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Anotace 

 Tato bakalářská práce se zabývá návrhem postupů další těžby na vápencovém lomu 

Kotouč Štramberk v letech 2013 – 2017. V prvních částech je popsáno umístění lomu, jeho 

historie, geologické a hydrogeologické poměry. Následně je uveden přehled současného 

stavu a způsobu dobývání na tomto lomu a dále je shrnuto současné využití dobývaného 

nerostu. Následující části této práce se zabývají vlastními návrhy dalších postupů těžby na 

jednotlivých etážích s cílem dosažení maximálního a ekonomického vytěžení nerostu. 

V závěru bakalářské práce je zařazeno doporučení budoucích kroků na lomu Kotouč 

Štramberk pro jeho racionální využití. 

Klíčová slova: lom, etáž, Kotouč, těžba, vápenec 

 

 

 

 

 
 Abstract 

This bachelor thesis deals with the proposed methods of the future mining of the 

limestone quarry Kotouč Štramberk from 2013 to 2017. The first part describes the 

placement of the quarry, its history and geological and hydrogeological status. The next 

part includes summary of the present state and the methods of mining of this quarry. In the 

next part, there is described the exploitation of the mined mineral. The following chapters 

deal with the proposed methods of mining and the techniques on particular decks in order 

to reach maximal and economical mining of the mineral. Finally, the thesis proposes 

recommendations of future steps taken on Kotouč Štramberk quarry for its rational 

utilization. 
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1 Úvod 

Cílem této bakalářské práce je navrhnout další postupy těžby na jednotlivých 

těžebních etážích vápencového lomu Kotouč  Štramberk a provést technické, ekonomické 

a ekologické vyhodnocení těchto návrhů.  

Při provádění hornické činnosti je vždy nutné důsledně dodržovat platné zákony, 

které se na tuto činnost vztahují, a to zejména zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně nerostného 

bohatství (Horní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 61/1988 Sb., o hornické 

činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. Z těchto 

zákonů vyplývá množství prováděcích vyhlášek, vydaných ČBÚ, MŽP ČR a dalšími 

orgány státní správy, které jsou rovněž závazné při hornické činnosti.  

Ve své práci jsem z těchto platných zákonů a vyhlášek vycházel a dbal na jejich 

dodržování, hlavně v oblasti hospodárného využívání výhradního ložiska. 

 

 

 

 
 

 
Obrázek 1: Fotografický snímek lomu Kotouč (archív Kotouč Štramberk) 
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2 Historie vápencového lomu Kotouč Štramberk 

Už počátkem XVI. století docházelo na tomto území k těžbě vápenců. Velké 

množství malých, soukromých lomů, rozesetých po celém území Štramberka a jeho okolí 

poskytovalo zdroj jak kameniva k stavebním účelům, tak i k pálení vápna. Toto se dělo 

v malých, primitivních pecích a jako palivo bylo používáno dřevo, které místní získávali 

na přilehlých kopcích. V roce 1820 otevřela štramberská obec první větší vápencový lom 

na Skalkách. Rok 1881 je v historii lomu zlomovým, protože se stává majitelem lomu 

firma, která nepochází ze Štramberka. Společnost bratří Gutmannů z Vídně odkoupila 

polovinu vrchu Kotouč, a to jeho jižní část, a založila zde lom vysokoprocentního vápence 

pro hutnické účely. V tomto období již docházelo k pálení vápna v kruhových pecích. [1] 

V souvislosti s těžbou byla v témže roce postavena železniční trať ze Štramberka 

do Studénky. Vzestup těžby nastal otevřením cementárny v roce 1912, která byla 

vybudována v blízkosti lomu. Cementárna sloužila pro zpracování nehutních vápenců, 

které se nehodily na výpal vápna, a drobných frakcí. Výroba cementu probíhala nepřetržitě 

od roku 1912 až do roku 1996, kdy byla ukončena. [1] 

V 50. a 60. letech minulého století došlo k významné změně, vlivem přechodu 

na mechanizovanou těžbu a výstavbu šachtových pecí. Od roku 1945 až do roku 1993 byla 

společnost součástí podniku Vítkovice. V roce 1955 byl založen nový n.p. Kotouč - 

vápencový lom, vápenice a cementárna, který byl v roce 1958 přičleněn k VŽKG. 

Výstavba nové cementárny byla zahájena v roce 1970. Objem těžby  postupně narůstal, až 

dosáhl výše přes 2 000 000 tun ročně. V provozu byla vápenka i cementárna, byla 

dokončena drtírna a třídírna. Kromě těžby a drcení vápence se zde vyráběly čtyři druhy 

vysoce kvalitního cementu a čtyři druhy vápna, z větší části na vývoz. [1] 

Důležitým dnem v historii firmy byl 1. leden 1993, kdy na základě rozhodnutí 

tehdejšího vlastníka společnosti, akciové společnosti Vítkovice, došlo k vytvoření 

samostatného subjektu KOTOUČ ŠTRAMBERK, spol. s r.o. 

 

 

   Obrázek 2: Logo Kotouč Štramberk, spol. s r.o.  

                    (archív Kotouč Štramberk) 
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 V roce 1995 se majitelem společnosti Kotouč Štramberk, spol. s r.o. stala firma 

CEVA Prachovice, která následně částečný podíl prodala společnosti HIROCEM (dnes 

HOLCIM (ČESKO), a.s.), a ta v roce 1996 výrobu cementu ve Štramberku ukončila. Toto 

rozhodnutí mělo okamžité dopady na společnost i okolí, protože došlo k propuštění 413 

pracovníků, společnost se dostala do značné ztráty, která v létech 1996 – 1998 činila    

169,8 mil. Kč, došlo k  likvidaci technologického zařízení, zejména rozpálení pece na 

výrobu cementu, přestože její životnost byla odhadována ještě na 25 let. V prosinci 1997 

prodaly tyto společnosti své podíly v Kotouči Štramberk společnosti ČEZ, a.s. Změna 

vlastníka a následné změny ve vedení společnosti přinesly celkovou stabilizaci. Již v roce 

1999 dosáhla společnost Kotouč Štramberk, spol. s r.o. kladného hospodářského výsledku. 

Od roku 2005 dochází několikrát k další změně vlastníka společnosti Kotouč 

Štramberk, spol. s r.o., která v současné době náleží do koncernu LASSELSBERGER, 

spol. s r.o. Ovšem samotný DP Štramberk I byl opětovně převeden a nyní je jeho 

majitelem společnost HOLCIM (ČESKO), a.s. 

 

 

Obrázek 3: Historické budovy lomu a cementárny (archív Kotouč Štramberk) 
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3 Geografické, geologické a hydrogeologické poměry na 

lomu Kotouč Štramberk 

3.1 Geografie vápencového ložiska 

Lom Kotouč se nachází na katastrálním území města Štramberk a z části také  

na katastrálním území obce Ženklava v Moravskoslezském kraji. Území náleží 

do Podbeskydské pahorkatiny a nese bližší označení Štramberská vrchovina. Lom se 

rozprostírá na jihovýchodní straně kopce Kotouč a jeho vrchol má nadmořskou výškou 532 

m n. m.  

 

 

Obrázek 4: Mapa polohy lomu [12] 

 

Celé území prostoru těžby se nachází v přírodním parku Podbeskydí, který byl 

vyhlášen v roce 1994. Blízkost obce Štramberk, jejíž velká část je zapsána jako národní 

kulturní památka a vyhlášená národní přírodní památka Šipka, vymezují na severu a 

severovýchodě možnost těžby vápenců. 
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Jeskyně Šipka je světoznámým archeologickým nalezištěm, kde se dochovaly 

zbytky pravěkého sídliště. Zde v roce 1880 nalezl profesor K. J. Maška čelist 

neandertálského dítěte, pocházející z doby asi 40 000 let před n. l.  

3.2 Geologie vápencového ložiska 

Vápence ložiska Štramberk jsou součástí slezské jednotky vnějších Karpat, kterou 

tvoří střižný bezkořenný příkrov. V jeho tektonickém podloží je příkrov podslezský a 

autochtonní podklad, který je tvořen miocénem karpatské předhlubně, paleozoikem 

variského patra a krystalinickým fundamentem. Sedimenty příkrovu slezské jednotky 

v prostoru ložiska jsou v tzv. bašském vývoji. [2] 

Svrchní tithon je v bašském vývoji vyvinut jako štramberský vápenec. Štramberské 

vápence původně vznikly v podobě vápencového rifu. Jejich mocnost v západní části je až 

300 m, ve východní části (město Štramberk) mocnost vápenců zřídka přesáhla 100 m. 

V okolí Štramberka byl vyčleněn od vápenců štramberského typu také typ kopřivnický. 

Spolu s vápenci kopřivnického typu se vyskytují vápnité jílovce a ve výplni dutin jílovce, 

pískovce a slepence. Ložisko vápenců i jeho okolí má tektonicky složitou příkrovovou 

stavbu. Během násunu slezské jednotky na jednotku podslezskou (násunová plocha je 

ukloněna cca 40° k jihovýchodu) došlo i k překocení vrstevního sledu slezské jednotky 

(příkrovu) a místy i k tektonickému šupinatění vrstevní sekvence. Těleso vápenců má 

charakter bradla tvořeného dílčími částmi větší struktury v složité, obtížně definovatelné 

stavbě. [2] 

Ložiskové vápence jsou převážně detritické, méně kalové a organogenní, masivní, 

nevrstevnaté. Na lokalitě jsou vyčleňovány dva typy vápenců: 

1. vápence štramberského typu světle šedé až hnědošedé 

a) organogenní 

b) organodetrické 

c) kalové 

 2. vápence kopřivnického typu zelenošedé, šedé, červenohnědé jílovité 

a) detrické vápence 

b) kalové vápence 

c) jílovité vápence až vápnité jílovce 
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Vápence štramberského typu jsou obvykle šedavé a reprezentují vlastní rif (útes), 

pestřejší (nazelenalé, popř. červenohnědé) vápence kopřivnického typu jsou zastoupené jen 

menším podílem. Jsou zde zřejmé vlivy přínosu terigenního materiálu z okolí (převážně 

jílovité a prachovité složky). Pokud brekciovité vápence obsahují jílovité útržky, dochází i 

ke zhoršení kvality vápencové suroviny. V DP Štramberk I je převažující tendence 

zhoršování kvality suroviny od jihozápadu směrem k severovýchodu až severu nebo 

směrem k okraji vápencového tělesa. [2] 

Vápence štramberské, ale hlavně kopřivnické, místy obsahují terigenní příměs 

nevápencového charakteru ve formě čočkovitých vložek (mocných obvykle několik dm) 

nejčastěji charakteru prachovců a jílovců nebo v podobě neostře i ostře ohraničených 

nepravidelných útvarů. Ty jsou tvořeny jílovci, prachovci, slínovci, ale i pískovci, a to 

různého zabarvení. Obvykle jsou mladší než vápence, protože obsahují úlomky vápenců. 

Prostorové rozmístění těchto poloh je nepravidelné až chaotické. [2] 

 

Obrázek 5: Tektonická zóna se zavlečenými jílovci (foto autor) 

Ložisko vápenců je obklopeno převážně horninami těšínsko-hradišťského 

souvrství. Jedná se převážně o jílovce a prachovce černošedé barvy, střípkovitě rozpadavé. 

Ve vápencovém tělese tvoří jílovité horniny tektonicky zavlečené nepravidelné útvary 
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často vertikálně protažené. Některé jílovce, hlavně při styku s vápencovým tělesem, 

obsahují kameny a balvany vápenců. [2] 

Na zóny tektonického porušení jsou občas vázány i drobné projevy krasovění. 

Krasové projevy se vyskytují převážně v morfologicky vyšších úrovních. Nejznámějším 

krasovým útvarem poblíže ložiska je jeskyně Šipka, nalézající se na severním svahu 

Kotouče. Přímo na ložisku se vyskytuje zkrasovění malého rozsahu i v nižších úrovních, 

včetně krasových dutin obvykle bez výplní krasových hlín. [2] 

Základní petrologicko-technologické dělení surovin v prostoru DP Štramberk I je 

na základě geologického průzkumu definováno následovně:  

o vápence vysokoprocentní,  

o vápence ostatní, 

o cementářská surovina a cementářská sialitická surovina. 

Dělení do technologických typů vychází z požadavků na výrobní využitelnost hornin, 

respektuje dělení dle ČSN 72 1217 a podmínky využitelnosti pro vápence (MŽP ČR). 

 

Obrázek 6: Kopřivnické vápence se zavlečenými jílovci (foto autor) 

Hlavní a nejvíce rozšířenou skupinou vápenců na ložisku jsou velmi čisté 

vysokoprocentní vápence štramberské (VV), druhou skupinu, vápence ostatní (VO), 

většinou tvoří vápence kopřivnické a brekciovité vápence obou typů. Podle různého stupně 

a obsahu znečištění (podle množství příměsí – nečistot) geneticky primárních nebo 
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druhotných se vyčleňují vápence tříd horší kvality. Vápence VII. a VIII. třídy podle      

ČSN 72 1217 a vápence ještě horší kvality, s větším množstvím jílovitých a křemitých 

příměsí, je možno označit jako cementářskou surovinu a cementářskou sialitickou korekci. 

Z důvodu ukončení provozu cementárny jsou tyto skupiny vápenců, jejich příměsi a 

tektonicky zavlečené nekarbonátové horniny (prachovce, jílovce a podobné) nyní ve 

společnosti souhrnně označovány jako výkliz.  

3.3 Hydrogeologie vápencového ložiska 

Vápencové těleso představuje uzavřený hydrogeologický blok, který je vodami 

napájen hlavně ze srážek. Toto těleso je rozpukané a zčásti s drcenými a zkrasovělými 

zónami má tedy typický hydrogeologický charakter s intenzivnějším oběhem na 

preferenčních zónách – poruchových pásmech. Složitá geologická stavba, kdy vápencové 

těleso obsahuje různě velké nepravidelné útvary nekarbonátových hornin, ovlivňuje oběh 

podzemních krasových vápencových vod. [2] 

Hydrogeologická struktura je omezena na blok vápenců, ve kterém jsou uzavřeny 

statické podzemní vody, která je jen sporadicky doplňována hlubším oběhem podzemních 

vod na omezených cestách tektonického porušení. Na kontaktech vápenců a jílovců v 

původní morfologické struktuře existovaly nejímané prameny převážně o malé vydatnosti 

v setinách až desetinách l.s
-1

, které během doby z části zanikly. Existuje však řada jímacích 

objektů (studní) v obytné zástavbě, které přes dlouholetou těžbu nejsou ovlivněny ve své 

vydatnosti. [2] 

Propustnosti vápenců se pohybují v řádu 1.10
-6

 až 1.10
-8

, propustnost obalových 

jílovců je o jeden až dva řády nižší. Vyšší hodnoty propustnosti byly zjištěny hlavně v 

polohách pískovců. Proudění puklinové podzemní vody je syceno srážkami a probíhá 

především po puklinách a zlomových plochách ve vápencích, které se však do hloubky 

svírají a jsou také méně uvolněny zkrasověním. [2] 

Během těžby a zahlubování lomu bude potřeba odčerpávání důlních vod z lomu. 

Přítoky budou pocházet z atmosférických srážek a puklin a trhlin vápencového masívu. 

Infiltrace všech těchto vod pochází z atmosférických srážek. Minerální ani léčivé vody se 

na ložisku ani v jeho blízkosti nevyskytují. 
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4 Stávající technologie dobývání, dopravy a úpravu suroviny 

4.1 Těžební operace 

Při současném etážovém dobývání suroviny v lomu Kotouč Štramberk je ložisko 

rozčleněno na jednotlivé těžební řezy o různých výškách, přičemž samotná těžba probíhá 

na 6., 7., 8. a 9. etáži. Na každé etáži probíhá vlastní technologický proces, který je tvořen 

těmito těžebními operacemi: 

o rozpojovací práce (vrtací práce, trhací práce) 

o nakládaní rubaniny  

o technologická doprava rubaniny k dalšímu zpracování. 

4.2 Vrtací práce 

Mezi nejdůležitější těžební operace patří vrtací práce na zhotovení vývrtů pro trhací 

práce. Tyto vývrty se provádějí lomovými vrtacími soupravami o délkách výrtů 

v závislosti na výšce lomové stěny a průměrech 80 – 160 mm.  

Ve společnosti Kotouč Štramberk, spol. s r.o. jsou tyto práce prováděny vrtací 

soupravou Atlas Copco ROC D7C s rotačně - příklepným způsobem vrtání s vnějším 

kladivem (viz obrázek č. 7). Tento způsob vrtání je založen na využití těžkého sáňového 

kladiva a nástavného soutyčí na přestavitelné lafetě. Vrtací kladivo zůstává vně vrtu a do 

vrtu vstupuje pouze nástroj, což je vrtací tyč s korunkou. Se zvyšující hloubkou vrtu se 

prodlužuje soutyčí přidáváním dalších vrtacích tyčí. Na lomu se používají vrtací korunky 

roubíkové, které jsou přizpůsobeny na výplach vzduchem. 

Délka vývrtu je závislá na výšce lomové stěny, která je povolená maximálně 25 m. 

Průměr vrtu 90 mm je ve společnosti dlouhodobě ověřen a při trhacích pracích je limitní, 

vzhledem k náloži na jeden časový stupeň. Z každého vývrtu odebírá obsluha vzorek 

z vrtného materiálu k chemickému rozboru pro zařazení rubaniny do dané skupiny (VV a 

VO), pro následnou selektivní těžbu a pro konečné využití vápenců. 

Vývrty víceřadých odstřelů, zde se ve většině používají clonové odstřely dvouřadé, 

jsou vrtány do vrcholů trojúhelníka, tj. šachovnicově. Jejich vytýčení provádí vždy TVO, 

který rovněž pro obsluhu vrtací soupravy vypracuje projekt vrtacích prací, ve kterém je 
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vyprojektováno vrtné schéma, čísla vývrtů, jejich délka, průměr a sklon. Na lomu se 

používají dva druhy vývrtů, a to vývrty vertikální, tzv. záhlavní, a vývrty horizontální, tzv. 

patní. 

 

Obrázek č 7: Vrtací souprava ATLAS Copco ROC D7C (foto autor) 

O průběhu vrtacích prací vede obsluha vrtací soupravy záznamy ve vrtném deníku, 

do kterého mimo jiné zaznamenává průběh vrtacích prací, popis anomálií při vrtání 

jednotlivých vývrtů, dozor kontrolních orgánu a po skončení vrtacích prací taky předání 

pracoviště TVO. V případě zhavarovaného vývrtu nebo v místě, kde nelze zřídit plánovaný 

vývrt (uvolněný materiál), se zřídí nový vývrt, jehož polohu určí TVO.  

Po ukončení vrtacích prací dochází k polohovému zaměření jednotlivých vývrtů. 

Naměřené hodnoty se porovnají s údaji ve zkráceném projektu odstřelu. Pokud se při 

konečné záměře zjistí, že se geometrické podmínky odstřelu (záběr, rozteč) liší od 

podmínek uvedených v zkráceném projektu trhacích prací velkého rozsahu, provádí TVO 

včas konečnou úpravu projektu úpravou konstrukce nálože nebo zřízením nových vývrtů. 

Dovolená odchylka od daných hodnot je maximálně 10% v obou hodnotách (záběr, 

rozteč). Dále TVO provádí kontrolu sklonu vývrtů pomocí digitálního sklonoměru s 

výsuvným ramenem UNREST 1 (dovolená odchylka je max. 2°) a kontrolu délky vývrtů. 

Veškeré naměřené výsledky se porovnávají s plánovanými údaji a závěr kontroly se uvádí 

do zkráceného projektu trhacích prací velkého rozsahu. Každá mimořádnost zjištěná při 
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tomto měření musí být eliminována upravením konstrukce nálože nebo zřízením nového 

vývrtu (provádí TVO). 

4.3 Trhací práce  

Trhací práce velkého i malého rozsahu se musí řídit vyhláškou ČBÚ č. 72/1988 

Sb., o používání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů, ve které je v § 35 předepsána 

potřebná dokumentace trhacích prací. [6] 

Ve společnosti Kotouč Štramberk, spol. s r.o. je pro trhací práce velkého rozsahu 

vypracován TVO Generální technický projekt odstřelu, který byl rovněž předložen OBÚ 

v Ostravě a na jehož základě jsou trhací práce velkého rozsahu ve společnosti povoleny. 

V generálním technickém projektu odstřelu jsou stanoveny jednotlivé parametry pro trhací 

práce velkého rozsahu.  

Na lomu Kotouč Štramberk jsou prováděny tyto druhy trhacích prací: 

a) Clonové odstřely 

o jedná se zpravidla o dvouřadé CO  

o vývrty jsou umístěny šachovnicově 

o průměr vývrtů: 90 mm 

o sklon vývrtů: 71 – 74° 

o délka vývrtů: 18 – 25 m (dle výšky etáže) 

o vzdálenost první  řady od hrany lomové stěny je v rozmezí 3,0 – 3,9 m  

o vzdálenost druhé řady od řady první je v rozmezí 3,5 – 4,0 m 

o rozteč mezi jednotlivými vývrty je dána v rozmezí 3,0 – 3,9 m 

o ve společnosti jsou doplněny patními vývrty o průměru 90 mm, 

 sklonu 5 – 6°, s roztečí mezi vývrty 2 – 3 m a délkou vývrtů 6 – 8 m (dle 

záběru) 

b) Plošné odstřely 

o používají se při otvírkových pracích, zahlubování a dotěžování porubů 

o dále pro zahlubování vodních jímek a sběrných kanálů 

o jsou zpravidla víceřadé (3 – 5 řad) 
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o průměr vývrtů: 80 – 90 mm  

o sklon vývrtů: 71 – 90° 

o hloubka vývrtů: 2 – 5 m 

c) Ostatní odstřely 

o používají se zejména pro TP malého rozsahu (sekundární TP): 

likvidace zátrhů, úprava těžebních cest a jiné podobné práce. 

o průměr vývrtů je 80 – 90 mm nebo se použijí maloprůměrové vývrty (26 – 

30 mm), případně se vzájemně kombinují 

Při TP jsou používány souvislé táhlé nálože se dvěma počinovými náložemi, které 

jsou utěsněny ucpávkou (vápencová drť frakce 8 – 16 mm). Délka ucpávky je dána 

místními podmínkami a druhem trhací práce (při clonových a kombinovaných TP 

zpravidla hodnota záběru, při TP malého rozsahu min. 1/3 délky nálože).  

Při TP se k roznětu počinových náloží používá dvou druhů rozněcovadel: 

o elektrické 0–S a DEM–S s délkou přívodního vodiče 6 a 25 m, u rozbušek 

DEM-S se využívá časový stupeň 1 – 18 s nominálním zpožděním 25 ms. 

o neelektrické INDETSHOCK. 

Elektrická rozněcovadla jsou zapojována sériově, neelektrická rozněcovadla jsou 

zapojována dle vypracovaného projektu. Výbušniny se do vývrtu nabíjejí postupným 

spouštěním u náložkových, popř. sypáním u sypkých. Náložky se nesmí do vývrtů vsouvat 

násilím a nesmí dojít k poškození přívodních vodičů popř. detonačních trubiček 

rozněcovadel. Při nabíjení zvodnělého vývrtu musí být postupováno obezřetně s ohledem 

na stav hladiny (použití gumového nástavce u ústí vývrtu). Případné změny nabíjecího 

plánu operativně upravuje TVO. 

Při každém CO je prováděno kontrolní měření seizmických a akustických účinků 

trhacích prací na předem vybraných objektech ve městě Štramberk nebo ve společnosti. 

Objekty (vždy dva) jsou vybírány na základě doporučení akreditované firmy pro měření 

seizmických a akustických účinků trhacích prací, a to firmy Geodyn, spol. s.r.o., nebo po 

zvážení TVO na základě nejvyšších předpokládaných seizmických účinků TP na vybrané 
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objekty ve městě. O výsledcích měření je vyhotoven záznam, který je uložen a archivován 

ve složce zkráceného projektu odstřelu. 

4.4 Sekundární rozpojování 

Při trhacích pracích na lomu Kotouč Štramberk vznikají, i přes veškerou snahu o 

jejich minimalizaci (úprava roztečí, záběrů, volba trhaviny), nadměrné kusy horniny. Za 

nadměrný kus je zde považován takový, který nelze dále technologicky zpracovat, ať už 

z důvodu nakládky, dopravy nebo drcení. Takovéto kusy jsou na lomu umísťovány na 

přechodné meziskládky, na kterých jsou tyto kusy následně sekundárně rozpojeny. 

 

Obrázek č. 8: Pásové rypadlo DH 441 (foto autor) 

V současné době se nabízí několik možností jejich rozpojení (trhací práce, 

hydraulická kladiva, ocelové koule, které jsou shazovány na nadměrné kusy nebo kusy 

jsou shazovány na ně). Na zdejším lomu se před patnácti lety přestaly používat TP malého 

rozsahu k sekundárnímu rozpojování a nyní se výhradně používá rozpojování pomocí 

hydraulického bouracího kladiva KRUP HM 1000 Marathon, které je osazeno na 

výložníku pásového rypadla DH 441 (viz obrázek č. 8). 
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K tomuto způsobu rozpojování vede společnost především snaha o snížení 

škodlivých účinků trhacích prací, jako jsou hluk, tlaková vlna, otřesy a případný nežádoucí 

rozlet rozpojovaného materiálu. Dosavadní zkušenosti prokazují, že se jedná o vysoce 

efektivní a hospodárný způsob sekundárního rozpojování, který je rovněž šetrný 

k životnímu prostředí i blízké bytové zástavbě. 

4.5 Nakládání rubaniny 

Nakládání rubaniny patří k základním pracovním operacím při těžbě, kde se 

uplatňují všechny typy lopatových rýpadel i kolových nakládačů. Pro zajištění bezpečného 

a plynulého nakládání rubaniny je nezbytné dodržovat vyhlášku ČBÚ č. 26/1988 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů, která v § 32 stanovuje povinnost mít vypracován technologický 

postup pro povrchové dobývání. [5] 

   

             Obrázek č.9: CAT 988G               Obrázek č.10: Volvo L 180F 

             (foto autor)            (foto autor) 

Při volbě typu nakládacího stroje se vychází z požadované výkonnosti, která 

vyplývá z kapacity těžby, kusovitosti a návazné technologické dopravy. Maximální výška 

rozvalu je dána bezpečnostními předpisy (1,4 násobek dosahované výšky rýpadla) a je 

ovlivněna především kusovitostí rubaniny, jejím znečištěním a použitým způsobem 

trhacích prací. Při samotné volbě nakládacího stroje je rovněž nutné zajistit optimální 

poměr mezi obsahem nakládací lopaty a obsahem korby nákladního vozidla, který je 

doporučen 1:3 až 1:5. 
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Na lomu Kotouč Štramberk jsou nyní používány dva typy kolových nakládačů, a to 

CAT 988G (viz obrázek č. 9), který má nakládací lopatu se zuby o objemu 6 m
3
 a 

v jednom pracovním cyklu naloží asi 10 t rozpojené rubaniny. Druhým nakládačem 

používaným při nakládce v lomu je Volvo L 180F (viz obrázek č. 10), jehož nakládací 

lopata se zuby má objem 4 m
3
 a v jednom cyklu naloží asi 6 t rubaniny. Dále firma 

disponuje kolovými nakládači Volvo 180D a CAT 950, které jsou využívány při nakládce 

automobilů zákazníků a při pomocných pracích (příprava plochy pro CO, udržování 

lomových komunikací a další). 

4.6 Automobilová doprava  

Specifické podmínky dobývání v kamenolomech určují, že automobilová doprava 

je nejpoužívanějším druhem transportu rubaniny od rozvalu u těžební stěny k dalšímu 

zpracování. Mezi hlavní výhody kolové dopravy patří značná pohyblivost, schopnost 

překonat velké výškové převýšení a pracovní manévrovatelnost, zejména na ložisku 

s nepravidelným uložením suroviny a následnou selektivní těžbou. Vývoj na trhu směřuje 

ke stále větším strojům – demprům, s nosností od 12 tun až do 50 tun. Nevýhodou kolové 

dopravy je především malá přepravní výkonnost daná velikosti korby, nízká produktivita 

práce, velké provozní náklady a dále nízká životnost a vysoké nároky na údržbu. [3] 

Pro provozování kolové dopravy je nutné mít na zřeteli, že rychlost automobilů i 

spolehlivost jejich provozu závisí v prvé řadě na charakteru a kvalitě komunikací. Na lomu 

Kotouč je projektování a údržba složitější, protože provoz na lomu je celoroční a na 

komunikacích se musí zajišťovat průjezdnost vozidel i za zhoršených klimatických 

podmínek, což je převážně v zimních měsících. 

Pro zajištění bezpečného a plynulého provozu automobilové dopravy je nezbytné 

dodržovat bezpečnostní předpisy a vyhlášky pro pozemní komunikace a další bezpečnostní 

opatření. Kotouč Štramberk, spol. s r.o. má vypracovaný Dopravní řád, v němž jsou ve 

smyslu vyhlášky 26/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů, řešeny veškeré bezpečnostní 

předpisy a opatření při dopravě, jako je rychlost, stoupání komunikací, signály při dopravě, 

zákaz předjíždění v areálu společnosti a další. Rovněž je zde stanoveno, že komunikace 
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jsou v letních měsících zkrápěny vodou, pomocí kropícího vozu Liaz, a v zimních 

měsících jsou prohrnovány a sypány vápencovou drtí frakce 0 – 8 mm. 

   

          Obrázek 11:  Euklid Hitachi EH 600                                          Obrázek 12:  Belaz 7547  

               (foto autor)               (foto autor) 

V současné době je při těžbě na lomu Kotouč Štramberk používáno jedno vozidlo 

značky Euklid Hitachi EH 600 (viz obrázek č. 11) o nosnosti 32 tun, dále dvě vozidla 

značky Belaz 7547 (viz obrázek č. 12) o nosnosti 40 tun, tři vozidla značky Belaz 7540A o 

nosnosti 27 tun, která jsou používána především jako vozidla záložní, a dvě vozidla značky 

TATRA Jamal (viz obrázek č. 13) o nosnosti 20 tun. 

 

Obrázek 13: TATRA Jamal (foto autor) 
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Vozidla Jamal jsou používána hlavně při těžbě z horních etáží a vzdálenějších 

deponií lomu a k vyvážce drcených vápenců z úpravny k dalšímu zpracování a 

zušlechťování. Vzhledem ke stáří Belazů 7540A bych doporučil jejich postupnou obměnu 

za vozidla se stejnou, případně větší nosností, nejlépe 40 tun, což je maximum kapacity 

násypky primárního kuželového drtiče Babbitless BP 38 DD. 

4.7 Kolejová doprava 

Ve společnosti Kotouč Štramberk, spol. s r.o. se k dopravě na lomu kolejová 

doprava nevyužívá, ale v areálu společnosti je doprava na pevných kolejích o klasickém 

rozchodu 1 435 mm používaná. Slouží především pro dovoz drceného a tříděného vápence 

z úpravny:  

o na pece Ignis k výpalu vápna – středisko Vápenka (vagóny typu SAV) 

o na mlýn k dalšímu zpracování – středisko Mlýny (vagóny typu SAV) 

o ke konečnému odběrateli (vagóny typu SAV, WAP, Raj). 

Kolejová dráha je vybudována dle platných zásad pro železniční stavitelství. Ve 

firmě je rovněž vypracován Dopravní řád pro kolejovou dopravu, který řeší veškeré 

bezpečnostní a další předpisy a požadavky při provozování kolejové dopravy. 

4.8 Úprava suroviny 

Pro následnou úpravu rozpojeného vápence slouží stacionární drtírna a úpravna, 

které byly postaveny v roce 1969. Materiál, který je k drtírně dopravován těžebními 

automobily, je vysypáván do násypky primárního kuželového drtiče Babbitless BP 38 DD 

(je zde možnost použít jeden ze dvou totožných drtičů), který má výstupní štěrbinu 

nastavenu na 150 mm. Z primárního drtiče postupuje materiál buď přímo do 

mezizásobníku, nebo, pokud je nutné z výrobních důvodů sekundární drcení, přes 

hrubotřídič do drtiče Symon 5.5 a následně rovněž do mezizásobníku. Odtud je materiál 

dopravován dvěma šikmými pásy do budovy úpravny, která je složená ze dvou linek o 

celkové kapacitě 760 tun.hod
-1

. Zde je materiál přiveden na dvouplošné třídiče značky 

Binder, kde jsou vytříděny nejhrubší frakce, které jsou pomocí skluzů dopravovány do 

zásobníků.  
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Podsítné je pomocí šikmého dopravního pásu dopravováno k druhému stupni 

třídění na dvouplošné třídiče Wedag. Roztříděný vápenec je pak pomocí sběrných pásů 

dopravován na shazovací vozíky a z nich do jednotlivých zásobníků. Pokud jsou zásobníky 

některé frakce zaplněny, je možno daný materiál pomocí shazovacího vozíku a pásu 

dopravit na venkovní, tzv. havarijní, skládku. Budova úpravny disponuje 32 zásobníky, 

z nichž má každý kapacitu 300 tun uskladněného materiálu 

 

Obrázek 14: Úpravna vápenců (foto autor) 

Odběr vytříděných frakcí se provádí na pracovišti expedice kusových vápenců, a to 

buď pomocí expedičního pásu do přistavených železničních vagónů, nebo pomocí 

venkovních výsypek do přistavených nákladních automobilů. Materiál je tímto způsobem 

odebírán pro další použití na středisku Vápenka nebo Mlýn, případně přímo pro konečného 

zákazníka. 

4.9 Využití upravených vápenců  

V této kapitole jsem čerpal se zdroje [11]. 

Štramberské kusové vápence jsou pro svou vysokou čistotu vhodné především pro 

hutní průmysl, chemický průmysl, ekologii (neutralizace kyselých složek) a ve stavebnictví 

(drobné frakce jako kamenivo). 
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Mleté vápence pro fluidní kotle VFK-55 a VFK-80 jsou vhodné jako účinný sorbent 

pro odstranění oxidu síry obsažené v kouřových plynech fluidních kotlů. 

Vápenec velmi jemně mletý VMV-15 /V je vhodný pro neutralizaci kyselých složek 

spalin při technologickém procesu mokré vápencové vypírky, chemický průmysl a pro 

stavbu vozovek: hutněné asfaltové vrstvy, lité asfalty. 

Vápenec jemně mletý, druh B se používá jako hnojivo na úpravu půdní reakce, k 

zlepšení fyzikálně-chemických vlastností půdy. 

Vápence velmi jemně mletý, druh 10/V a mleté vápence se stearinem jsou určeny k 

poprašování v důlních dílech dolů s nebezpečím výbuchu uhelného prachu a pro budování 

protivýbuchových prachových uzávěr. 

Vápno pro výrobu oceli, kusové a tříděné 10 – 30 (50) mm, III. a V. třídy je pro 

svou vysokou chemickou čistotu, vysoký obsah CaO, reaktivitu a vydatnost  vhodné pro 

použití v hutnictví. 

Vápno vzdušné, bílé, kusové, je pro svou chemickou čistotu, vysoký obsah CaO, 

reaktivitu a vydatnost vhodné pro použití v hutnictví, stavebnictví a výrobě pórobetonu 

Vápenný hydrát CL 90, je vhodný pro použití v suchých omítkových směsích, ve 

stavebnictví a úpravě vod včetně neutralizace odpadních vod. 

Vápenný hydrát (velmi jemný) pro úpravu pitné vody je určen pro úpravu pitné 

vody, úpravu vod pro energetiku a neutralizaci vod. 
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5 Odvodnění lomu 

Samotné odvodňování každého lomu je jednou z důležitých činností důlní 

organizace, která těžbu nerostu na daném ložisku provozuje. Nutnost zjišťovat veškeré 

hydrogeologické poměry, následně zajistit odvodňování dané lokality a vedení stanovené 

dokumentace jasně a přesně stanovuje vyhláška ČBÚ č. 26/1989 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů v páté části s názvem Odvodňování lomů. Tato část se skládá ze tří oddílů. První, 

s názvem „Ochrana proti přítokům a průvalům vod“, řeší přípravné práce před samotným 

začátkem dobývání nerostu, ochranu před přítokem a průvalem vod, odvodňování lomu a 

výsypek. Druhý oddíl, s názvem „Čerpání důlních vod“, řeší čerpací stanice, jejich výstroj 

a samotný provoz těchto stanic. Třetí oddíl této vyhlášky s názvem „Měření, záznamy a 

dokumentace“, stanovuje podmínky sledování hydrogeologických a hydrologických 

poměrů na ložisku, měření přítoků a rozborů důlních vod a vedení dokumentace. [5] 

V lomu Kotouč se v současné době důlní voda jímá v záchytných jímkách na počvě 

8. a 9. etáže. S postupným zahlubováním lomu až na úroveň 270 m n. m. bude důlní voda 

jímána v jímkách vyhloubených vždy na počvě dalších etáží. 

5.1 Odvodnění 8. etáže 

Záchytná jímka je situována v centrální části 8. etáže na její jižní straně a je 

dotována povrchovým přítokem srážkových vod a částečně i přítokem vod podzemních. 

Úroveň hladiny se pohybuje v rozmezí 324,8 až 326,2 m n. m. Samotná jímka má rozměry 

40 x 20 m a objem 4 000 m
3
. Plošina čerpadel je uložena na hraně jímky. Pro čerpání vody 

jsou použity dvě dvojice čerpadel typu 100-GFHU-250, 6,5 kW, 400 V, zapojené sériově 

za sebou do kaskády. První z dvojice čerpadel je umístěna pod hladinou v jímce a druhá 

čerpadla se nacházejí v boudě na plošině. V době slabých přítoků je v činnosti jen jedna 

dvojice, v případě větších srážek se spouští i druhá dvojice. V případě silných srážek je 

možné zprovoznit ještě tzv. havarijní čerpadlo 10 NVD 200-40 LC, 45 kW, 500V, které je 

nutné nejprve napojit na potrubí a následně ručně uvést do provozu. Havarijní čerpadlo, na 

rozdíl od ostatních čerpadel, není možné uvádět do provozu a vypínat automaticky pomocí 

plováků, které sledují hladinu vody, ale vždy pouze ručně.  
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Tlakovou část tvoří 400 m potrubí z bezešvých ocelových trubek obalených jutou a 

asfaltem. Toto potrubí je vedeno podél jižní stěny v okraji příjezdové komunikace na 8. 

etáž. Proti možnému poškození, ať už účinky trhacích prací nebo při dopravě na lomu, je 

potrubí chráněno zásypem z jemné vápencové drtě. Kapacita potrubí při rychlosti proudění 

vody 1,5 m.s
-2

 je 1 560 l.min
-1

. Tlakové potrubí je po dosažení hrany 7. etáže napojené na 

gravitační část odvodnění, která odvádí důlní vody samospádem do retenční nádrže.  

5.2 Odvodnění 9. etáže 

Záchytná jímka je situována při jižní stěně 9. etáže a je nejnižším bodem s volnou 

hladinou v prostoru vápencového lomu (viz obrázek č. 15). Jímka je dotována povrchovým 

přítokem srážkových vod a přítokem podzemních vod, z části vytékajících z puklin 

vápencového masívu 8. a 9. etáže na jižní a východní straně lomu. Úroveň hladiny v jímce 

leží pod úrovní hladiny podzemní i povrchové vody ve všech dalších monitoringem 

sledovaných objektech na lokalitě. Hladina se pohybuje na úrovni od 303,90 do 305,71 m 

n. m. 

 

Obrázek č.15: Záchytná jímka na 9. etáži (foto autor)  

Samotná jímka má půdorysné rozměry 25 x 12 metrů, hloubka je 4 metry. Plošina 

čerpadel je uložena na hraně jímky. Pro čerpání vody jsou použita dvě kalová čerpadla 

Faggiolati typ G218RC1-P60AA2, která důlní vodu odvádějí přes ocelové potrubí DN 150 
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do dešťové kanalizace u pecí Ignis. Kanalizace je zaústěna do potoku Bařinka, který se 

stéká mimo areál společnosti s říčkou Sedlnice. Povolení k vypouštění důlních vod do vod 

povrchových vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje dne 17. 12. 2008 pod číslem 

jednacím MSK 172500/2008 a má platnost do 31. 12. 2018 

Parametry každého čerpadla jsou následující: čerpací výkon je 120 m³/hod, 

dopravní výška je 68 m a příkon je 50 kW. Na obou výtlačných větvích jsou instalovány 

indukční průtokoměry typu MAG 3100 se vzdálenými vyhodnocovacími jednotkami MAG 

5100, které jsou umístěny v rozvaděči na čerpací plošině. 

Ve společnosti rovněž probíhá monitoring spodních vod, sledování vydatností 

studní a pramenů v širším okolí i sledování kvality vypouštěných důlních vod a následné 

posouzení vlivů těžby na kvalitu a kvantitu podzemních a povrchových vod, které je 

zpracováno v roční závěrečné zprávě RNDr. Josefem Pazourkem. 
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6 Plán otvírky, přípravy a dobývání 

Dobývací prostor Štramberk I byl stanoven rozhodnutím Ministerstva hutního 

průmyslu a rudných dolů ze dne 25. 9. 1964 č.j. MHD-DP č. 1. V současné době je v lomu 

Kotouč (dobývací prostor Štramberk I) povolena hornická činnost rozhodnutím Obvodního 

báňského úřadu v Ostravě č.j. 7670/1996-511.4/Ing.N/Ml ze dne 8. 1. 1997 pro tyto 

činnosti: otvírku, přípravu a dobývání výhradních ložisek; zřizování, zajišťování a 

likvidaci důlních děl a lomů; pro úpravu a zušlechťování nerostů prováděnou v souvislosti 

s jejich dobýváním a  pro zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při těchto 

činnostech. Tímto rozhodnutím bylo upřesněno předchozí rozhodnutí o  povolení hornické 

činnosti, které je nyní v souladu se stanovisky MŽP ČR, KÚ Ostrava a MěÚ Štramberk.  

Platnost povolení hornické činnosti není časově omezena a tudíž platí do úplného vydobytí 

zásob.  

 Z důvodů investičního záměru výstavby nového závodu na výrobu cementu bylo 

nutné provést nový přepočet zásob suroviny na ložisku v DP Štramberk I a proto byl 

zpracován doplněk č. 2 Plánu otvírky, přípravy a dobývání ze dne 30. 8. 1995, který 

schválil OBÚ Ostrava pod číslem jednacím 5730/1995. V něm byly využity výsledky 

doplňujícího geologického průzkumu, řeší se v něm vydobytí všech vyhodnocených 

vytěžitelných zásob vápenců v rozsahu stávajícího dobývacího prostoru na bázi 270 m n. 

m. a stanovuje maximální výše roční těžby 1 050 kt vápenců.  

Doplněk č. 2 POPD prostorově a věcně navazuje na stávající povolení hornické 

činnosti v lomu Kotouč Štramberk. Dobývání vápence bude plynule pokračovat na 

stávajících nebo projektovaných lomových stěnách 4. – 11. etáže. Lom se směrem 

severním, východním a západním plošně nebude rozšiřovat, pouze se zahloubí na nově 

projektované etáže (10. a 11.) až na bázi 270 m n. m. Nebudou se proto provádět 

skrývkové a výklizové práce a nebude se provádět nová otvírka lomu.  

S rezervou 100 m výškových je počítáno s dodržením stanoveného ochranného 

pásma podzemního zásobníku plynu, které je určeno výškovou úrovní 170 m n. m. Dále 

musí být při trhacích pracích dodržena max. hmotnost trhavin jednoho časového stupně 

700 kg a celková nálož max. 4 500 kg trhavin. 
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7 Návrhy postupů těžby na lomu v letech 2013 – 2017 

V následujících létech 2013 – 2017 se bude vápenec dobývat na 6. – 10. etáži 

s roční maximální těžbou 1 050 kt vápenců, a proto budu ve své práci z této hodnoty roční 

těžby vycházet. Návrh postupů těžby navrhuji na základě současné situace těžby v lomu 

Kotouč Štramberk, tedy z aktuálního  stavu lomových stěn (počátek roku 2012). Proto je 

do celkového objemu těžby nutno zahrnout i těžbu v tomto roce (2012). Dalším hlediskem 

je kvalita těžené vápencové suroviny, která musí splňovat požadavky pro výrobu  

vápenářských produktů a mletých vápenců, které jsou hlavním výrobním produktem 

společnosti Kotouč Štramberk, spol. s r.o. Z důvodu zachování geometrie lomu však nelze 

dotěžovat jen některé části lomu s kvalitní surovinou a části snížené kvality zcela obejít 

(vynechat). Je potřeba tyto suroviny odtěžit a buď je deponovat na vnější výsypce, nebo se 

snažit najít jiné možnosti zpracování. To bude nutné zejména v severovýchodní části 

ložiska, kde je snaha vytvořit konečný stav lomu a ukončit v této části těžební aktivity 

jednak z důvodu splnění požadavků zástupců blízkého města Štramberk, jednak k 

vytvoření náhradní plochy mokřadu (DNP 3 – viz příloha č. 3) na počvě 7. etáže. 

Postupným ukončováním těžby na jednotlivých etážích budou prováděny sanační 

úpravy do konečného stavu modifikovanými těžebními metodami tak, aby se 

minimalizovalo narušení skalního masivu a budou vytvořeny stabilní závěrné svahy. V 

rámci těchto úprav skalních svahů se dotěží část vápencové suroviny na těžebních řezech a 

část zůstane jako skalní stěny, nebo po rozpojení, jako kamenité sutě. Pro plochy vyšších 

etáží (1. – 5. etáž), na kterých je již těžba ukončena, není potřeba navrhovat žádná zvláštní 

sanační a rekultivační opatření, což je i jedna z podmínek stanoviska EIA. Sanovaný 

prostor bude ponechán přirozenému šíření okolních rostlinných a živočišných druhů. 

Zásahy budou omezeny pouze na likvidaci nežádoucích invazivních druhů rostlin.  

Z výše uvedených důvodů navrhuji množství budoucí těžby na roky 2013 - 2017 

včetně roku 2012 (jak bylo zdůvodněno výše) ve výši 6 300 kt vápencové suroviny, včetně 

nezbytných výklizů.   

Pro stanovení návrhu postupů těžby v následujících létech jsem vycházel ze stavu 

zásob, které byly k 1. 1. 2012 v dobývacím prostoru Štramberk I následující: 
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Tabulka č. 1 – Stav zásob k 1. 1. 2012 

 VV VO Výkliz 

Geologické zásoby 41 985,4 kt 29 245,8 kt 36 776,0 kt 

Bilanční zásoby volné prozkoumané 41 985,4 kt 29 245,8 kt 36 776,0 kt 

Vytěžitelné zásoby 14 122,4 kt 10 186,8 kt 8 775,0 kt 

Zbývající zásoby schválené POPD 14 122,4 kt 10 186,8 kt 8 775,0 kt 

Tento stav zásob vychází ze současně platného POPD, ve kterém je plánovaná 

těžba na konečnou bázi 270 m n. m.  

7.1 Těžební postupy na 6. etáži 

Současná těžba na 6. etáži probíhá na výškové úrovni 375 m n. m. v průměru, na 

celé délce porubní fronty. Těžba na této etáži je již hlavně v centrální části lomu fakticky 

ukončena. Jak vyplývá z přílohy č. 3, postupy na této etáži jsou možné a nutné pouze ve 

východní části lomu severním směrem, plocha 6A, severovýchodním směrem, plocha 6B a  

dále směrem východním, plocha 6C. Právě tato část lomu je však tvořena nejen vápenci 

vysokoprocentními, ale i vápenci ostatními, převážně kopřivnického typu, a dále jílovci, 

prachovci a slínovci barvy černé nebo žluté (tzv. výkliz).  Jak je patrno z tabulky č. 2, 

navrhuji na 6. etáži v létech 2012 – 2017 odtěžit celkem 579,5 kt suroviny, z toho 513,1 kt 

vápenců vysokoprocentních a vápenců ostatních a dále asi 66,4 kt výklizů. 

Tabulka č. 2 - Návrh množství vytěžené suroviny na 6. etáži 

Číslo Plocha [m
2
] Výška [m] Objem [m

3
] Tonáž [t] Výkliz [%] Výkliz [t] 

6A 2 650 23,0 61 100 165 000 15 24 800 

6B 4 630 22,2 102 800 277 500 15 41 600 

6C 2 680 19,0 50 900 137 000 0 0 

Celkem 9 960 - 214 800 579 500 - 66 400 

S vytěžením všech těchto zásob je počítáno nejenom v POPD, ale i v Plánu sanace 

a rekultivace. Rovněž zákon č.44/1988 Sb., horní zákon, ve znění pozdějších předpisů v      

§ 30 nařizuje při využívání výhradních ložisek vydobýt zásoby výhradních ložisek včetně 
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průvodních nerostů co nejúplněji, s co nejmenšími ztrátami a znečištěním; dobývání 

zaměřené výhradně na bohaté části ložiska není dovoleno. [8] 

Nabízí se několik možných variant využití suroviny z této etáže, ale vždy za 

předpokladu, že se bude důsledně pokračovat v selektivní těžbě, která na lomu probíhá. 

Vápence vysokoprocentní využívat pro výrobu vápna a vápenců jemně mletých, vápence 

ostatní používat pro výrobu vápencových drtí a dále: 

a) Snažit se o prodej výklizových surovin (zásypy výkopů, výroba valů, sanace a jiné) 

b) Výklizové suroviny přemístit do lomu Na peklách, který se nachází v DP        

Štramberk I a není v něm prováděna hornická činnost; zde zřídit vnitřní výsypku a 

následně surovinu využít na sanaci a rekultivaci lomu Na peklách i lomu Kotouč 

Štramberk 

c) Zvážit podání žádosti o případné překlasifikování zásob v této části lomu 

 

Obrázek č.16: Pohled na severovýchodní část 6. etáže (foto autor) 

Jako správné řešení navrhuji, aby společnost Kotouč Štramberk, spol. s r.o. 

v maximální možné výši nabízela k prodeji a využití tyto výklizy dle varianty a) a 

současně postupovala dle navržené varianty b), která je sice náročná na množství 

přepravených výklizů (na základě geologického průzkumu se předpokládá 10 – 15 % 

z celkové těžby na této etáži), ale tímto je současně řešena těžba na 6. etáži i materiál pro 

následnou sanaci a rekultivaci lomu Na peklách v budoucích letech.  
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Společnost Kotouč Štramberk, spol. s r.o. si plně uvědomuje, že těžební operace 

v této části etáže musí probíhat (v době zpracovávání mé bakalářské práce už těžba na 

plochách 6A a 6B započala) v dostatečném předstihu, aby docházelo k uvolňování dalších 

těžebních ploch na nižších etážích. 

7.2 Těžební postupy na 7. etáži 

 Současná těžba na 7. etáži probíhá na výškové úrovni 352 - 354 m n. m. na celé 

délce porubní fronty. Rovněž zde navrhuji postupy těžby pouze ve východní části lomu 

směrem severním, plocha 7A, a směrem severovýchodním, plocha 7B. I zde se dají 

očekávat podobné problémy, a tudíž i podobné návrhy na využití suroviny, jako na 6. etáží. 

V období 2012 – 2017 navrhuji v této části etáže, dle tabulky č. 3, k vytěžení asi 1 090 kt 

suroviny, z toho asi 926,5 kt VV a VO, a dále 163,5 kt výklizů se všemi důsledky a kroky 

při jejich těžbě a následném využití.  

Tabulka č. 3 – Návrh množství vytěžené suroviny na 7. etáži 

Číslo Plocha [m
2
] Výška [m] Objem [m

3
] Tonáž [t] Výkliz [%] Výkliz [t] 

7A 12 100 20,0 241 000 650 000 15 97 500 

7B 9 000 18,0 162 900 440 000 15 66 000 

Celkem 21 100 - 403 900 1 090 000 - 163 500 

I při plánovaných postupech těžby na 7. etáži navrhuji provádět následující 

činnosti, které povedou k uvolnění dalších těžebních ploch: 

a) V západní části etáže je umístěna vnitřní výsypka výklizových surovin v množství 

24 450 m
3
, což je asi 50 kt, jejímž majitelem je společnost Holcim (Česko), a.s. Na tyto 

výklizové suroviny má tato společnost zajištěn odbyt a je proto nutné je urychleně z lomu 

odebrat, aby došlo k uvolnění plochy pro úpravu směru lomové komunikace vedoucí od 

drtiče na 7. etáž. 

b) V jihovýchodní části etáže je umístěna vnitřní výsypka tříděných vápenců frakce 

průměru 0 – 30 mm v celkovém množství 189 870 m
3
, což je asi 360 kt, jejímž majitelem 

je rovněž společnost Holcim (Česko), a.s. Část těchto tříděných vápenců od společnosti 
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Holcim (Česko), a.s. odebírá společnost Kotouč Štramberk, spol. s r.o. (asi 40 kt ročně) ke 

své výrobě a na zbývající část má společnost Holcim (Česko), a.s. odběratele. I tyto 

vápence je nutné v co nejkratší době z lomu odebrat, aby došlo k uvolnění plochy pod 

touto výsypkou pro další těžební postupy. 

c) Na počvě této etáže se v současné době nacházejí dvě dočasné náhradní plochy  pro 

ochranu a transfer zvláště chráněných rostlinných druhů. Jak je patrno z přílohy číslo 3, 

vznikne na ní ještě DNP 3. DNP 1 se nachází pod patou severní stěny a DNP 2 ve 

východní části této etáže. Na těchto plochách jsou ponechány původní mokřady 

s umístěním chráněných rostlin, které se v areálu celého lomu vyskytují a do těchto ploch 

jsou přesazovány, např. židovník německý, kruštík drobnolistý a mnoho dalších. Část 

těchto chráněných rostlin je přemísťována pomocí záchranných transferů do Botanické 

zahrady ve Štramberku, která je umístěna v dnes již zaniklém lomu Kamenárka. Při 

ochraně těchto vzácných rostlin společnost Kotouč Štramberk důsledně dodržuje zákon    

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Obrázek č.17: Kruštík drobnolistý (foto autor) 

Jak je patrno z přílohy č. 3, musí dojít nejprve ke zrušení DNP 1, které je plánováno 

nejpozději na počátek roku 2013. Rostliny nacházející se na této ploše přemístit do DNP 2, 

aby mohlo dojít k postupům těžby na ploše 7A. Zároveň musí probíhat těžba na ploše 7B 

v jihovýchodním směru za účelem uvolnění plochy pro vznik DNP 3, na kterou budou 
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později přemístěny veškeré rostliny s DNP 2 stejným postupem. Takto dojde k uvolnění 

počvy 7. etáže pro následný postup 8. etáže. 

Všechny tyto výše zmíněné kroky musí probíhat současně s těžbou na 6. etáži, při 

které bude docházet k postupnému uvolňování počvy 6. etáže, což umožní těžbu a další 

výše popsané těžební postupy na 7. etáži. 

7.3 Těžební postupy na 8. etáži  

 Současná těžba na 8. etáži probíhá na výškové úrovni 328 - 329 m n. m. na celé 

délce porubní fronty. Na této etáži navrhuji postupy v západní části lomu, plocha 8A,  

v severní části, plocha 8B, a v části severovýchodní, plocha 8C, jak je patrno z přílohy č. 3. 

I na této etáži ve východní části je možno očekávat, a průzkumné vrty to i potvrdily, výskyt 

určitého množství výklizů, který rovněž navrhuji přemístit do lomu Na peklách. 

Tabulka č. 4 – Návrh množství vytěžené suroviny na 8. etáži 

Číslo Plocha [m
2
] Výška [m] Objem [m

3
] Tonáž [t] Výkliz [%] Výkliz [t] 

8A 2 750 24,3 66 800 180 000 0 0 

8B 2 070 25,0 51 700 140 000 0 0 

8C 18 100 23,0 416 300 1 120 000 15 168 000 

Celkem 22 920 - 534 800 1 440 000 - 168 000 

 V období 2012 - 2017 navrhuji v této části etáže, dle tabulky č. 4, k vytěžení asi     

1 440 kt suroviny, z toho asi 1 272 kt VV a VO, a dále 168 kt výklizů se všemi důsledky a 

činnostmi při jejich těžbě, které jsou popsány v předchozích kapitolách.  

 Pro následnou těžbu na této etáži navrhuji tyto kroky: 

a) V západní části, po odstranění vnitřní výsypky výklizů, dotěžit plochu 8A. 

b)  Vybudovat náhradní záchytnou jímku a čerpací stanici pro odvodnění 8. etáže 

v jihozápadní části etáže, protože stávající záchytná jímka bude odtěžena při postupu 9. 

etáže.  
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c) V severní části lomu dotěžit plochu 8B. Zde nepředpokládám žádná omezení a 

stejně jako u plochy 8A se zde nacházejí převážně vápence vysokoprocentní. 

d) V severovýchodní části etáže, na ploše 8C, bude možno pokračovat v těžbě až po 

přemístění DNP 1 na 7. etáži, které je plánováno nejpozději na počátek roku 2013, a proto 

očekávám postupy tímto směrem až v létech 2013 a dále. 

 Samotná těžba ve východní části na 8. etáži je zatížena množstvím podmínek, které 

jsou výše popsány a které vyžadují úzkou kooperaci s těžbou na vyšších etážích, a proto je 

nutné jednotlivé kroky těžby provádět opravdu zodpovědně a přípravné práce plánovat 

pokud možno s dostatečným předstihem. 

7.4 Těžební postupy na 9. etáži  

Současná těžba na 9. etáži probíhá na výškové úrovni 307 - 308 m n. m. na celé 

délce porubní fronty. Postupy v následujících létech jsou na této etáži možné jak směrem 

severním, tak západním i východním, a to bez větších omezení. Na rozdíl od chemického 

složení vápenců na ostatních etáží, se na této etáži na základě geologického průzkumu 

nepředpokládá výskyt výklizů a převažovat zde budou vápence vysokoprocentní a 

v menším množství se budou objevovat vápence ostatní. V období 2012 - 2017 navrhuji 

v této části etáže, dle tabulky č. 5, k vytěžení asi 3 350 kt VV a VO. 

Tabulka č. 5 – Návrh množství vytěžené suroviny na 9. etáži 

Číslo Plocha [m
2
] Výška [m] Objem [m

3
] Tonáž [t] Výkliz [%] Výkliz [t] 

9A 21 900 21,3 446 500 1 260 000 0 0 

9B 20 100 21,3 428 100 1 150 000 0 0 

9C 16 300 21,3 347 200 940 000 0 0 

Celkem 58 300 - 1 221 800 3 350 000 - 0 

Pro pokračování těžby navrhuji takové postupy (viz příloha č. 3), které budou 

směřovat k možnosti v co nejkratší době započít s otvírkou další následující etáže: 

a) Pokračovat s těžbou směrem severním a východním, plocha 9A, kde nejsou 

předpokládána žádná větší omezení a problémy. 
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b)  Jak bylo zmíněno v bodě 7.3 b) bude nutno co nejdříve vybudovat náhradní 

záchytnou jímku na 8. etáži v jejím jihozápadním rohu, následně ukončit provoz stávající 

záchytné jímky a pokračovat těžbou na ploše 9B.  

c) Současně s těžbou na ploše 9B pokračovat s těžbou na ploše 9C.  

d) Při těžbě na této etáži upravit šířku příjezdové komunikace v její spodní části a 

ponechat jí co možná nejblíže současnému jižnímu ohradníku.  

Postup na 9. etáži bude v tomto popisovaném období pro společnost stěžejní a těžba 

z ní bude nad těžbou z vyšších etáží převažovat. Je však nutné nezaměřit se pouze na 

masivní těžbu zde (i když její zdánlivě bezproblémový průběh k tomu přímo vybízí), ale 

pokračovat s těžbou i na dalších etážích, aby docházelo k uvolňování prostorů pro následné 

postupy, které nejsou v současné době možné. Po dostatečném zvětšení porubní fronty, 

bude nutno ihned započít s otvírkou následující 10. etáže. 

7.5 Otvírka 10. etáže 

Při otvírkových pracích v lomech dochází k rozčlenění dobývaného skalního 

masívu do více pod sebou ležících etáží. Z hlediska použití moderní techniky je kladeno na 

výstavbu etáží mnoho požadavků. Mezi ty nejdůležitější patří stanovení rozměrů etáží, 

které musí být zvoleny tak, aby byla zajištěna dostatečná stabilita svahů, výška musí 

zaručovat optimální tvar rozvalu a kusovitost rubaniny, efektivní podmínky pro vrtání a 

bezpečnost práce, šířka etáže musí poskytnout dostatečný manipulační prostor pro plynulé 

pracovní postupy těžby, nakládání a dopravu rubaniny. Všechny tyto požadavky musí být v 

souladu s vyhláškou ČBÚ č. 26/1989 Sb. ve znění pozdějších předpisů a musí splňovat 

zásady maximální hospodárnosti.  

7.5.1 Návrh parametrů 10. etáže 

Jako první důležitý parametr nové etáže je stanovení její budoucí výšky. 

V současném platném POPD je projektovaná patní úroveň na bázi 290 m n. m. Při patní 

úrovni 9. etáže 307 – 308 m n. m. vychází průměrná výška 10. etáže v rozmezí 17 až 18 m. 

Tato výška etáže je naprosto vyhovující z několika důvodů: 



Vojtěch Monsport: Návrh postupů těžby na vápencovém lomu Kotouč Štramberk 

2012  32 

 

a) U etáže s nižší výškou stěny je při trhacích pracích docílena rovnoměrná a 

drobnější kusovitost, výhodnější  tvar rozvalu rubaniny a při vhodné volbě a časování 

náloží i snížení negativních účinků trhacích prací. 

b) Na základě měření hladiny podzemních vod byla stanovena průměrná HPZ, která 

dosahuje hodnoty 323 m n. m. I ze zkušeností s trhacími pracemi na 9.etáži lze 

předpokládat, že vývrty pro TP budou v celé své délce zvodnělé, a kratšími vývrty se 

předejde jejich možným haváriím při nabíjení. 

c) Nižší výška etáže znamená kratší příjezdovou komunikaci na 10. etáž, která bude 

mít při klesání 10% (což je maximální úklon lomové komunikace pro jízdu s naloženým 

vozidlem) délku 180 m. 

Z těchto důvodů navrhuji výšku stěny nové etáže v rozmezí 17 – 18 m, která je pro 

další postupy na lomu Kotouč Štramberk, spol. s r.o. naprosto vyhovující a dostačující.  

7.5.2 Příjezdová komunikace na 10. etáž 

 Dalším krokem, který je při otvírce etáže důležitý, je vybudování příjezdové 

komunikace. I zde je rovněž nutno dodržovat jisté zásady: 

a) Příjezdová komunikace musí mít dostačující šířku, aby zde nakládače i lomová 

vozidla mohla snadno provádět těžební operace. 

b) Budování příjezdové komunikace doporučuji provádět současnou dostupnou 

technologií ve společnosti, tedy vrtáním vývrtů pomocí vrtací soupravy Alas Copco ROC 

D7C, dle vypracovaného vrtného schématu s přesně stanovenou délkou vývrtu, trhací 

práce provádět pomocí plošných odstřelů s elektrickými rozněcovadly. K nakládání a 

odvozu rubaniny navrhuji používat nakládač Volvo 180F a lomová vozidla Jamal, která 

jsou menší a mají lepší manipulovatelnost. 

c) Při budování příjezdové komunikace bude nutné provádět odčerpávání důlních vod 

pomocí přenosných ponorných čerpadel a pryžových hadic, které budou vyvedeny do 

nejbližší záchytné jímky, která je na 9. etáži. 
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Na základě předchozího bodu bude nutno provádět otvírku  nové etáže a budování 

příjezdové komunikace v blízkosti záchytné jímky. A právě tato podmínka je 

nejpodstatnější pro určení místa počátku a směru otvírky 10. etáže. Již v současné době je 

9. etáž dostatečně roztěžena (v dalších letech dojde k dalšímu rozvoji těžby, který je 

popsán v bodě 7.4) a toto umožňuje společnosti Kotouč Štramberk zahájit  otvírku 10. 

etáže jak směrem západním, tak severním i východním, ale vždy v blízkosti současné 

záchytné jímky na 9. etáži (viz příloha č. 3). 

7.5.3 Směr otvírky 10. etáže  

Při volbě směru otvírky nové etáže je nutno vycházek z místních podmínek 

a) Při otvírce východním směrem není možno pokračovat v přímém směru sjezdu na 

10. etáž v celé délce příjezdové komunikace, ale asi ve dvou třetinách musí dojít k jejímu 

stočení směrem na sever, protože prostor pro komunikaci v přímém směru nebude 

dostačující. Odvodnění při tomto postupu bude snadné z důvodu blízkosti záchytné jímky a 

následná záchytná jímka bude moci být umístěna v místě zatočení příjezdové komunikace. 

Voda z této jímky bude odváděna pomocí čerpadel a tlakového ocelového potrubí buď do 

jímky na 9. etáži (převýšení 22 m), která by fungovala jako přečerpávací, nebo přímo do 

dešťové kanalizace u pecí Ignis (převýšení 70 m) a následně do potoku Bařinka.  

b) Při otvírce severním směrem je značnou nevýhodou postup těžby od jižního 

ohradníku a vzdalování se jímce na 9. etáži nepříznivým směrem. Konečné umístění 

záchytné jímky by však vycházelo až pod severní stěnu, kde by vázala značné množství 

kvalitní suroviny, nebo by se záchytná jímka musela vybudovat až po otevření 10.etáže a 

následném zpětném postupu těžby na této etáži od severu na jih. Těžební postup by musel 

probíhat v šíři alespoň 50 m, protože tato šířka umožní nakládání a odvoz rubaniny pomocí 

nakládače Volvo 180F a lomových vozidel Jamal. Teprve až po dosažení jižního ohradníku 

na 10. etáži vybudovat samotnou záchytnou jímku. Po celou dobu takto popisované těžby 

by muselo odvodňování probíhat pomocí přenosného ponorného čerpadla a pryžových 

hadic, které budou vyvedeny do nejbližší záchytné jímky, která je na 9. etáži.  

c) Otvírka západním směrem je v současnosti možná za splnění podmínky 

přemístění záchytné jímky na 8. etáži do jejího jihozápadního cípu. Okamžitě po uvolnění 
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tohoto prostoru je možno přistoupit k otvírce 10. etáže souběžně s postupem těžby na        

9. etáži na ploše 9C. Záchytnou jímku navrhuji umístit v místech, kde je v současnosti 

umístěna jímka na 8. etáži, přičemž stávající ocelové potrubí, které je umístěno u jižního 

ohradníku 8. etáže, navrhuji využít pro odvod důlních vod z 10. etáže. Toto potrubí rovněž 

navrhuji využít pro odvodňování při samotné otvírce.  

Otvírku dle varianty a) nenavrhuji, protože v době její potřebné realizace nebude 

ještě dostatečně odtěžena 8. i 9. etáž směrem na východ, komunikace by se musela stáčet 

směrem na sever a následně při dalším posunu těžby na východ by byla nutná její další 

úprava. Rovněž umístění jímky by bylo možné až po masivním rozvinutí těžby.                 

U varianty b) je postup odvodňování nové etáže značně omezující a v případě větších 

srážek zcela jistě i nedostatečný a proto otvírku tímto směrem rovněž nenavrhuji.  

Otvírku 10. etáže dle varianty c) navrhuji provést, protože současný stav lomových 

stěn i postupy těžby na lomu Kotouč Štramberk jsou takto provedené otvírce příznivě 

nakloněny a se samotnou otvírkou je možno započít prakticky ihned po přemístění 

záchytné jímky na 8. etáži. Proto rovněž v návrhu postupů těžby v létech 2012 – 2017 

počítám, dle tabulky č. 6, při takto provedené otvírce s vydobytím 222 kt VV. 

Tabulka č. 6 – Návrh množství vytěžené suroviny na 10. etáži 

Číslo Plocha [m
2
] Výška [m] Objem [m

3
] Tonáž [t] 

Komunikace 5 180 9,0 46 600 125 000 

10. etáž 2 000 18,0 36 000 97 000 

Celkem 7 180 - 82 600 222 000 
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7.6 Sumarizace postupů těžby na lomu Kotouč Štramberk 

Rozsah navržených řešení, vedoucí k dalším postupům těžby v následujících létech 

2013 – 2017 (a jak bylo zdůvodněno i v roce 2012), na lomu Kotouč Štramberk měl zajistit 

množství vytěžitelných zásob suroviny v celkové výši 6 300 kt. Jak je patrno z tabulky     

č. 7, navržené postupy těžby splňují naplnění požadovaného množství těžby ve společnosti 

Kotouč Štramberk, spol. s r.o. v daném období 

Tabulka č. 7 – Návrh množství vytěžené suroviny v letech 2012 – 2017 

Etáž Objem [m
3
] Tonáž [t] VV a VO [t] Výkliz [t] 

6 214 800 579 500 513 100 66 400 

7 403 900 1 090 000 926 500 163 500 

8 534 800 1 440 000 1 272 000 168 000 

9 1 221 800 3 350 000 3 350 000 0 

10 82 600 222 000 222 000 0 

Celkem 2 457 900 6 681 500 6 283 600 397 900 
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8 Technické, ekonomické a ekologické vyhodnocení návrhu 

8.1 Technické vyhodnocení návrhu 

Rozsah navržených technických řešení vedoucí k dalším postupů těžby 

v následujících létech na lomu Kotouč Štramberk dostatečně zajišťuje vytěžení 

dostatečného množství suroviny pro potřeby výrobního programu společnosti Kotouč 

Štramberk, spol. s r.o. Nejdůležitější kroky, které je nutno provést při těžbě na jednotlivých 

etážích, jsou: 

o Na 6. i na 7. etáží postupovat v maximálním množství s těžbou směrem 

severovýchodním a východním, aby došlo k uvolnění ploch pro následnou DNP.  

o Snažit se o odstranění skládek výklizů a tříděných vápenců na 7. etáži. 

o Na 8. etáži přemístit záchytnou jímku do jihozápadního rohu této etáže a současně 

postupovat s těžbou v maximální možné míře směrem východním. 

o Pokračovat v důsledné selektivní těžbě na všech etážích. 

o Vývoz výklizů směřovat do lomu Na peklách. 

o Započít s otvírkou 10. etáže ihned, jakmile toto těžba na 9. etáži dovolí. 

8.2 Ekonomické vyhodnocení návrhu 

o Při těžbě na současných etážích budou náklady na následnou těžbu stoupat jak 

z důvodu selektivní těžby, tak i vývozu výklizů do lomu Na peklách, a dále 

z důvodu odvodnění nové 10. etáže 

o Při těžbě na 8., 9. a 10. etáži navrhuji v maximální míře používat největší lomová 

vozidla, kterými společnost disponuje, aby na jeden pracovní cyklus bylo 

dopraveno k drtiči co nejvíce rubaniny. 

o Další nevýhodou navrhovaného řešení je těžba ze vzdálenějších deponiích lomu a 

doprava rubaniny k drtiči na současných menších vozidlech Jamal a Belaz 7540A, 

což povede k růstu nákladu, jak je patrno z tabulky č. 8, ve které je srovnání 

nákladů na provoz jednotlivých lomových vozidel, dle podkladů poskytnutých 

společnosti Kotouč Štramberk, spol. s r.o. 
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Tabulka č. 8 – Srovnání nákladů lomových vozidel 

o Při případné obnově vozového parku ve společnosti proto navrhuji zvážit nákup 

lomových vozidel s nosností 40 t. Dle tabulky č. 9 doporučuji nákup buď vozidla 

Belaz 7547, se kterým už společnost zkušenost má, nebo TEREX TR 45. Pro 

vyvážku materiálu ze zásobníku ponechat stejný typ vozidel Jamal jako doposud. 

Tabulka č. 9 – Srovnání nákladů na pořízení lomových vozidel 

 

 

 

 

 

o Nárůst nákladu na vznik nové DNP 3 a následný transfer a přemísťování 

chráněných rostlin. 

8.3 Ekologické vyhodnocení návrhu 

Povrchová těžba na lomech je vždy hrubý zásah jak do vzhledu krajiny, tak i do 

ekosystému dané lokality. Lom Kotouč Štramberk je nyní mohutně rozfárán a daný návrh 

postupů těžby počítá pouze s těžbou v současném dobývacím prostoru, který je schválen 

v POPD. Proto předpokládám, že nedojde k dalším podstatným zásahům do krajiny a 

zhoršení životního prostředí v okolí lomu. 

Typ vozidla Nosnost [t] 
Náklady na km 

[Kč] 

Náklady na tunu 

[Kč] 

Tatra Jamal 20 1,05 10,49 

Belaz 7540A 30 2,45 9,76 

Euklid Hitachi EH 600 32 2,65 9,62 

Belaz 7547 40 3,08 9,07 

Typ vozidla Nosnost [t] Náklady na pořízení [Kč] 

Tatra Jamal 25 3 500 000 

Belaz 7540 30 5 200 000 

TEREX TR 45 41 6 522 500 

CAT 772 45 12 449 400 

Belaz 7547 45 6 680 000 
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Společnost Kotouč Štramberk, spol. s r.o. vždy dbala na ochranu životního 

prostředí, což je patrno z  kroků, které ve společnosti probíhají: 

o Vznik dočasných náhradních ploch s ponecháním původních mokřadů, do kterých 

jsou, a dále budou přesazovány, chráněné druhy rostlin, které se v prostoru lomu nacházejí 

o Záchranné transfery chráněných rostlin do Botanické zahrady ve Štramberku 

o Důsledný monitoring flóry na lomu a ochrana živočichů, kteří v lomu žijí 

o Důsledný monitoring spodních vod, sledování vydatností studní a pramenů v širším 

okolí i sledování kvality vypouštěných důlních vod a následné posouzení vlivů těžby na 

kvalitu a kvantitu podzemních a povrchových vod 

o Ve spolupráci s místním klubem životního prostředí došlo k záchraně populace 

motýla jasoně červenookého. Tento motýl z čeledi otakárkovitých, byl v v českých zemích 

zcela vyhuben. 

   

Obrázek č.18: Jasoň červenooký (archív Kotouč Štramberk, spol. s r.o.) 

Předpokládám, že společnost bude ve všech těchto činnostech pokračovat, že bude 

důsledně dodržovat zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů a navržené postupy těžby rozhodně nebudou těmto činnostem bránit. 
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9 Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout další možné postupy těžby na lomu 

Kotouč Štramberk v létech 2013 – 2017. Základním hlediskem je způsob a rozsah těžby, 

respektive současný stav lomových stěn a schválené podmínky hornické činnosti dle 

jednak platného POPD včetně výše roční těžby, jednak rozsahu geologických zásob. 

Z toho vychází úvahy o potenciálně možné další těžbě – určují výšku a úrovně bází 

těžebních a projektovaných etáží, sklon těžebních řezů a max. sklon závěrných svahů. 

Těžební báze ložiska je v současnosti určena úrovní 270 m n. m. hlavně z důvodů 

ochranného pilíře podzemního zásobníku plynu. V budoucnu by bylo možno uvažovat o 

těžbě až na výšku 220 m n. m.. Dále to jsou technické a bezpečnostní podmínky lomového 

provozu včetně způsobu jeho rekultivace. 

Významným hlediskem jsou ekologické limity a omezení týkající se ochrany 

přírody (mokřady); podmínky jejich zachování nebo vytvoření náhradních stanovišť pro 

rostliny. Obdobné omezující podmínky jsou stanoveny zástupci městské samosprávy 

blízkého města Štramberk. 

Současné plánované využití vápencové suroviny po zrušení záměru cementářské 

výroby zásadně mění celkové poměry na ložisku a dochází k výrazné změně v hodnocení 

zásob. Průvodní (břidlice, prachovce) a tektonicky zavlečené jílovité horniny dříve 

hodnocené jako cementářská sialitická korekce se v současném výrobním programu stávají 

pro společnost Kotouč Štramberk nepotřebné a jsou hodnoceny jako výkliz. Proto je nutné 

hledat jejich nové využití.  

I přes všechny tyto omezující podmínky se domnívám, že se podařilo naplnit cíle 

mé bakalářské práce. Z pohledu na současnou mechanizaci lomu, technologickou linku a 

na využití suroviny ve výrobním procesu společnosti Kotouč Štramberk byly stanoveny 

možnosti a jednotlivé kroky postupu těžby v období 2013 – 2017. Tyto by mohly být 

využity pro upřesnění POPD za účelem využití navržených řešení v této práci. 
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