné pomoci. 

i) opatření při přerušení provozu – vzhledem ke skutečnosti, že dobývání ložiska 

štěrkopísku je povrchovým dobýváním pod úrovní hladiny podzemní vody, je závislé  

na klimatických podmínkách a v důsledku toho se dají předpokládat krátkodobá 

přerušení hornické činnosti, zejména v zimním období, tak k tomuto jsou přijata 

opatření v provozní dokumentaci. 

j) riziko požáru nelze v žádné lokalitě, kde jsou skladována ropné látky a jsou umístěny 

hořlavé látky, zcela vyloučit. V místě pobytu zaměstnanců a v těžebním mechanismu 

jsou dostupné hasící přístroje, v havarijních případech mohou být povolány složky 

hasičského záchranného systému.V lokalitě je dostatek vody pro hašení případně 
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vzniklého požáru a nehrozí zde v žádném případě rozšíření požáru na obytné budovy 

nebo ohrožení obyvatelstva toxickými zplodinami hoření. 

Na práci a pracoviště může být pracovník zařazen jen tehdy, byly-li ověřeny jeho 

teoretické a praktické znalosti a byl-li seznámen s příslušnými předpisy a příslušnou 

provozní dokumentací k zajištění bezpečnosti práce a provozu.  

Základním opatřením proti ohrožení zemních strojů na skrývkovém řezu je 

nutnost zajištění stability skrývkového řezu dodržováním minimální vzdálenosti horní 

hrany 1. těžebního řezu od horní hrany skrývkového řezu a to 8,5 m. Při porušení stability 

skrývkového řezu by mohlo dojít k ujetí jeho svahu a případnému pádu zemního stroje. 

Dobývání a těžba plovoucími stroji musí být prováděna rovnoměrně a po celé 

délce těžebního řezu. Při ukončení směny nebo delším zastavení dobývání a těžby musí být 

stroj odstaven z řezu do vzdálenosti určené v technologickém postupu. Při dobývání  

a těžbě v blízkosti břehu je pracovník, který řídí těžební zařízení, povinen stále pozorovat 

břeh, zjišťovat náznaky případného sesuvu, sledovat výšku hladina atd. V případě ohrožení 

musí zastavit práce a s plovoucím těžebním strojem odplout na bezpečné místo.  

Pro provádění skrývky povrchovým strojním způsobem a dobývání ložiska 

povrchovým strojním způsobem pomocí plovoucího těžebního stroje musí být vypracován 

technologický postup. 

3.8.2 Základní systém odvětrávání  

Odvětrání stávající stěrkovny Hulín je přirození, přírodními větrnými proudy a to 

bude stejné i v případě rozšíření dobývacího prostoru. Proti zvýšené prašnosti jsou  

na provozovně provedena níže uvedená opatření: 

 úprava suroviny je prováděna tzv. mokrým způsobem 

 provozní komunikace a plochy jsou zpevněny a zkrápěny vodou 

 provozní komunikace včetně vjezdu na státní silnici jsou čištěny dle potřeby čistícím 

vozidlem  

Pro vytvoření protiprachové a protihlukové bariéry bude po obvodu provozovny 

provedena výsadba zeleně.      

3.9 Objekty a zájmy chráněné podle zvláštních předpisů 

Rozsah těžebního prostoru je volen dle možnosti vypořádání vlastnických vztahů 

k pozemkům a také z důvodu potřeby dotěžení zásob suroviny v souladu s ustanovením 

horního zákona. 

Pro postup těžby z hlediska možného ovlivnění vodotečí Stonač a Němčický  

a Svinský potok bude nutno v průběhu těžby realizovat přeložení Němčického potoka  

a Svinského potoka podél železniční trati a jejich následné zaústění do potoka Stonače. 
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Pro potřeby tohoto posouzení bylo provedeno výškové zaměření vodotečí  

při křížení s železniční tratí s těmito výsledky s tím, že srovnávací rovina pro zaměření  

je dno Svinského potoka, které je: 

Z výsledků je patrné, že dno Stonače je v místě křížení s tratí cca 1,1  m nade   

dnem  Svinského potoka Na soutoku Stonače s Němčickým potokem je dno Stonače 

 cca 0,5 m níž než dno Němčického potoka, a proto se předpokládá, že dno Stonače je 

zanesené. Koryto přeložky Němčického potoka v úseku po soutok se Svinským potokem 

musí mít kapacitu na průtok desetileté vody 5,8 m
3
/s a tvarem koryta se sklonem břehů 

1:1,5, šířkou ve dně 1,0 m a minimální hloubkou 1,5 m.  

Koryto přeložky Němčického potoka v úseku od soutoku se Svinským potokem 

po zaústění do Stonače musí mít kapacitu průtoku na desetiletou vodu 7,75 m
3
/s a tvarem 

koryta se sklonem břehů 1:1,5, šířkou ve dně 1,3 m a minimální hloubkou 1,5 m.   

Koryto Stonače bude nutné vyčistit a prohloubit v místě zaústění přeložky  

a cca 0,8 m v délce 166 m a upravit sklon dna Stonače po stávajícího zaústění Němčického 

potoka. Přes prohloubení dna Stonače bude ve Svinském potoce zpětné vzdutí vody  

o cca 50 m v délce cca 150 m, které však výrazněněji  neovlivní funkci meliorace. Bude 

nutné zvýšit výpustný objekt čerpací stanice meliorovaných vod. 

Nedojde k přerušení biokoridoru Němčického a Svinského potoka. V případě, že 

nebude možné umístit trasy přeložky toků do ochranného pásma železnice a bude nutné ji 

vést krajem dobývacího prostoru, zůstane nevytěženo jen menší množství stěrkopísku. 

3.10     Opatření k prevenci negativních vlivů 

Termínování stavebních prací, vzhledem k faktu, že záměr se nachází vesměs  

na intenzívně zemědělsky obhospodařovaných pozemcích, není třeba na těchto pozemcích 

přijímat omezení v termínování přípravných prací. Avšak v případě zásahů do vodotečí 

bude vhodné do koryta a dna vodotečí nezasahovat v období zimního klidu tj. Z hlediska 

předmětu ochrany blízkých EVL. 

Plovoucí mechanismy podléhají pravidelným technickým prohlídkám, které 

provádí Český lodní a průmyslový registr, prostřednictvím odborně způsobilých osob. Na 

podkladě úspěšné technické prohlídky je vydán plovoucímu mechanismu Průkaz technické 

způsobilosti, kdy následně vydá Státní plavební správa Lodní osvědčení. Teprve potom je 

plovoucí mechanismus schopen plavby a práce. Celý proces provozování, údržby a 

zajištění plavidel i plovoucích mechanismů upravuje mimo jiné zákon číslo 114/1995  

Sb.- o vnitrozemské plavbě, ve znění platných předpisů, vyhláška Ministerstva dopravy 

čís. 223/1995 Sb. o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrostátních vodních cestách, ve 

znění platných předpisů, vyhláška Federálního ministerstva dopravy čís. 344/1991 Sb. řád 

plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách, ve znení platných předpisů, a je 

zde mimo jiné také pamatováno na opatření proti negativním vlivům.(úniku ropných 

derivátů, hluku, výfukovým plynům atd.) 
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Mechanismy budou mimo pracovní dobu parkovány na vyhrazené ploše, 

uzamčené a zajištěné proti úniku ropných derivátů. Bude prováděna pravidelná kontrola 

mechanismů zaměřená na únik nafty a olejů. Z výše uvedeným souvisí požadavek na 

vybavení lokality základními prostředky pro zvládání případných úniků ropných látek 

(sorbenty, záchytné vany, norná stěna).  

Monitorovat potencionální nástup invazních druhů rostlin a v případě jejich 

zvýšeného výskytu přikročit k jejich okamžité sanaci.  

3.11     Návrh sanace a rekultivace 

Podle zákona číslo 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství,  

ve znění pozdějších předpisů, musí dokumentace výstavby dolů a lomů včetně výsypek, 

odvalů a odkališť zajišťovat komplexní řešení území ovlivněného hornickou činností, a to 

nejen z hlediska přímých následků připravované výstavby, ale i z hlediska následků 

spojených s využíváním ložiska.  

Toto řešení je předpokladem pozdějšího účinného řešení sanace pozemků 

dotčených těžbou a odstranění škod na krajině komplexní úpravou území. 

Úkolem sanace a rekultivace pozemků dotčených vlivy dobývání je co nejvíce 

zmírnit negativní dopady těžby na přírodu a životní prostředí. Veškeré zásahy, týkající  

se zájmů ochrany přírody a krajiny musí být v souvislosti zvláště chráněných druhů 

živočichů provedeny v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 114/1992 Sb.  

a zákona číslo 218/2004 Sb., ve platných předpisů. Pro danou lokalitu bude nezbytné dbát 

ustanovení vyhlášky číslo 395/1992Sb., o ochraně zvláště chráněných živočichů,ve znění 

platných předpisů. 

Rekultivací rozumíme obnovu úrodnosti půdy a půdní vegetace. V obecném pojetí 

se jedná o soubor opatření na úpravu území poškozených přírodními nebo antropogenními 

vlivy, sledující zlepšení biologických funkcí Cílem rekultivace je navrátit plochy 

nepříznivě dotčené hornickou činností do původního či lepšího stavu. V poslední době se 

postupně přechází od trendu vytvářet v rámci rekultivace novou „ umělou“ krajinu  

v podstatě citlivější rekultivací bližší přirozené krajině, v rámci které se podstatně více 

zapojuje do vlastní rekultivace činnost přírodních procesů, zejména sukcese. 

3.11.1    Technický plán a harmonogram prací 

Plán sanace a rekultivace území dotčeného dobýváním ložiska štěrkopísku Hulín 

vychází zejména z požadavků orgánů ochrany životního prostředí a orgánů ochrany 

zemědělského půdního fondu. Základním úkolem technické rekultivace je vytvořit  

na území dotčeném vlivy dobývání výhradního ložiska takové technické podmínky, aby 

bylo možné následně provést kvalitní biologickou rekultivaci a jeho následnou revitalizaci. 
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Obrázek 7:  Skládky štěrkopísku 

3.11.2   Technická rekultivace 

Technická rekultivace pozemků těžbou dotčených bude mít charakter zemních 

prací spojených s urovnáním terénu, úpravu závěrných svahů štěrkovny, urovnání  

a povrchové úpravě navezených skrývkových zemin. 

Kromě ornice, která je uložena na dočasné deponii byly nadložní skrývkové 

hmoty použity k závozu lomových cest, tvarování břehů a zásypu jezera. Technická 

rekultivace spočívá v úpravě ze sklonu po těžbě do požadovaného sklonu1:4. 

V případě dotěženého ložiska bude vhodné část odklizových zemin při kraji 

rozhrnout do vody. Tak bude vytvořeno litorální pásmo a mokřady zajišťující existenci 

vodních a na vodu vázaných rostlin a živočichů. 

3.11.3    Biologická rekultivace 

Úkolem biologické části rekultivace je revitalizace těžbou dotčených pozemků. 

Břehy těžebního jezera budou zatravněny a osázeny autochtonními dřevinami. V rámci 

revitalizačních opatřením bude vhodné podpořit také funkci biokoridorů podél 

navazujících vodotečí a to ozeleněním svahů a výsadbou keřo-stromové vegetace. 

Bude potřeba zpracovat revitalizační projekt odtěžené plochy, pro období  

po ukončení těžby štěrkopísků neboť je zde počítáno s vytvořením dvou jezer, které budou 

v konečné fázi odděleny hrází. Zásadním momentem revitalizace bude zejména vytvoření 

litorálních porostů po části obvodu vodních ploch. Litorály musí být mělké, minimálně 

několik metrů široké. 
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Vegetaci litorálů bude potřeba alespoň v některých místech nově vysadit. 

Revitalizaci by bylo vhodné zaměřit i na břehy štěrkovny. Břehy by měly být alespoň  

v části nádrže pouze mírně svažité, aby byla umožněna migrace obojživelníků. 

Revitalizační proces může být spojen i s procesem vypírání štěrkopísků, kdy vznikají 

mělčiny s nánosy, což lze považovat za vhodný základ litorálního pásma. Pro litorální 

pásmo pak platí, že čím širší a rozsáhlejší litorál vznikne, tím cennější bude.  

V současnosti lze jen obtížně stanovit přesný harmonogram prací spojených  

s rekultivací a sanací pozemků dotčených hornickou činností v dobývacím prostoru Hulín. 

Přesto lze konstatovat, že většina prací bude provedena ihned po uvolnění dotčeného 

území hornické činnosti.  

3.11.4   Vlivy na krajinu a ekosystémy  

Vzhledem k lokalizaci záměru na významně převažující plochu intenzívně 

využívané zemědělské půdy nedojde k narušení významných biotopů. Přesto se jedná  

o zásah do krajiny, u kterého je zřejmý negativní vliv na organismy a jejich prostředí.  

Z tohoto pohledu je vhodné provést přiměřená kompenzační opatření, která živočichům 

umožní další kvalitní využití území, případně zlepšení podmínek v okolí zájmového území. 

 Vlivy na faunu a floru budou nevratné ve smyslu vzniku nových biotopů a tím 

souvisejících nových podmínek pro rozvoj nových živočišných a rostlinných druhů. 

Realizací těžby bude intenzívní agrární krajina přetvořena na krajinu vodní  

s předpokladem rozšíření cenných ekosystémů i na nově vytvořené plochy po těžbě. 

Základem se stane nově vytvořená vodní plocha oddělená od velkého těžebního jezera 

zemní hrází- z hlediska ochrany přírody je preferován vznik vodních ploch a břehů včetně 

litorálů s rákosinami, jejichž zastoupení je v širším území velmi malé. 

Stávající těžba ukazuje, že negativní vliv na lesní porosty ani bylinné a křovinné 

patro se v důsledku změn hydryckého režimu při těžbě negativně neprojevuje. Vlivy  

na ekosystémy a ÚSES jsou hodnoceny jako malého významu a rozsahu, trvalé, v době 

provozu záměru negativní, v konečné fázi po ukončení rekultivace pozitivní. 

Krajina není v místě těžby v současné době využívána pro rekreační účely, neboť 

po dobu trvání hornické činnosti toto využití není možné. Po ukončení biologické 

rekultivace bude minimálně částečně rekreační potenciál území posílen, pokud bude 

rekreační využití nově vzniklé samostatné vodní plochy akceptováno dotčenými úřady  

a organizacemi.  

Z hlediska vlivů na krajinný ráz zájmového území budou mít změny související  

s realizací záměru dočasný negativní charakter. Po ukončení hornické činnosti v území 

budou výsledné změny charakteru a funkčního využití území pozitivní.  

Plošný dosah změn bude lokální a z pohledu od trvalé obytné zástavby budou 

změny, které se projeví, zanedbatelné.  
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Vlivy na krajinu spojené s ukládáním skrývek budou při vhodném tvarování  

a ošetření vzniklých figur zanedbatelné, valy splynou s územím, následně budou postupně 

průběžně odstraňovány při využití skrývek k rekultivaci. 

Těžba štěrkopísků v území nebude mít negativní vliv na regionálně významné 

hodnoty území, vzniknou nové dominantní prvky v krajině, které však v souladu  

se zásadami hodnocení krajinného rázu budou mít pozitivní charakter.  

Uvedené vlivy s ohledem na pojetí záměru a jeho stávající existenci v lokalitě 

budou nepříliš významné, trvalé, nevratné. Nelze jim při realizaci záměru zabránit  

a omezení délky či rozsahu jejich negativních vlivů je dáno rychlostí postupu těžby  

a zejména následné rekultivace. Z hlediska krajinného rázu se jedná o změny v konečném 

důsledku pozitivní. 
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4 TECHNICKO-EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ 

VYHODNOCENÍ  

4.1 Využití důlního díla po ukončení hornické činnosti 

Po ukončení hornické činnosti bude území dotčené těžbou rekultivováno  

a revitalizováno. Výsledným efektem bude vytvoření vodní plochy s následným nasypáním 

hráze, čímž dojde k vytvoření dvou oddělených vodních ploch. Hráz bude nasypávána 

výhradně ze skrývkových a odklizových materiálů z těžby v dané lokalitě, materiály  

z jiných lokalit nebudou do těžebního jezera naváženy, pokud nebude zajištěna jejich 

ekologická nezávadnost. 

Oproti původně zvažované variantě jedné souvislé vodní hladiny, která byla 

vyloučena při projednávání konceptu územního plánu Kroměříže, má tato varianta výhodu 

vzniku oddělené vodní plochy, která by mohla být využita ke koupání, rybolovu nebo 

jinému rekreačnímu využití. Velká vodní plocha hulínského těžebního jezera pak může 

sloužit k vodohospodářským účelům včetně případného odběru vody pro zásobování 

obyvatel, závlahy apod. aniž by hrozilo její znečištění z rekreační činnosti. 

4.2 Technicko-ekonomické zhodnocení 

Hlavní technicko-ekonomický přínos navrhovaného rozšíření dobývacího prostoru 

v lokalitě Hulín je navýšení vytěžitelných zásob nerostu. Vzhledem k tomu, že v uvedené 

lokalitě již těžba štěrkopísků probíhá již několik desítek let tak náklady zahájení těžby  

v rozšířeném dobývacím prostoru se omezí skrývkové práce  a práce spojené s přeložkou 

vodotečí neboť pro dopravu, třídění a úpravu bude využito mechanismů, strojního zařízení, 

skladů, sociálního zařízení pro zaměstnance, manipulačních ploch, stávající štěrkovny.  

Při ověřených zásobách 7.880.600 m
3
 štěrkopískům a plánované roční těžbě 

600.000 tun až 800.000 tun je předpokládaný termín ukončení těžby v roce 2028  

až v roce 2036. 

4.3 Ekologické zhodnocení 

Každý obdobný záměr s sebou přináší negativní vlivy, které mohou být příčinou 

obtěžování obyvatelstva. U daného záměru je z hlediska vlivů na obyvatelstvo 

nejzávažnějším vlivem doprava vytěžené suroviny, ale v porovnání se současným stavem 

se bude jednat o navýšení zanedbatelné, z hlediska hlukového pod úrovní sluchově 

rozpoznatelnou. Na druhé straně přináší záměr i některá výrazná pozitiva, zejména  

z hlediska vytváření nových lokalit zpestřujících podmínky vývoje nových druhů rostlin  

a živočichů. 
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Kvalitně provedená rekultivace sice nevrátí prostory štěrkovny Hulín  

do původního stavu, ale přinese v konečné fázi pozitivní vlivy v důsledku výsadby 

kvalitních původních druhů flory a umožnění rozvoje fauny s vyšší diverzitou  

než v současné době, kdy jsou plochy intenzivně zemědělsky obdělávány. 

4.4 Důlní škody 

Za důlní škody se považují škody způsobené na hmotném majetku při hornické 

činnosti. 

 Za důlní škodu se považuje i ztráta povrchové nebo podzemní vody nebo snížení 

vydatnosti zdroje vod v důsledku prováděné hornické činnosti. 

Těžební organizace nepředpokládá vznik důlních škod vzniklých v souvislosti  

s hornickou činností v dobývacím prostoru Hulín, protože nebudou ohroženy žádné 

objekty, které jsou ve správě jiných fyzických nebo právnických osob. 

Vyčíslení předpokládaných nákladů na vypořádání očekávaných důlních škod  

a sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem dobývání 

Pro určení předpokládaných finančních nákladů na provedení sanace a rekultivace 

těžbou dotčeného území 1. etapy bylo použito katalogu popisu a směrných cen stavebních 

prací v cenové hladině roku 2011, které vydal ÚRS Praha. Ceny sazenic byly zjištěny  

z ceníku firem provádějícím jejich výsadbu. Sanace dotčeného území proběhne v několika 

etapách a tím i v cenové hladině rekultivačních prací dojde k určitému posunu, tak 

uvedený rozpočet, vezměme jako odborně odhadnuté náklady. 

 

Technická rekultivace celkem cca 847.080 Kč 

Biologická rekultivace celkem cca 47.372 Kč 

Rekultivace celkem cca 914.452 Kč 

Tabulka 4: Odhadnuté náklady na rekultivaci 

 

Návrh na vytvoření potřebných finančních rezerv na sanaci a rekultivaci pozemků 

dotčených těžbou a časový průběh jejich vytvoření 

Vzhledem k odborně odhadnutým nákladům na sanaci a rekultivaci s přihlédnutím 

k možnosti úpravy cenové hladiny rekultivačních prací navrhuji, vytvářet průběžně ve výši 

0,71 Kč za 1 m
3
 až do celkové výše nákladů na rekultivace. 
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ZÁVĚR 

Předložená diplomová práce měla za cíl řešit návrh dalšího postupu dobývání 

štěrkopísků z vody na ložisku Hulín. Vzhledem ke skutečnosti, že ložisko je již několik 

desetiletí dobýváno, bude pro těžbu v rozšířeném dobývacím prostoru využito stávajících 

mechanismů, strojního zařízení, skladů, rozvodů el. energie, sociálního zařízení  

pro zaměstnance, manipulačních ploch atd., což je optimálním řešením s ohledem  

na ekonomiku těžby, ukládání štěrkopísků dle jednotlivých frakcí na skládku a jejich 

distribuce k odběratelům.  

Nejvýznamnějším negativním vlivem na složky životního prostředí souvisejícím s 

předmětným záměrem bude značný zábor středně kvalitních půd s okrajovým malým 

záborem půd velmi kvalitních. Tento vliv povede k trvalé ztrátě přibližně 60 ha orné půdy, 

která bude nahrazena vodní plochou. Z komplexního pohledu je tento vliv možno vnímat  

i pozitivně, neboť vodní plochy mají vyšší koeficient ekologické stability než plochy orné 

půdy.  

Z pohledu dopravní obslužnosti území nenastanou v oblasti problémy, zůstanou 

zachovány stávající dopravní trasy.  

Pokračování těžby na ložisku Hulín nebude zdrojem sluchově postižitelných 

vjemů u nejbližší obytné zástavby nebo znatelných přírůstků imisních koncentrací 

škodlivin, a to ani z hlediska přírůstku dopravy oproti současnému stavu. 

Z hlediska vlivů na přírodu a krajinu nejsou předpokládány významnější dopady  

s ohledem na zemědělský charakter zájmového území, vlivy na přírodu a krajinu budou  

při splnění stanovených podmínek působit v konečné fázi pozitivně.  

Pro ochranu živočichů, kteří budou přes lokalitu migrovat, byla navržena, díky 

vzniku nové plochy s litorálními pásmy a nová cesta pro jejich pohyb nebo setrvání.  

Těžba štěrkopísků v území nebude mít negativní dopad na regionálně významné 

hodnoty území, vzniknou nové dominantní prvky v krajině, které však v souladu  

se zásadami hodnocení krajinného rázu budou mít pozitivní charakter. 

Lokalita pro štěrkovnu je situována v území přiměřeným způsobem s ohledem  

na lesní celky, jejichž ucelenou strukturu nenaruší a nedotkne se těžbou ani jejich 

ochranného pásma.  Tato skutečnost je významná, vzhledem k typu záměru a návaznosti na 

okolní prostorové charakteristiky, žádná stávající kulturní dominanta krajiny v území není 

dotčena. 

Hledisko krajinného rázu nebude vznikem nové vodní plochy a rozšířením plochy 

stávající nepříznivě ovlivněno. Krajinný ráz bude pozměněn, za předpokladu vhodné 

rekultivace bude tento zásah do navazujícího krajinného systému přijatelný. Lze říci, že 

vznikne nový přírodní prvek, pozitivně dotvářející stávající krajinný systém. Časové 

hledisko pro vytvoření nového krajinného prvku je dlouhodobé.  
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Vydobytím ložiska štěrkopísků Hulín, a následnou rekultivací a revitalizací 

vzniknou dvě vodní plochy s různým využitím. Jedna bude využívána k rekreačním 

účelům a druhá bude využita k vodohospodářským účelům jako zásobárna vody  

pro obyvatelstvo či voda pro závlahy v okolí apod. Obě budou působit jako krajinový 

prvek a základ nového ekocentra. 

Navrhovaným řešením těžby a rekultivací budou v plném rozsahu naplněny 

vytýčené cíle a požadavky popsané v diplomové práci. 
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