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Anotace 

Tato bakalářská práce zpracovává návrh na rozšíření dobývacího 

prostoru Nová Ves u Litovle vertikálním zahloubením lomu. V úvodu se zabývá 

stručnou geologickou, stratigrafickou, petrografickou a hydrogeologickou 

charakteristikou výhradního ložiska. V další části se pojednává o plánovaných 

změnách zásob výhradního ložiska, způsobu otvírky, přípravy a dobývání ložiska. 

Dále také řeší věcnou a časovou návaznost prací, zajištění předstihu přípravy a 

otvírky před dobýváním, dobývací metody a způsob rozpojování hornin. 

V závěrečné části je zpracován sanační a rekultivační záměr. 

Klíčová slova: dobývací prostor, metody otvírky, výhradní ložisko 

 

Summary 

This Bachelor´s thesis studies the proposal of extension of the mining 

area in Nová Ves near Litovel using vertical quarry recess. The introduction looks 

at a brief geological, stratigraphic, petrographic and hydrogeological characteristic 

of sole deposit. The next part deals with planned changes of sole deposit reserve, 

method of opening, preparation and extraction of deposit. Then I analyze factual 

and time sequence of work, provision of advance preparation and opening prior to 

extraction, method of extraction and technique of disconnecting of rock. The final 

section is centred on the remediation and restoration project. 

Keywords: mining area, methods of mening, reserve deposit 
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Seznam použitých zkratek  

DP – dobývací prostor 

DŘ – dopravní řád 

CHLÚ – chráněné ložiskové území 

m n.m – metr nad mořem 

OBÚ – obvodní báňský úřad 

POPD – plán otvírky, přípravy a dobývání 

PUPFL – pozemky určené k plnění funkce lesa 

TP – trhací práce 

TVO – technický vedoucí odstřelu 

SV – severovýchod 
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1 Vytyčené cíle 

Hlavním cílem mé bakalářské práce je navrhnutí způsobu otvírky, přípravy a 

dobývání ložiska, věcná a časová návaznost prací při otvírce 4. etáže kamenolomu Nová 

Ves u Litovle. Část mé práce je zaměřena na dobývací metody a také způsoby nakládky a 

dopravy rubaniny. Součástí mé práce je také návrh na sanační a rekultivační práce po 

ukončení těžebních aktivit. 

 

2 Úvod 

Kamenolom Nová Ves u Litovle leží cca 700 metrů jižním směrem od obce Nová 

Ves u Litovle a cca 8 km jihozápadně od města Litovel, při severovýchodním okraji 

Drahanské vrchoviny. [2] 

 

Obrázek č. 1 – Situační mapa lomu (zdroj www.mapy.cz) 

Komunikačně je přístupný po silnici 2. třídy č. II/373 mezi městy Litovel a 

Konice. [2] 

Nejbližší železniční stanice umožňující kolejovou nakládku je v cca 4 km 

vzdálené obci Chudobín. [2] 
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Obrázek č. 2 – Fotomapa kamenolomu Nová Ves u Litovle (se souhlasem lomu Nová Ves u Litovle) 

Současným provozovatelem lomu je těžební firma Českomoravský štěrk, a.s., se 

sídlem v Mokré. Kamenolom je dodavatelem velmi kvalitního přírodního drceného 

kameniva v moravském regionu. Jeho výrobky nachází uplatnění ve stavebnictví při 

výrobě betonu, vodostavebního betonu, pro drážní a silniční stavby. Frakce 0/32 má 

osvědčení pro výstavbu železničních koridorů a obnovu železničních tratí 1. třídy. [2] 

Kamenolomem je otevřeno  a dobýváno výhradní ložisko stavebního kamene 

Haňovice – Nová ves, pro jehož dobývání byl rozhodnutím bývalého Československého 

kamenoprůmyslu ze dne 5. 11. 1976 stanoven DP Nová Ves I. Přepisem OBÚ v Brně ze 

dne 10. 8. 1994 byl změněn název DP na Haňovice I. rozhodnutím OBÚ v Brně ze dne 

15.12.2005 byl název DP následně změněn na Nová Ves u Litovle. Stanovený DP plní 

současně funkci CHLÚ . [2] 

Výplň výhradního ložiska tvoří droby s vložkami slepenců, prachovců a jílovitých 

břidlic. Droba se na celkovém objemu ložiska podílí 85%. [2] 
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Obrázek č. 3 – Lomová stěna kamenolomu (foto autor) 

Hranice dobývání je dána vnějším obrysem původního bloku zásob tvořícího 

výhradní ložisko stavebního kamene Haňovice - Nová Ves, který byl vyhodnocen na 

základě průzkumných prací provedených do roku 1976. [2] 

V roce 2008 bylo provedeno „Přehodnocení výpočtu zásob výhradního ložiska 

Haňovice – Nová Ves u Litovle“. Nový výpočet zásob byl proveden pro horizontálně a 

vertikálně rozšířené ložisko. Hranice rozšířeného ložiska na povrchu jsou nyní shodné 

s hranicí stanoveného DP. Prostorově je ložisko omezeno svislými rovinami vedenými 

stranami polygonu DP. Ve směru vertikálním bylo ložisko rozšířeno až na horizontální 

rovinu vedenou na kótě 300 m n.m. [2] 

Výsledkem provedeného přepočtu je přírůstek zásob stavebního kamene na 

rozšířeném ložisku o 4 486 000 m
3
 vůči výpočtu zásob z roku 1976. [2] 
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3 Geologie a hospodaření se zásobami výhradního ložiska 

3.1 Stratigrafie a geologie ložiska 

Ložisko droby geneticky náleží ke kulmu Drahanské vysočiny. Kulm zde 

představuje litologicky jednotvárné souvrství tmavých jílovitých břidlic, prachovců, 

šedých masivních drob a polymiktních slepenců, které tvoří samostatné polohy nebo se 

rytmicky střídají. [2] 

Ložisko je tvořeno převážně drobami, méně jsou zastoupeny polymiktní slepence 

(cca9%) a jílovité břidlice s prachovci (cca 2,5%). Tyto typy hornin se rytmicky střídají 

v celém prostoru ložiska a jeho okolí. Ložisko má prakticky monotónní směr i úklon a je 

zřejmě tvořeno západním ramenem antiklinály. [2] 

Porušení ložiska tektonickou linií nebylo zjištěno. Nejčastějším tektonickým 

elementem na ložisku jsou pukliny – byly zjištěny tři systémy puklin. Pukliny jsou 

většinou průběžné, sevřené. Ložisko plynule pokračuje směrem do podloží, resp. Pod 

úroveň kóty 296 m n. m., která byla dosažena provedenými průzkumnými vrty. [2] 

Vrstevnatost na ložisku je deskovitá až lavicovitá. Nadloží ložiska tvoří kvartérní 

pokryv lesních půd a suťových hlín. Průměrná mocnost skrývek činí cca 2,2 metru. Na 

převážné většině ložiska byly již skrývkové zeminy odstraněny. [2] 

 

3.2 Petrografie 

Na ložisku se střídají polohy drob, slepenců, prachovců a jílovitých břidlic. Droby 

jsou převážně středně až jemně zrnité. Barva drob je nejčastěji šedá. Barva zvětralých 

poloh drob je světle hnědá až šedohnědá. Většinou mají vysoký obsah živců a poměrně 

málo křemene. [2] 
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Obrázek č. 4 – Těžená droba (foto autor) 

Slepence tvoří polohy při bázi základních rytmů. Mocnost slepencových vložek se 

pohybuje v rozmezí od několika cm do několika metrů. Většinou jsou drobnozrnné, 

složené z drobných valounů a úlomků velikosti do dvou cm. Prostor mezi úlomky vyplňuje 

jemnozrnná základní hmota šedé barvy. Valounky jsou tvořeny hlavně prachovci, jílovci a 

kvarcity. Jílovité a prachovité břidlice tvoří nepříliš hojné vložky mocné od několika cm do 

tří metrů, které nejsou stálé a vykliňují. Makroskopicky se jedná o horninu velmi 

jemnozrnnou, zbřidličnatělou, šedé barvy. [2] 

 

3.3 Hydrogeologie 

 Po stránce hydrogeologické jsou na ložisku jednoduché poměry. Při styku 

s vodou se horniny nerozbředávají.  Horniny na ložisku jsou slabě puklinově propustné.  

Přítoky spodních vod do prostoru lomu nebyly po dobu činnosti lomu 

zaznamenány. [2] 

Jediným zdrojem důlních vod byly až doposud vody srážkové. Povrchové 

srážkové vody se částečně vsakují do horninového masivu, částečně odtékají po povrchu 

samospádem z lomu do okolí. [2] 
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Místní erozivní základnu tvoří potok Loučka, který protéká západně od ložiska. 

V místě, kde se potok nejvíce přibližuje k dobývacímu prostoru je terén na úrovni kóty cca 

317 m n.m.  V rámci plánované těžby bude lom zahlouben pod úroveň okolního terénu a 

úroveň potoka Loučka až na kótu cca 300 m n.m. [2] 

Ve vodním režimu převažuje povrchové odvodňování atmosférických srážek. Jen 

malá část srážek infiltruje až k první hladině v zóně zvětralinového pokryvu a odtéká 

směrem západním k místní odvodňovací bázi, kterou je dno potoka Loučka. [2] 

Podle provedeného šetření jsou přítoky spodních vod z lomových stěn 

nevýznamné. Důlními vodami jsou tak převážně atmosférické srážky, které jsou odváděny 

v horninovém prostředí mělce puklinovou propustností do koryta Loučky. Dalším 

zahloubením pod úroveň místní erozivní základny nelze předpokládat zastižení kompaktní 

puklinové zvodně s odvodňováním do sedimentární výplně údolí Loučky. To potvrzuje i 

skutečnost, že v provedených průzkumných dílech nebyla zastižena hladina spodních vod. 

Přítoky podzemních vod hlubšího oběhu ze zvodní v okolí lomu se po zahloubení 

na kótu 300 m n. m. nemohou v daném horninovém prostředí projevit. Maximálně může jít 

o přítoky z drcených zón s nestanovitelnou akumulací podzemní vody. [2] 

Zahloubení bude zahájeno ve vzdálenosti minimálně 20 m od břehové čáry potoka 

Loučka. [2] 

Těžbou budou zastiženy čerstvé, nezvětralé horniny s velmi slabou puklinovou 

propustností. Z tohoto důvodu není uvažováno s infiltrací spodních vod z koryta Loučky 

do těžební jámy. [2] 

Na přítoku do zahloubení se budou podílet atmosférické srážky a přítoky z lomové 

stěny. Celkový průměrný přítok vod do lomu orientačně vypočten ve výši 0,49 l/s. [2] 

S ohledem na malou propustnost hornin dojde v zahloubení k akumulaci 

přitékajících vod. Přítoky budou nesoustředěné a nepravidelně rozptýlené po celém 

prostoru lomu. Důlní vody budou ze zahloubení odčerpávány technickými prostředky. 

Důlní vody budou vypouštěny do potoka Loučka. [2] 

Na ložisku ani v jeho blízkosti se nenachází žádný zdroj minerálních vod a 

prameniště pitných vod.  Ložisko neleží v ochranném pásmu vodního zdroje. [2] 
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3.4 Plánované změny zásob výhradního ložiska 

V roce 2008 bylo provedeno „Přehodnocení výpočtu zásob výhradního ložiska 

Haňovice-Nová Ves u Litovle“ (Unigeo a.s., březen 2008) s novým výpočtem zásob (č.ú. 

Z 208 059 95 05 CZ 0711). Výpočet byl schválen na 1 129 schůzi Komise pro projekty a 

závěrečné zprávy dne 23.5 2008. [2] 

Tabulka č. 1 - Stav zásob na ložisku ke dni 12. 2. 2008 

zásoby prozkoumané, bilanční, volné 2 529 000 m
3
 

zásoby vyhledané, bilanční, volné 3 383 000 m
3
 

celkem 5 912 000 m
3
 

 

Hranice ložiska na povrchu tvoří vnější obrys vyhodnocených bloků zásob, který je 

shodný s hranicí stanoveného DP. Prostorově je ložisko omezeno vertikálními rovinami 

vedenými stranami polygonu dobývacího prostoru. Vertikálně je ložisko ohraničeno 

horizontální rovinou vedenou na kótě 300 m n. m. [2] 

Tabulka č. 2 - Stav zásob na ložisku podle ročního výkazu na výhradním ložisku Haňovice – Nová Ves u 

Litovle ke dni 1. 1. 2010 

zásoby prozkoumané, bilanční, volné 2 414 000 m
3
 

zásoby vyhledané, bilanční, volné 3 380 000 m
3
 

celkem 5 794 000 m
3
 

 

K úbytku zásob bude docházet pouze těžbou suroviny. Průměrná úroveň těžby 

bude dosahovat cca 200 000 tun/rok, tj. cca 80 000 m
3
/rok, maximálně ve výjimečných 

případech cca 450 000 tun/rok (cca 180 000 m
3
). 

K přírůstku zásob v hranicích DP nedojde. Nepředpokládám další zahloubení 

lomu pod současnou bázi bloku zásob 300 m n. m. K případnému přírůstku zásob může 

dojít pouze v případě plošného rozšíření dobývacího prostoru. Těžba se  povede 

v hranicích vyhodnocených bloků zásob až na těžební bázi 300 m n.m. Nevytěženy budou 

pouze zásoby, které budou ponechány v závěrných svazích lomu. Podle výsledků výpočtu 

vytěžitelných zásob na ložisku se jedná o cca 1 528 120 m
3
 stavebního kamene. [2] 
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3.5 Opatření pro vydobytí zásob vázaných v ochranných pilířích, jejich 

ochranu či pozdější vydobytí 

Veškeré zásoby na ložisku jsou vyhodnoceny jako prozkoumané, volné a bilanční.  

 Všechny stavby a objekty související s hornickou činností jsou umístěny mimo 

bloky vyhodnocených zásob. U všech jednotlivých etáží je nutné ponechat dočasný 

ochranný pilíř. Tento ochranný pilíř bude nakonec odtěžen i s komunikací. 

Aby byla zabezpečena hranice DP a zabráněno škodám na přilehlých pozemcích, 

navrhuji stanovit jeden metr široké bezpečnostní pásmo.  

V závěrných svazích bude ponecháno cca 1 528 120 m
3 

suroviny. Tato surovina 

ponechaná v závěrných svazích se převede do kategorie zásob vázaných, popř. se provede 

odpis zásob dle platné legislativy. [2] 
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4 Návrh na způsob otvírky, přípravy a dobývání 

4.1 Podmínky uvedené v rozhodnutí o stanovení CHLÚ 

CHLÚ nebylo stanoveno samostatným rozhodnutím. Jeho funkci plní stanovený 

DP Nová Ves u Litovle. DP Nová Ves u Litovle byl stanoven rozhodnutím bývalého Čs. 

Kamenoprůmyslu zn. DP-181/76 ze dne  5.11.1976 za těchto podmínek: 

 na přístupových cestách těžební organizace osadí výstražné tabulky se 

zákazem vstupu s veškerými zdroji elektromagnetického záření s ohledem 

na používaný elektrický roznět 

 při provádění odstřelů bude lom střežen hlídkami, které zabrání vstupu 

cizím osobám [2] 

 

4.2 Podmínky využitelnosti zásob ložiska 

Tabulka č. 3 – Množství geologických zásob [2] 

Množství geologických 

zásob bilanční 

geologické zásoby (m
3
) 5 000 000 

z toho:  

prozkoumané 2 000 000 

vyhledané 3 000 000 

                                                                                                              
  

 

 

 Těžená surovina musí splňovat požadavky na výrobu drceného kameniva a na 

výrobu štěrkodrtí, které provozovna nabízí k prodeji a které musí také splňovat požadavky 

jakostních tříd dle platných norem.  

Výše procenta obsahu odpadu (škodlivin a výklizu) nebyla v POPD stanovena, i 

když lze předpokládat, že se na ložisku vyskytovat budou a s jejich případným 

zpracováním mohou společnosti vzniknout následné problémy. V bilančních zásobách je 

se surovinou nižší kvality, dříve považovanou za škodlivinu (výkliz), počítáno.  
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Tabulka č. 4 - Ložiskové a úložní poměry [2] 

  Zásoby 

  bilanční, volné 

Mocnost suroviny minimálně 10 m 

Skrývkový poměr nestanovuje se 

Těžební báze 300 m n. m. 

 

4.3 Návrh na otvírku, přípravu a dobývání 3. a 4. etáže 

V současnosti je ložisko rozfáráno na tří etážový stěnový lom, přičemž bermy 

jednotlivých etáží jsou na kótách cca 360, 335 a cca 320 m n. m. Nejnižší třetí etáž byla 

v nedávné době otevřena dle platného POPD a v současné době je již těžba na této etáži 

plně rozvinuta na kótě 320 m n. m. 

U stěnových lomů, u kterých se velmi prudce zvyšují lomové stěny, je vždy 

důležité otevírat další etáže a budovat dlouhé příjezdové komunikace v dostatečném 

předstihu před samotným započetím těžby na těchto etážích.  Je nutné přihlížet k blízkosti 

osídleného území vzhledem k používaným trhacím pracím velkého rozsahu, které jsou při 

těchto otvírkách používány a mohou narušit životní prostředí v těchto oblastech. 

V POPD 4/2010 je navrženo plošné rozšíření kamenolomu až k hranicím DP a 

vertikální zahloubení lomu otvírkou 4. těžební etáže s pracovní plošinou na kótě cca 300 m 

n.m. 

Tabulka č. 5 – Plánované členění těžebních etáží 

1. těžební etáž pracovní plošina na kótě cca 360-361 m n.m. 

2. těžební etáž pracovní plošina na kótě cca 335-336 m n.m. 

3. těžební etáž pracovní plošina na kótě cca 320-321 m n.m. 

4. těžební etáž pracovní plošina na kótě cca 300-301 m n.m. 

 

Výšku těžební stěny navrhuji v maximální povolené výšce, která činí 25 m. Šířku 

pracovní plošiny nejméně 25 m. V případě změny těžebních vozidel je nutné upravit šířku 

pracovní plošiny. Z důvodu odvádění srážkových vod bude pracovní plošina ve směru 

těžby stoupat ve sklonu cca 0,3-0,5
o
. Při dotěžení zásob na etáži doporučuji ponechání 

bermy v maximální šířce 5 metrů. 
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Další následující postup těžby na 1. a 2. etáži je podmíněn odstraněním deponií 

skrývkových zemin v předpolí lomu a provedením skrývek na zbývající ploše ložiska. 

Z těchto důvodů doporučuji v dostatečném předstihu provést vytýčení průběhu hranice DP. 

Při provádění skrývek a odtěžování deponií musí být vůči hranici DP dodrženo 

bezpečnostní pásmo v minimální šířce 1 metr. Po odstranění deponií skrývkových zemin 

bude těžba v 1. etáži vedena až k hranici DP, která je současně hranicí bloků zásob.  

V závislosti na postupu 1. etáže se bude rozvíjet postup těžby na 2. etáži. Po 

vytěžení zásob na 1. a 2. etáži bude provedena sanace lomových stěn. Po vydobytí zásob 

na 1. a 2. těžební etáži a ukončení plánovaných sanačních a rekultivačních prací budou 

vydobyty zásoby pod účelovou lomovou komunikací. 

Otvírka 3. těžební etáže (na kótě 320 m n. m.) byla provedena z manipulační 

plošiny v údolí potoka Loučka. Těžba ve 3. těžebním řezu bude i nadále postupovat SV 

směrem a bude následovat směr těžby na 1. a 2. etáži, zhruba kolmo na směr upadání 

vrstev těžené horniny. Otvírková fronta je v současné době již minimálně 100 metrů 

široká. Pracovní plošina stoupá ve směru těžby ve sklonu 0,3-0,5
o
. Při dotěžování řezu 

bude ponechána stejně jako na předchozích etážích konečná berma v šířce 5 metrů. 

Otvírku 4. těžební etáže navrhuji provést zahloubením z manipulační plošiny 

v údolí potoka Loučka. Otvírková fronta musí být minimálně 90 metrů široká. Postup 

těžby navrhuji SV směrem, úpadně, ve sklonu od 8% do 10%, což je maximální povolený 

sklon pro jízdu s plně naloženým lomovým vozidlem, až po dosažení projektované výšky 

pracovní plošiny 300 m n.m. Následně pomocí clonových odstřelů, navrhuji vytvořit 

svážnou lomovou komunikaci na pracovní plošinu 4. etáže. Na bermě této etáže bude 

vyhloubena sedimentační jímka, do které budou sváděny přitékající důlní vody. Výsledné 

zahloubení etáže bude provedeno na kótu 300 m n. m., což je pod úrovní potoka Loučka. 

Z tohoto důvodu očekávám vydatnější přítoky spodních vod, než tomu bylo doposud. 

Zachycené důlní vody budou pomocí čerpadla přečerpány do sedimentační jímky na 

západním okraji manipulační plošiny. Odtud budou důlní vody v případě potřeby 

vypouštěny do koryta potoka Loučka, na základě platného povolení k vypouštění důlních 

vod, o které v dostatečném předstihu před zahájením otvírky 4. těžební etáže musí 

společnost zažádat příslušný vodoprávní úřad ve smyslu zákona č. 245/2001 Sb., O 
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vodách, ve znění pozdějších předpisů. V tomto povolení bude stanoven způsob a podmínky 

pro vypouštění důlních vod odčerpávaných ze zahloubení lomu do koryta potoka. 

 

4.4 Rozpojovací práce 

Na každém kamenolomu jsou prováděny tři základní dobývací cykly. Jsou to 

rozpojovací práce, nakládání rubaniny a její doprava k následné úpravě. Všechny tyto 

pracovní cykly probíhají na každé těžební etáži.  

K rozpojovacím pracím patří především vrtací a trhací práce. U trhacích prací 

velkého rozsahu, které jsou používány ve většině případů, musí vypracovat technický 

vedoucí odstřelu projekt odstřelu. Na lomu jsou používány clonové víceřadé odstřely, které 

slouží k rozpojení horniny v těžební stěně. Vrty u clonových odstřelů jsou uspořádány 

v pravidelných odstupech do rovnoramenného trojúhelníka v jedné až třech řadách téměř 

rovnoběžných se sklonem lomové stěny, dle vrtného schématu, které vypracovává rovněž 

TVO. Průměry vrtů se pohybují od 65 do 200 mm. Moderní vrtací soupravy sice umožňují 

vrtat i do značných hloubek, ale u většiny vrtacích souprav je hranicí efektivnosti vrtání 

hloubka 30 m, navíc na lomu je povolena výška lomové stěny 25 m. 

Pro správné provedení trhacích prací je nutno splnit několik podmínek: 

 sklon lomové stěny musí být v rozmezí 60 až 80
o
, jak je pro každý lom 

stanoveno v POPD 

 výška lomové stěny je doporučena minimálně 10 m a v současných 

podmínkách maximálně 25 m 

 hornina musí být na tolik pevná a soudržná, aby umožnila vyvrtání 

potřebně dlouhých vývrtů, které budou v celé své délce neporušené 

 vrtací práce je třeba provádět s potřebným předstihem a kvalifikovanou 

obsluhou 

 musí být vhodně upravený terén pro pojíždění vrtací soupravy 

  je nutná úprava lomových stěn, která spočívá v odstranění zvětralé a 

uvolněné horniny 
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Z hlediska nákladů je nejnáročnější proces vrtání, z čehož vyplývá, že velmi 

podstatným činitelem ovlivňujícím efektivnost trhacích prací je výška a sklon lomové 

stěny, používaná vrtná souprava, používané vrtné nářadí i samotné navržené vrtné schéma.  

Trhací práce malého rozsahu – sekundární odstřely, nejsou v současné době na 

lomu Nová Ves u Litovle používány. Jejich dřívější využití (pomocí příložných náloží) při 

fragmentaci nadměrných kusů horniny v rozvalu již dnes nevyhovuje. Pro sekundární 

rozpojování nadměrných bloků hornin je v maximální možné míře využíváno 

hydraulických bouracích kladiv nebo pomocných bouracích koulí, které jsou  na nadměrné 

kusy shazovány.  

K trhacím pracím je nutno používat pouze povolené a schválené trhaviny. Roznět 

náloží je používán elektrický se zapojením náloží do série. Při odstřelech v problémových 

částech lomu se používá roznět neelektrický. Za zdárný průběh trhacích prací je plně 

zodpovědný technický vedoucí odstřelů, který musí vlastnit příslušné oprávnění k této 

činnosti, které je vydáno ČBÚ.  

 

4.5  Nakládka a lomová doprava 

Při volbě typu nakládacího stroje je nutno vycházet z požadavků na kapacitu těžby, 

kusovitost po provedených trhacích pracech i navazující lomovou dopravu. I samotnou 

výšku rozvalu řeší bezpečnostní předpisy a výška je doporučená maximálně jako 1,4 

násobek dosahované výšky rýpadla.  I při samotné volbě nakládacího stroje na daném lomu 

je nutné mít zajištěn optimální poměr mezi obsahem lopaty daného rypadla nebo nakladače 

a obsahem korby dempru, který je doporučen v poměru 1:3 až 1:5. 

Dalším důležitým cyklem na lomech, je samotná nakládka rubaniny. I ta musí 

splňovat požadavky, které jsou na ni kladeny. Společnost musí mít vypracovaný 

technologický plán nakládky, který řeší způsob, použité nakládací stroje, signály 

k dorozumívání mezi obsluhou nakladačů a obsluhou lomových vozidel.  

Na lomu je v současné době rubanina nakládána elektro-hydraulickým rypadlem 

UNEX EH 621 (viz obr. 4.) a dále pomocí kolového nakladače Volvo L150E (viz obr. 5). 
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Obrázek č. 5 - Elektro-hydraulické pásové rypadlo UNEX EH 621 (foto autor) 

 

Obrázek č. 6 - Kolový nakladač Volvo L150E (foto autor) 

Nákladními lomovými automobily (dempry) je rubanina odvážena 

k technologické lince ke zpracování. Doprava v lomu je vedena po stanovených a 

udržovaných lomových komunikacích. Pro snížení prašnosti je a bude v letních měsících 
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dle potřeby skrápěna vodou. Doprava bude i nadále zajišťována nákladními automobily, 

dempry, značky Belaz (viz obrázek č. 7), protože tato doprava je při lomové činnosti 

nejekonomičtější a nejpoužívanější.  Doplňování pohonných hmot je prováděno v prostoru 

skladu paliv a olejů za přísných ekologických podmínek dle platného DŘ. Tento DŘ 

splňuje vyhlášku ČBÚ 26/1989 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

 

Obrázek č.7 - Pevný damper Belaz 7548 (archív – lom Nová Ves) 

V rámci úpravárenské linky je surovina dopravována pomocí pásových 

dopravníků k podrcení a následnému roztřídění. Hotové výrobky jsou skladovány 

v zásobnících pro následný odběr zákazníky, a pokud jsou tyto zásobníky zaplněny, je 

surovina skladována na zemních skládkách. Nakládka z provozních zemních skládek je 

prováděna pomocí kolových nakladačů. Z ocelových zásobníků je drcené kamenivo 

různých frakcí vysypáváno samospádem přímo na korbu nákladních automobilů. Prostor 

provozních skládek je komunikačně napojen na silnici III. třídy č. 373.  

 

4.6 Elektrizace, rozvod vody, opatření proti prašnosti, větrání 

Na provozovně jsou elektrifikovány provozní objekty, technologická linka a 

těžební zařízení na jednotlivých etážích lomu.  Provozovna je zásobována elektřinou 

z vlastní trafostanice s instalovaným transformátorem 630 kVA. Technologická linka je 

plně elektrifikovaná. Instalované příkony el. Energie představují celkem 315 kW, z toho do 
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úpravny 185 kW. Pro napojení technologické linky je vybudována hlavní rozvodna, z které 

je rovněž prováděno ovládání. Rozvod el. energie je proveden kabely typu AYKY 

uloženými v zemi a na kabelových roštech. Osvětlení technologické linky je zajištěno 

svítidly umístěnými na jednotlivých pracovištích obsluhy. Ochrana před úrazem 

elektrickým proudem se provádí zemněním a nulováním. [2] 

Na provozovně není k dispozici zdroj pitné vody. Užitková voda je využívána 

z vlastních zdrojů – studní a slouží k zajištění hygienických potřeb pracovníků a 

v úpravárenském procesu ke snižování prašnosti. Ze sociálního zařízení je odpadní voda 

svedena do žumpy, která je dle potřeby vyvážena. Spotřeba užitkové vody se dle vyjádření 

společnosti pohybuje kolem 10 900 m
3
. rok

-1
. 

Ložisko je a bude dobýváno povrchovým způsobem v etážovém lomu. Větrání je 

tedy zajištěno přirozeným prouděním vzduchu. I přes toto je v okolí lomu zvýšená 

prašnost, na které se podílejí především tyto činnosti: 

 trhací práce při rozpojování horniny 

 úpravárenská linka 

 doprava kamene v lomu 

 nakládka e expedice drceného kameniva 
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5 Úprava těžené suroviny 

 Základní a prvotní úprava vytěžené suroviny spočívá v jejím drcení a třídění na 

frakce dle požadavků odběratelů. Na provozovně je používán suchý úpravárenský proces.  

Pro splnění požadavků odbytu na odběr suroviny byla postavena úpravárenská linka 

s kapacitou 450 000 tun drceného kameniva/rok. Zkušební provoz a kolaudace byla 

provedena v roce 1989. Linka pro úpravu kameniva je částečně opláštěná a zakapotovaná. 

Místa a operace na technologické lince, kde dochází ke vzniku zvýšené prašnosti, jsou 

vybavena skrápěním nebo mlžícím zařízením. Instalované skrápěcí a mlžící zařízení je 

ovládáno řídícími jednotkami, které zajišťují automatické spuštění při uvedení 

úpravárenské linky do provozu a současně její zastavení v případě poruchy tohoto zařízení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 8 - Technologické schéma úpravárenské linky (se souhlasem lomu Nová Ves u Litovle) 

 

 

LEGENDA / LEGEND 
1. NÁSYPKA S PODAVAČEM / HOPPER WITH FEEDER 
2. ČELISŤOVÝ DRTIČ / JAW CRUSHER DCD 1250x1000 
3. TŘÍDIČ / SCREEN HT 1,5x4 
4. ZÁSOBNÍK S DESKOVÝM PODAVAČEM / SILO WITH FEEDER 
5. KUŽELOVÝ DRTIČ / CONE CRUSHER DKT 1250/260 
6. TŘÍDIČ / SCREEN RT 2x6,7 
7. TŘÍDIČ / SCREEN RT 2x8,7 
8. ZÁSOBNÍK SE SEGM. UZÁVĚREM / SILO WITH SEGMENT GATE 
9. ZÁSOBNÍKY SE SEGM. UZÁVĚREM / SILOS WITH SEGMENT GATE 
10. ZAMNÍ SKLÁDKA / STOCKPILE 

 
TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA / FLOWSHEET – NOVÁ VES 

DATUM / DATE 4/2006 

 



Klára Řepíková: Návrh na rozšíření dobývacího prostoru Nová Ves u Litovle 

2012  18 
 

Úpravárenská linka se skládá z následujících sekcí: 

 primární drcení s odhliněním 

 sekundární drcení (kuželový drtič) 

 třídírny 

 zásobníky 

 

Obrázek č. 9 - Úpravárenská linka (foto autor) 

V případě potřeby bude technologická linka doplněna dalšími úpravárenskými 

sekcemi. Výhledově je uvažováno se zařazením terciérního stupně drcení. V případě 

zvýšení prodeje upravené suroviny je zvažováno zakoupení případně pronájem mobilní 

úpravárenské linky.  

Na základě požadavků odběratelů, jsou v současné době vyráběny frakce 0/4, 4/8, 

8/16, 16/32, 32/63, 63/93. Frakční skladba a podíl jednotlivých frakcí na celkovém objemu 

výroby bude závislý na výši poptávky.  
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6 Posouzení navržených důlních děl pro jejich využití k jiným 

účelům 

Dobýváním ložiska navrhuji ve svahu kopce Baterie vytvořit zářez protáhlého 

tvaru ve směru SV – JZ.  Dno zářezu zaplavit spodní vodou – v příznivém případě může 

vzniknout vodní plocha o výměře cca 5 ha.  Jezero tak bude od řeky Loučka odděleno 

úzkým pruhem země. 

Zatopený lom bude téměř ze všech stran obklopen komplexem lesních porostů. 

Na východě bude sousedit se zemědělskými pozemky.  

Předpokládám, že tato lokalita bude využívána k podobným účelům, jako 

sousední nevyužívaný lom na okraji obce Nová Ves. Ten je po ukončených sanačních a 

rekultivačních pracích využíván k rekreačním účelům. 

Podle schváleného plánu rekultivace kamenolomu v DP Nová Ves u Litovle mají 

být pozemky dotčené hornickou činností zalesněny a vráceny do PUPFL. Úpravou svahů 

lomu do sklonu 45
o
 pomocí clonových odstřelů se vytvoří dostatečné podmínky 

k zalesňování. Tyto upravené svahy se přehrnou zeminou uloženou na deponiích 

v předpolí lomu. 

Navrhuji zachovat sklon těžebních stěn a závěrné svahy dále neupravovat. 

Závěrné svahy lomu budou výškově členěny ponechanými terasami o šířce 5 metrů.  Po 

čase dojde k samovolnému ozelenění teras a stěn náletovými dřevinami. Předpokládám 

postupné zatopení dna lomu důlními vodami.  

Sanace a rekultivace pozemků zastavěných provozními objekty, skládkami a 

komunikacemi se provede podle schváleného plánu rekultivace.  

Objekty technologické linky se demontují, stejně tak i pomocné stavební objekty, 

sklady a dílny.   Pozemek pod úpravnou se přehrne skrývkovými zeminami a tím bude 

připraven pro lesnickou rekultivaci. 

Sociální budova s kancelářemi, šatnami sociálním zařízením bude nabídnuta 

zájemcům k dalšímu využívání. [2] 
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7 Sanační a rekultivační záměr 

Po ukončení těžby se demontují strojní zařízení, provede se demolice důlních 

staveb a sanace a rekultivace pozemků dotčených hornickou činností. Sanační a 

rekultivační práce se uskuteční v rozsahu nezbytném pro vytvoření podmínek pro následné 

přírodní cestou provedené zahlazení následků hornické činnosti v lomu a na ploše 

zastavěné úpravárenskou linkou a manipulačními plochami. [2] 

Lokalita se začlení do okolního prostředí samovolným postupným přírodním 

vývojem. Zásahy a činnost člověka do vývoje by měly být minimální a měly by být 

omezeny na šetrnou regulaci zásahů do vyvíjecího se lokálního ekosystému potlačením 

nepříznivých prvků nebo naopak doplněním žádoucích prvků. Předpokládám, že 

v zahloubení dojde k vytvoření souvislé a trvalé vodní plochy.  

 

7.1 Technický plán a harmonogram prací 

Podle charakteru sanace a rekultivace lze plochy dotčené hornickou činností 

rozdělit na: 

 plato lomu 

 závěrné svahy lomu 

 plochy zastavěné objekty technologické linky, pomocnými sklady, dílnami 

a manipulačními plochami provozních skládek 

 komunikace v lomu 

 zbylé plochy a svahy [2] 

Plato lomu – z pracovní plošiny se odstraní všechna technická a strojní zařízení 

sloužící k dobývání. Přístup do zahloubení se omezí zátarasem (např. nasypaný val nebo 

řada balvanů nadměrné velikosti). Po ukončení těžby a zastavení čerpání důlních vod dojde 

k samovolnému zaplavení nebo zatopení plata lomu. Na přítoku do zahloubení se budou 

podílet atmosférické srážky a přítoky z lomové stěny. Hladina vzniklého jezera může 

vystoupat až na kótu cca 313-315 m n.m. Tento výškový interval vychází z měřené úrovně 

hladiny vody v potoku Loučka. Za předpokladu, že hladina vody se ustálí na hodnotě 

v rozsahu kóty 313-315 m n.m. vznikne vodní plocha o výměře cca 6,3 ha. [2] 
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Závěrné svahy lomu  –  jsou tvořeny těžebními stěnami a terasami. Těžební stěny 

navrhuji očistit od nebezpečných převisů a jejich sklon dále neupravovat. Terasy 

doporučuji v souladu s Plánem sanace a rekultivace ponechat v šířce cca 5 metrů. Na 

vybraných místech na terasách u paty lomové stěny ponechat kamenitou suť nebo vytvořit 

drobné deponie hrubozrnnějšího a jemnozrnnějšího materiálu, skrývkových zemin nebo 

případně jiných vhodných inertních materiálů. Vstup na terasy přehradit balvany, 

k zajištění proti vstupu nepovolaných osob. Postupně dojde k pozvolnému ozelenění teras 

náletovými dřevinami a keři a zachycení suchomilných bylin, které se již nyní na plochách 

kde je již těžba ukončena přirozenou cestou zakořenily a v tomto prostředí jsou již plně 

adaptovány. Jako příklad těchto rostlin uvádím devaterník velkokvětý, (viz obrázek č. 10), 

obdobně jako je tomu v blízkém lomu na okraji obce Nová Ves, dojde v příznivých 

podmínkách k zachycení náletových dřevin na lomových stěnách a k jejich ozelenění.  

 

Obrázek č. 10 – Devaterník velkokvětý (foto archiv lomu Nová Ves u Litovle) 

Nejsvrchnější část závěrné stěny lomu bude tvořit svah skrývkového řezu. Podél 

paty skrývkového řezu bude ponechána záchytná lavice v šířce cca 2 metry. Na vhodných 

místech budou provedena bezpečnostní opatření s cílem zabránit pádu osob nebo zvěře do 

lomu. Opatření budou zahrnovat vytvoření ochranných valů z nadměrných kusů horniny. 

Svah skrývkového řezu a povrch uvažovaných ochranných valů bude pokryt 
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travinobilinným porostem doplněným náletovým porostem. Jako možnou variantu tohoto 

porostu doporučuji různé druhy netřesků, rozchodníků a dalších podobných rostlin. 

Plochy zastavěné objekty technologické linky, pomocnými sklady, dílnami, 

manipulačními plochami provozních skládek - objekty technologické linky a pomocných 

objektů budou demontovány, popř. strženy. Betonové základy vystupující nad úroveň 

terénu budou demolovány. Využití zděných objektů, montovaných staveb, funkčních 

studen a inženýrských sítí nutných k zajištění chodu ponechaných objektů po ukončení 

těžební činnosti bude řešeno v etapě konečné likvidace lomu. Demontované zařízení bude 

s ohledem na jeho stav buď použito na jiných lokalitách, nebo sešrotováno. [2] 

Manipulační plochy budou zlikvidovány s ohledem na charakter jejich povrchu. 

V případě, že bude zpevněn silničními panely, budou panely vytrhány a odvezeny mimo 

lokalitu, v případě, že bude zpevněn živičnou vozovkou, bude vozovka odstraněna 

technickými prostředky. Demontován bude rovněž objekt váhy a s ním související 

signalizační zařízení. [2] 

Plochy zastavěné provozními objekty úpravárenské linky a využívané jako 

manipulační plochy skládek se nakonec překryjí hmotami určenými pro sanaci a 

rekultivaci. [2] 

Povrch bude urovnán a založen travinobylinný porost, který bude doplněn 

iniciační výsadbou dřevin keřového a stromového patra, které budou vysázeny na ploše ve 

skupinách. Vysazovány budou dřeviny listnaté a jehličnaté. Na vhodných místech se 

vytvoří deponie kamenných sutí (stanoviště obojživelníků, plazů a dalších živočichů). Tím 

bude dán základ pro následnou přirozenou rekultivaci této plochy. Vysazené kultury budou 

postupně doplněny a zahuštěny náletovými dřevinami. [2] 

Rekultivované plochy jsou umístěny v předpolí hospodářského, převážně 

smrkového lesa. Povrch plochy bude rovinný, vyspárovaný ve směru toku potoka Loučka. 

Další rekultivační práce budou zaměřeny na vytvoření prostředí blízkého lesní mýtině, kdy 

z lučino-bylinného porostu budou vystupovat solitéry nebo skupinky dřevin. Následně 

bude prováděna údržba porostů a jejich ošetření, popř. budou učiněna opatření na 

nežádoucí přemnožení nevítaných rostlinných druhů. O vysazenou kulturu bude pečováno 

po dobu 3 let. [2] 
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Komunikace – část příjezdové komunikace do lomu bude v úseku mezi primárním 

drtičem a těžební jámou průběžně likvidována již v průběhu dobývání. V rámci navržené 

sanace bude v úseku mezi primárním drtičem a vrcholem DP část komunikace odstraněna. 

Na povrch budou rozprostřeny zeminy vhodné k rekultivaci. Plocha bude poté zatravněna. 

Zatravnění bude doplněno skupinovou výsadbou. Zbytek ponechané komunikace navrhuji 

ponechat jako pěší cestu do obce Loučka. [2] 

Zbylé plochy a svahy - do této skupiny jsou zařazeny např. skalní svahy lemující 

příjezdovou komunikaci do lomu v úseku mezi primárním drtičem a lomem nebo plocha 

hranice DP. Plochy a svahy nebudou dále technicky upravovány. Biologická rekultivace 

bude probíhat samovolně postupným ozeleněním náletovými porosty. Následně je možné 

provádět v pravidelných časových intervalech údržbu porostů a jejich ošetření, popř. 

reagovat na nežádoucí přemnožení nevítaných rostlinných druhů. [2] 
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8 Závěr 

Bakalářská práce se zabývá návrhem na rozšíření dobývacího prostoru Nová Ves 

u Litovle. 

Každá těžební činnost na povrchových lomech je vždy velký a ve většině případů 

i nevratný zásah do ekosystému dané lokality, do vzhledu krajinného rázu i do života 

obyvatel, kteří se nacházejí v blízkosti těchto lomů. I lom Nová Ves u Litovle je 

v současnosti mohutně roztěžen a jak je patrno z této bakalářské práce, i nadále se počítá 

s postupným pokračováním těžby. 

Při každé hornické činnosti i činnosti prováděné hornickým způsobem musí každá 

společnost důsledně dodržovat nejenom množství zákonů, ale i prováděcích vyhlášek, 

které vydává jak Český báňský úřad, tak i samotná ministerstva České republiky. Jako 

jeden z nejdůležitějších uvádím Zákon č. 44/1988 Sb., O ochraně a využití nerostného 

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

činnosti a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. Neméně důležitý je i zákon 

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

Při provádění trhacích prací, je rovněž nutné dodržovat Vyhlášku ČBÚ č. 72/1988 

Sb., O používání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů. Při těžební činnosti je také 

důležitá Vyhlášku ČBÚ č. 104/1988 Sb., O racionálním využívání výhradních ložisek, o 

povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým 

způsobem, ve znění pozdějších předpisů.  

Ze všech těchto zákonů a vyhlášek jsem v této bakalářské práci vycházela a 

veškeré navržené postupy tyto předpisy plně akceptují. 

V současné době je ložisko rozfáráno na tří etážový stěnový lom, přičemž nejnižší 

třetí etáž byla nedávno otevřena dle platného POPD. Na této etáži je již těžba plně 

rozvinuta. 

Ve své práci navrhuji plošné rozšíření kamenolomu až k hranicím DP a vertikální 

zahloubené lomu otvírkou 4. etáže s pracovní plošinou na kótě 300 m n. m. 

V nejoptimálnějším řešení navrhuji výšku lomové stěny 25m a šířku pracovní 

plošiny také maximálně 25 m. 
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Při všech otvírkových a těžebních pracích je nezbytné přihlížet k blízkosti 

osídleného území a navrhnout takové trhací práce velkého rozsahu, aby bylo co nejméně 

narušeno životní prostředí v těchto oblastech. 

Nakládku a lomovou dopravu navrhuji ponechat stejnou jako doposud, tedy 

hydraulickým rypadlem, nakladačem a nákladními automobily.  

Úprava těžené suroviny bude i nadále spočívat v drcení a třídění na frakce dle 

požadavků odběratelů, a to primárním drcením a odhliněním s sekundárním drcením na 

kuželovém drtiči. 

Po ukončení těžebních prací se provedou sanační a rekultivační práce v takovém 

rozsahu, které umožní vytvoření podmínek nezbytných pro přírodní cestou zahlazené 

následky hornické činnosti. Samovolným a postupným přírodním vývojem se lokalita 

začlení do okolního prostředí.  
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