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Anotace  

Diplomová práce popisuje současný stav kamenolomu Domašov nad Bystřicí, který 

v současné době je zakonzervován a více jak 15 let se v něm surovina netěží.  Vzhledem 

k tomu že geologické podmínky lomu Domašov nad Bystřicí s fyzikálně – mechanickými 

vlastnostmi nerostu a s velkým množstvím nevytěžených zásob, skrývají veliký potenciál 

k využití ložiska obnovou těžby.  

V lomu Domašov nad Bystřicí je možné rozvinout těžbu suroviny na pozemcích, 

které vlastní provozovatel lomu, ale je možné s výhledem do budoucna plánovat další 

rozšíření návrhu těžby suroviny na dalších sousedních přiléhajících pozemcích, které              

jsou součástí dobývacího prostoru. 

Náplní této práce je seznámení s možnostmi obnovy těžby v lomu Domašov                 

nad Bystřicí. I přes velké počáteční náklady, které se musí vynaložit pro přípravu obnovy 

těžby suroviny v kamenolomu, diplomová práce ukazuje na rentabilitu celého záměru.  

 

Klíčová slova: dobývání, kamenolom, nerost, surovina, zásoby 

 

Annotation 

This dissertation describes the current situation of the stone quarry at Domasov              

nad Bystrici. The quarry is currently under preservation, resulting in no mining of raw 

material. In view of the good geological conditions of the quary, suitable physical                

and mechanincal property plus large mineral resources available, this quarry opens                       

the opportunity for an entrepraneur to restore the mining venture at the quarry. 

Enquiry at Domasov nad Bystrici resulted in the possibility of starting                          

and developing mining on the grounds. Plus for the future, there are opportunities for 

further expansion of raw mining on an adjacent property to the quarry. 

This dissertation provides pertinent knowledge regarding the oportunities available 

for restoring raw mineral mining in Domasov nad Bystrici. Despite the initial expense 

required for re-opening the quarry, this dissertation confirms the viability of the project. 
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DP          dobývací prostor 
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POPD    plán otvírky přípravy a dobývání 

R1            průzkumná rýha č.1 
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Sb.         Sbírka 
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s.p.           státní podnik 

s.r.o.      společnost s ručením omezeným 
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ÚVOD 

Těžba surovin v naší společnosti v posledních letech značně poklesla.                             

Vše je provázáno s ekonomickou situací nejen u nás v České republice, ale i ekonomikou 

zahraniční. Po dlouhé době ekonomické recese se opět začíná více stavět. Banky začaly 

uvolňovat úvěry, občanská výstavba rodinných domů se pomalu zvyšuje, trh se opět 

probouzí. 

Společnost Českomoravský štěrk, a.s. je vlastníkem pozemků v dobývacím prostoru 

Domašov nad Bystřicí a současně je provozovatelem tohoto lomu. Kamenolom                 

je v současné době zakonzervovaný a více než 15 let zde těžba suroviny neprobíhá. 

Provozovatel lomu udržuje kamenolom podle plánu zajištění v bezpečném stavu. 

Kamenolom Domašov nad Bystřicí má velkou nevytěženou surovinovou základnu. 

Při ukončení těžeb byly nevytěžené zásoby převedeny do zásob nebilančních. Množství 

prozkoumaných zásob, které se nacházejí v dobývacím prostoru Domašov nad Bystřicí, 

dává lomu pro obnovu těžeb suroviny velký potenciál. 

Pro obnovu těžby suroviny je potřeba provést přípravné práce, které umožní otvírku 

lomu. Přípravné práce se neobejdou bez investic. Investice bude nutná jak do vybudování 

zázemí pro zaměstnance lomu, tak do vybudování nové příjezdové komunikace. I přes 

vysoké počáteční investiční náklady má záměr těžby v lomu Domašov nad Bystřicí naději 

na svou realizaci. 

PŘEDMĚT A CÍLE PRÁCE 

Předmětem diplomové práce je shromáždění všech dostupných informací o lomu 

Domašov nad Bystřicí. Kamenolom je v současné době zakonzervován a je udržován 

v rámci režimu plánu zajištění. Otvírka zakonzervovaného lomu bude vyžadovat 

nejrůznější přípravné práce, které mohou ovlivnit záměr otvírky lomu. 

Cílem mé diplomové práce je navržení vhodných možností obnovy těžby suroviny 

v lomu Domašov nad Bystřicí s následným posouzením náročnosti otvírky lomu                 

a současně se zhodnocením reálnosti tohoto záměru.  
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1 Geografie, geologie a hydrogeologie ložiska 

1.1 Geografická poloha ložiska 

Kamenolom Domašov nad Bystřicí se nachází v jižní části Nízkého Jeseníku, 

přibližně 2,5 km jižním směrem od středu obce Domašov nad Bystřicí (viz obr. č.1). Lom 

je rozprostřen v katastrálním území Domašov nad Bystřicí, které je součástí Olomouckého 

kraje, okresu Olomouc. 

 

Obrázek č. 1:  Snímek z topografické mapy, kamenolom Domašov nad Bystřicí                 zdroj: www.cuzk.cz 

 

V těsné blízkosti kolem kamenolomu Domašov nad Bystřicí prochází železniční trať 

ve směru Olomouc - Krnov. Dříve byl kamenolom dostupný pouze pomocí příjezdové 

lesní cesty, která spojovala lom s obcí Domašov nad Bystřicí. Pro plánované využití lomu 

se tato lesní cesta nebude moci použít. Jediný možný přístup do lomu bude polní cestou 

vedoucí od lomu severozápadním směrem, která je dále napojena na místní asfaltovou 

komunikaci. Tato místní komunikace spojuje obce Jívová a Domašov nad Bystřicí. Lom 

byl založen na pravém strmém břehu říčky Bystřice, která protéká údolím kolem 
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kamenolomu, a to souběžně se železniční tratí. Kamenolom Domašov nad Bystřicí byl 

roztěžen ve výškovém rozsahu 485-580 m nad mořem. 

1.1.1 Stručné údaje o okolí ložiska 

Předmětné území náleží z hlediska geologické oblasti moravsko-slezského kulmu, 

který tvoří převážnou část pohoří Nízkého Jeseníku. Horniny moravsko-slezského kulmu 

jsou dle stratigrafického dělení tvořeny andělsko-horskými vrstvami (převládají zde 

tmavošedé fylitické břidlice), benešovskými drobami, moravickými jílovitými břidlicemi   

a hradeckými a běloveckými vrstvami. Dalšími horninami, budujícími Nízký Jeseník, jsou 

mladé pokryvné útvary, a to neogenní a pleistocení štěrky, holocenní svahové hlíny                   

a v údolích vodních toků i říční náplavy. Tektonické linie se zde projevují ve směrných 

dislokacích a poruchových pásmech. Směr hlavní linie je od severovýchodu k jihozápadu. 

[3] 

Území v okolí ložiska není zalidněno. Nejbližšími trvale obývanými sídly jsou     

rodinné domy v obci Domašov nad Bystřicí, které jsou vzdáleny přibližně 850 m                             

a nacházejí se severně od dobývacího prostoru Domašov nad Bystřicí. Jihozápadním 

směrem od kamenolomu se nachází obec Jívová. Ta je od lomu vzdálena přibližně 3 000 

m. Další obec Heroltovice se nachází severovýchodním směrem a je od lomu Domašov 

nad Bystřicí vzdálena také přibližně 3 000 m (viz obr. č.1). Mimo zástavbu výše 

jmenovaných obcí se zde nalézá roztroušená rekreační zástavba chat a chalup, a to zejména 

severním směrem od dobývacího prostoru. Tyto rekreační objekty jsou vzdáleny přibližně 

400 m od řešeného kamenolomu. 

1.1.2 Přehled pozemků, na kterých se nachází DP Domašov nad Bystřicí 

Dobývací prostor Domašov nad Bystřicí je tvaru nepravidelného nekonvexního 

šestiúhelníku o celkové výměře 51,5 ha. Celý dobývací prostor se nachází v katastru obce 

Domašov nad Bystřicí a skládá se celkem z 21 různě velkých pozemků.  

Roztěžená část dobývacího prostoru se rozkládá na pozemcích vlastníka lomu, 

kterým je společnost Českomoravský štěrk, a.s. V tabulce č.1 jsou uvedena parcelní čísla                   

a výměry pozemků, které jsou ve vlastnictví této akciové společnosti (viz příloha č.3). Tyto 

pozemky jsou dle katastru nemovitostí vedeny svým druhem jako ostatní plocha se 



         Bc. Roman Pudl:  Možnosti obnovy těžby v lomu Domašov nad Bystřicí - studie 

2015  4 

způsobem využití dobývací prostor a jeden pozemek se způsobem využití dráha. 

Vlastnictví pozemků výše zmíněnou společností může mít zásadní vliv na ekonomiku 

celého provozu lomu Domašov nad Bystřicí. Celková výměra pozemků dobývacího 

prostoru Domašov nad Bystřicí, jejichž vlastníkem je společnost Českomoravský štěrk, 

a.s., čítá 162 781 m
2
. (viz tab.č.1) 

Tab. č.1: Výpis parcelních čísel pozemků ve vlastnictví Českomoravský štěrk, a.s.               zdroj:www.cuzk.cz 

Katastrální území p.č. Výměra m
2 Vlastník Druh pozemku Způsob využití 

Domašov n. Bystř. 1434/7 143 249 ČSMŠ, a.s. ostatní plocha dobývací prostor 

Domašov n. Bystř. 1450/2 17 300 ČSMŠ, a.s. ostatní plocha dráha 

Domašov n. Bystř. 1434/13 1 065 ČSMŠ, a.s. ostatní plocha dobývací prostor 

Domašov n. Bystř. 1655/2 941 ČSMŠ, a.s. ostatní plocha dobývací prostor 

Domašov n. Bystř. 1434/14 226 ČSMŠ, a.s. ostatní plocha dobývací prostor 

Další pozemky, které jsou také součástí dobývacího prostoru Domašov                 

nad Bystřicí, jsou ve vlastnictví státního podniku Lesy České republiky, s.p. V tabulkách 

č.2a a č.2b jsou uvedena parcelní čísla a výměry pozemků, které jsou ve vlastnictví Lesů 

České republiky, s.p. (viz příloha č.4). Jedná se převážně o pozemky, které jsou lesními 

pozemky se vzrostlým lesním porostem.  

Tab. č.2a: Výpis parcelních čísel pozemků ve vlastnictví LČR, s.p.                                      zdroj:www.cuzk.cz 

Katastrální území p.č. Výměra m
2 Vlastník Druh pozemku Způsob využití 

Domašov n. Bystř. 1434/1 533 537 LČR, s.p. lesní pozemek les 

Domašov n. Bystř. 1434/9 3 241 LČR, s.p. lesní pozemek les 

Domašov n. Bystř. 1434/12 10 594 LČR, s.p. lesní pozemek les 

Domašov n. Bystř. 1652/1 87 574 LČR, s.p. lesní pozemek les 

Domašov n. Bystř. 1652/2 313 LČR, s.p. ostatní plocha dobývací prostor 
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Tab. č.2b: Výpis parcelních čísel pozemků ve vlastnictví LČR, s.p.                                      zdroj:www.cuzk.cz 

Katastrální území p.č. Výměra m
2 Vlastník Druh pozemku Způsob využití 

Domašov n. Bystř. 1653 4 746 LČR, s.p. lesní pozemek les 

Domašov n. Bystř. 1654 344 LČR, s.p. lesní pozemek les 

Domašov n. Bystř. 1434/10 762 LČR, s.p. lesní pozemek les 

Domašov n. Bystř. 1290/2 5 681 LČR, s.p. lesní pozemek les 

Domašov n. Bystř. 1596 211 LČR, s.p. lesní pozemek les 

Domašov n. Bystř. 1595 6 834 LČR, s.p. ostatní plocha ost. komunikace 

 

Poslední částí DP Domašov nad Bystřicí jsou pozemky, které jsou soukromým 

vlastnictvím fyzických osob. Jedná se o pozemky, které jsou v katastru nemovitostí vedeny 

svým druhem jako trvalý travní porost, orná půda a lesní pozemek. V tabulce č.3 jsou 

uvedena parcelní čísla a výměry pozemků a způsob ochrany všech soukromých pozemků 

(viz přílohy č.5 a č.6).  

 

Tab. č.3: Výpis parcelních čísel pozemků ve vlastnictví fyzických osob                                 zdroj:www.cuzk.cz 

Katastrální území p.č. Výměra m
2 Vlastník Druh pozemku Způsob ochrany 

Domašov n. Bystř. 1277/1 405 582 Ing. Milek TTP zem. půdní fond 

Domašov n. Bystř. 1267/1 19 301 Ing. Milek TTP zem. půdní fond 

Domašov n. Bystř. 1434/15 1 010 Ing. Milek orná půda zem. půdní fond 

Domašov n. Bystř. 1263 52 280 Ing. Pešek TTP zem. půdní fond 

 

Dobývací prostor Domašov nad Bystřicí je umístěn v krajině tak, že je v podstatě 

téměř celý skrytý pohledům z okolní krajiny. Převážnou část dobývacího prostoru 

obklopují vzrostlé lesní porosty. V místech, kde do bezprostřední blízkosti lomu zasahují 
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okolní pastviny, roste pás stromů a keřů, které vytvářejí přirozenou ochranu lomu. Pouze 

ze severovýchodní strany směrem od železniční tratě je prostor lomu nepřehlédnutelný 

svou 70-ti metrovou vysokou jižní lomovou stěnou a čtyřmi roztěženými těžebními 

etážemi (viz příloha č.1). 

1.2 Geologická charakteristika území 

Řešené území náleží z hlediska geologického do oblasti moravsko-slezského kulmu, 

který tvoří převážnou část pohoří Nízkého Jeseníku. Horniny moravsko-slezského kulmu 

jsou dle stratigrafického dělení tvořeny andělsko-horskými vrstvami, kde převládají 

tmavošedé fylitické břidlice s benešovskými drobami, moravickými jílovitými břidlicemi  

a hradeckými a běloveckými vrstvami. Dalšími horninami, budujícími Nízký Jeseník, jsou 

mladé pokryvné útvary, a to neogenní a pleistocení štěrky, holocenní svahové hlíny                    

a v údolích vodních toků i říční náplavy. Tektonické linie se zde projevují ve směrných 

dislokacích a poruchových pásmech. Směr hlavních tektonických linií probíhá                          

ze severovýchodu na jihozápad. [2] 

1.2.1 Geologie vlastního ložiska 

První geologicko-průzkumné práce prováděla v roce 1957 VŠŽ Praha. Hlavní 

geologický průzkum na lokalitě Domašov nad Bystřicí byl proveden v letech 1962 – 1963 

podnikem Geologický průzkum n.p. Brno, který tímto úkolem pověřil oblastní závod 

Rýmařov. [2] 

   Bylo zjištěno, že ložisko je tvořeno benešovskými (hornobenešovskými) drobami, 

které se táhnou v pruhu ve směru SV - JZ. Na SV jsou přerušeny údolím říčky Bystřice,         

ve směru JZ je jejich pokračování plynulé. SZ okraj obsahuje četnější vložky 

drobnostředně zrnitých drobových slepenců, které jsou značně navětralé a porušené. 

Hranice mezi drobami a nepoužitelnými drobovými slepenci byla vysledována 

průzkumnými díly 4a, 7a, 8a, V6 a vrtem V7. JV okraj hranice obsahuje vložky drobových 

břidlic, které k JV přibývají. Toto souvrství pak upadá pod mocný komplex fylitických 

moravických břidlic. Hranice mezi drobami s vložkami drobových břidlic byla 

vysledována Šc5, 15, 16, V4, V3 a body 5 a 18. Další hranice vůči drobám s vložkami 

fylitických břidlic byla stanovena dok. body 17, 14, R1 a sondou 11 (viz příloha č.1). [2] 
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Vrstvy drob i s vložkami mají přibližně jednotný směr 30-35° se sklonem, který 

kolísá v rozpětí 40-50° k JV. Souvrství drob jsou místy mírně zvrásněna a prostoupena 

řadou směrných i příčných dislokací. První dislokace probíhá v SZ části lomové stěny a má 

směr 45° se sklonem 70-80° k V. Podél této poruchy jsou drobné slepence rozpukány                    

až podrceny. Druhé poruchové pásmo probíhá přibližně středem lomové stěny, jeho 

dislokace má směr 10° se sklonem 85° k Z. Tvoří tak pásmo asi 1 m široké, které                          

je vyplněno tmavošedou jílovitou hmotou s drcenými úlomky drob. Třetí dislokace probíhá 

v JV části stěny a má směr 10° s úklonem 85-90° k Z. Tvoří 1-2 m široké pásmo, které je 

vyplněno šedozelenou písčitou hmotou s valounky rozpadlých slepenců. Vedle těchto 

hlavních dislokací byly zjištěny i dislokace příčné, které mají směr 300-350° s úklonem 

70-90° k JZ. Při dosavadním způsobu těžby byly tyto dislokace pro činnost v lomu velmi 

nepříznivé, protože probíhají téměř rovnoběžně s lomovou stěnou a způsobovaly tvoření 

převisů. [2] 

Skrývka na ložisku je tvořena humusní lesní hlínou, na planinách ornicí a drobovou 

sutí. Mocnost skrývky, ověřená průzkumnými díly, se pohybuje v rozmezí od 1,5 m (Šc3) 

až do 9,0 m (V9). Značné mocnosti dosahuje skrývka zejména na planinách.  

Stratigrafický sled hornin na ložisku je následující: 

- humusní hlíny – lesní hlína nebo ornice 

- sutě kulmských hornin – kamenité až balvanité 

- kulmské horniny – benešovské droby s vložkami fylitických a drobových břidlic 

……………………..a drobových slepenců 

Celková mocnost ložiska nebyla zjištěna. Průzkumnými vrty vedenými                              

až do hloubky 90 m pod úroveň terénu nebylo zastiženo podloží ložiska. Průzkumnými 

vrty byla ověřena mocnost suroviny výhradního ložiska až po bázi stávajícího lomu, která 

se nachází v úrovni 485,0 m n.m. [3] 

1.2.2 Petrografický a mineralogický charakter užitkové suroviny 

Horniny vyskytující se na ložisku Domašov nad Bystřicí jsou droby s vložkami 

drobových slepenců, drobových a fylitických břidlic. Mezi drobami a drobovými slepenci 



         Bc. Roman Pudl:  Možnosti obnovy těžby v lomu Domašov nad Bystřicí - studie 

2015  8 

jsou velmi hojné přechody, zejména od drob hrubozrnných k drobnozrnným slepencům, 

takže hranice mezi těmito typy jsou jen těžko přesně stanovitelné. [5] 

Droby (kulmské droby) jsou sedimentární horniny nezřetelně vrstevnaté, místy           

až masivní. Velikost zrna je velmi proměnlivá. Vyskytují se droby střednězrnné                

až hrubozrnné, obsahující zrna o velikosti 1 – 2 mm. V nich se vyskytují zpravidla časté 

úlomky břidlic, i většího zrna o velikosti 3 – 4 mm. [5] 

Jemnozrnné droby obsahují zrna o velikosti pod 0,5 mm. Tmel drob je mezerního      

i základního typu. Hlavní součástí hrubozrnných drob je křemen, ze živců jsou přítomny 

plagioklasy a v menším množství orthoklas, běžné jsou lístečky muskovitu a biotitu. 

Křemen tvoří 40 – 45 % celkové horniny. Zrna křemene mají nepravidelný tvar a některá 

jsou zaoblena. Jejich velikost je nestejná. Větší zrna jsou bíle zakalena a nápadně vystupují 

z tmavé okolní hmoty. Bývají velmi často rozložena na druhotný sericit. Orthoklas                      

se v drobech vyskytuje ve velmi malém množství. [5] 

V drobách jsou hojné ostrohranné úlomky – tříšť – černošedých fylitických břidlic. 

Je možné pozorovat, jak jsou větší zrna křemene vmáčknuta do povrchu fylitických břidlic 

a úlomky jsou přitom nápadně zprohýbány. Běžnou součástí drob je muskovit, jehož 

lístečky dosahují až 1 mm délky. Vzácně se vyskytuje i biotit, který obsahuje zarostlý 

apatit. Biotit bývá většinou rozložen na sekundární zelený chlorit. Akcesoricky se zde 

vyskytují zrníčka zirkonu, turmalínu a pyritu. Z druhotných součástí drob byl zjištěn kalcit 

a chlorit. [5] 

Pojivo drob se skládá z křemene a sericitu. Ve tmelu se místy objevuje ve větší míře 

kalcit. Hojná je příměs grafitického pigmentu. Jemnozrnné droby se liší od hrubozrnných 

drob jen velikostí součástek. Převládají zrna o velikosti menší než 0,5 mm. [5] 

Stavba drob je vrstevnatá, sloh je jemně psamitický. Hlavními součástkami jsou 

křemen s protáhlými zrny, plagioklas a orthoklas. Hojný je výskyt muskovitu. Akcesoricky 

se vyskytuje zirkon, spinel a ilmenit. Pojivo je tvořeno křemenem a sericitem se značnou 

příměsí grafitické substance. Ze sekundárních minerálů je běžný chlorit, který vznikl 

z biotitu, a dále kalcit, který tvoří shluky v pojivu a ve výplni trhlinek. [5] 
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Drobové slepence mají masivní stavbu a psefitický sloh. Ve slepencích převládají 

valouny o velikosti 1 – 3 cm. Makroskopicky lze rozlišit valounky bílého křemene, 

nedokonale opracované úlomky zelenošedých a černošedých břidlic, valouny drob             

a krystalického vápence. Mikroskopicky byly zjištěny valounky kvarcitu, žilného křemene, 

orthorul, žuly a porfýru. [5] 

Vedle fylitických břidlic se v drobech vyskytují i úlomky grafitických fylitů. Tmel 

drobových slepenců je mezerní. Tvoří ho sericit, křemen, chlorit a kalcit. Pojivo obsahuje 

práškový grafit. Množství tmelu drob je nepravidelné. [5] 

Drobové břidlice jsou jemně písčité, tence vrstevnaté horniny, šedé až tmavošedé 

barvy. Střídají se s deskovitými jednozrnnými drobami. Na vrstevních plochách jsou někdy 

patrny čeřiny. [5] 

Drobové břidlice se svým složením neliší od jemnozrnných drob. 

Fylitické břidlice mají výrazně tenkou břidličnatou stavbu. Plochy břidličnatosti              

jsou převážné rovné, jen místy zprohýbané, a od šupínků sericitu se nápadně lesknou. 

Struktura břidlic  je pelitomorfní nebo aleuritická. Jílovitá hmota břidlic je značně 

prosycena práškovitým grafitem. Mezi sericitem se vyskytují jemná ostrohranná zrníčka 

křemene. Šupínky sericitu bývají paralelně uspořádány a jeho vrstvičky se střídají 

s křemenem. Jsou zde velmi častá zrnka pyritu. Pyrit tvoří povlaky na plochách 

břidličnatosti. [5] 

Z hlediska petrografického byly vzaty v úvahu takové vzorky, které by osvětlily 

vhodnost suroviny po stránce lomařské. 

Petrografické vyhodnocení bylo zpracováno nejen GP, n.p. Brno, ale bylo použito     

i petrografické vyhodnocení provedené VŠŽ, Praha. [3] 

1.3 Hydrogeologie ložiska 

Z hlediska hydrogeologické rajonizace (Michlíček E. 1986) leží zájmové území 

v hydrogeologickém rajónu číslo 6612 Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Moravy,              

s útvarem podzemních vod číslo 66120 Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Moravy. [7] 



         Bc. Roman Pudl:  Možnosti obnovy těžby v lomu Domašov nad Bystřicí - studie 

2015  10 

1.3.1 Hydrogeologické poměry ložiska 

Průtočnost málo puklinově propustných kulmských drob ložiska kolísá v rozmezí          

T = 4,8.10
-6

-1,6.10
-4

m
2
.s

-1
, specifická vydatnost nepřesahuje 0,11.s

-1
.m

-1
 a variabilita 

průtočnosti je vysoká. Kvartérní svahové hlíny jsou málo průlinově propustné                   

až nepropustné, fluviální uloženiny řeky Bystřice málo průlinově propustné. [7] 

Pro oběh a akumulaci podzemních vod jsou příznivější podmínky vytvořeny v zóně 

zvětrávání a v pásmu podpovrchového rozpojení drob, které obvykle zasahují do hloubek 

30 – 40 m, a dále potom také v tektonicky porušených zónách SZ – JV směru. Vzhledem 

k relativně nízké propustnosti krycích vrstev je převládající složkou odvodnění povrchový 

odtok. Podzemní odtok potom zajišťuje minimální průtoky recipientů v suchých obdobích, 

s lokálně vyššími hodnotami v místech tektonické predispozice. 

V takovém prostředí je hydrologické povodí totožné s povodím hydrogeologickým                   

a rozvodnice povrchových a podzemních vod mají přibližně shodný průběh. 

Prameny vázané na mělký oběh podzemních vod mají vesměs nízké, silně kolísající 

vydatnosti a v suchém období často zanikají. V místech křížení zvodnělých dislokací 

s údolím Bystřice jsou podzemní vody odvodňovány puklinově-suťovými prameny nebo 

skrytým příronem do jejich údolních náplavů, případně dotují zvodně vázané na kvartérní  

a neogenní výplň Hornomoravského úvalu. [8] 

Specifický podzemní odtok v regionu dosahuje 2-3 1.s
-1

.km
-2

 při koeficientu 

podzemního odtoku přibližně 10 %. [6] 

Stávající báze těžby leží nad místní erozivní bází a nad zónou stálého zvodnění. 

Puklinové přítoky na stěnách nebyly pozorovány. Důlními vodami jsou tak pouze 

atmosférické srážky dopadající na plochu lomu. Část srážkových vod se odpařuje, část        

se přirozeným způsobem infiltruje do podloží. Zbývající množství srážkové vody 

gravitačně odtéká.  

Hydrogeologicky přísluší ložisko kamenolomu k již zmíněnému rajónu 6612 Kulm 

Nízkého Jeseníku a má charakter hydrogeologického masivu. [7] 
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1.3.2 Odvodnění ložiska  

Horninový pokryv je v nadloží ložiska velmi slabě průlinově propustný. Samotné 

ložisko je propustné pouze puklinově. Ložisko v puklinách není zvodnělé. V průzkumných 

vrtech nebyla zastižena voda. Jedná se o takzvaný suchý lom. Nebezpečí průvalu vody 

v rámci celého dobývacího prostoru tedy nehrozí. Ložisko je při styku s vodou stabilní. 

Hornina se nerozpadá, ani nerozbředá. Díky těmto vlastnostem ložiska nehrozí nebezpečí 

sesuvu.  

V současné době je kamenolom Domašov nad Bystřicí v režimu zajištění              

a neprobíhá zde žádná těžební aktivita. Odvodnění kamenolomu probíhá přirozeným 

odvodňovacím režimem. Jediná voda, která se v prostoru kamenolomu objevuje, je voda 

srážková. Tato voda je v okolí lomu a jeho předpolí pohlcena z největší části vegetací 

v nadloží ložiska.  

Jestliže bude těžba suroviny v lomu Domašov nad Bystřicí zahájena, veškerý 

odvodňovací režim lomu nebude náročný. Bude spočívat pouze v likvidaci dešťových vod. 

Srážky, které naprší na plochy těžebních etáží, budou z jednotlivých těžebních etáží 

gravitačně odvedena samospádem mimo prostor lomu. Vzhledem k charakteristice 

stěnového lomu nebude touto vodou ohrožen provoz ani těžební technika kamenolomu.  

Na ploše etáží se po dešti tvoří jen mělké kaluže, které jsou důsledkem nerovného povrchu 

etáží. Tyto kaluže se velmi rychle odvodňují přirozeným výparem. 
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2 Současný stav dobývacího prostoru Domašov              

nad Bystřicí 

2.1 Historie lomu 

Předválečná historie lomu Domašov nad Bystřicí není přesně zmapována. 

K dispozici jsou pouze zapsané paměti bývalých poválečných zaměstnanců o tom, že lom 

byl provozován již před 50 až 60-ti lety, tzn., že se počátek jeho existence datuje přibližně 

kolem roku 1890. [5]  

Po skončení druhé světové války v roce 1945 byl kamenolom Domašov nad Bystřicí 

převzat do správy ČSD a probíhala zde těžba drážního kameniva. V roce 1957 byly 

společností Moravské zeměvrtné závody, s.p. provedeny na ložisku průzkumné práce Tyto 

průzkumné práce byly provedeny v rozsahu 6-ti průzkumných vrtů, 15-ti rýh a 57 sond 

(tzv. vpichů). Vyhodnocení zjištěných geologických poznatků o ložisku provedla Vysoká 

škola železniční v Praze, katedra geodesie a geologie. V roce 1959 bylo ložisko a okolí 

ložiska zmapováno v měřítku 1: 5 000. Tvůrcem mapy byl geolog pan M. Vocilka. [5] 

Na základě rozhodnutí Sdružení stavebně montážních podniků železniční dopravy 

v Brně byl 18.8.1961 na ložisku drob a drobových pískovců stanoven Dobývací prostor  

Domašov nad Bystřicí. Osvědčení o zaevidování dobývacího prostoru Domašov nad 

Bystřicí bylo vydáno Ústředním báňským úřadem v Praze dne 9.9.1961 pod ev. č. 0400-

DP/1961. [5] 

V letech 1962 – 1963 probíhal v DP Domašov nad Bystřicí geologický průzkum 

který byl prováděn geologickou společností Geologický průzkum, n.p. Brno, která tímto 

úkolem pověřila oblastní závod Rýmařov. V těchto letech byla na ložisku provedena řada 

průzkumných děl. Byly odvrtány další tři průzkumné vrty, bylo vykutáno 17 šachtic, 

realizováno 9 průzkumných rýh a dále bylo provedeno 180 výlomů užitkové horniny. 

Průzkumnými pracemi byla ověřena geologická situace na ložisku. Byl zjištěn tvar, rozsah 

a směr ložiska, jeho úklon, mocnost skrývek a mocnost užitkové složky ložiska. V rámci 

geologického průzkumu byly stanoveny bloky zásob ložiska a byl vypočten stav jeho 

geologických zásob. [5] 
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Celkových stav geologických zásob na ložisku Domašov nad Bystřicí k 31.12.1963 

byl stanoven v kategoriích B, C1 a C2 na 4 301 661 m
3
. [5] 

Dne 27.12.1975 byl pro dobývací prostor Domašov nad Bystřicí Obvodním báňským 

úřadem v Brně, pod spisovou značkou 6080/511/75/Me, schválen podniku ŽPSV Uherský 

Ostroh Plán OPD. Při těžbě 300 tis. tun suroviny ročně byla v POPD vypočítána doba 

těžby suroviny na dobu 25 let. [2] 

V březnu 1982 byl pro dobývací prostor Domašov nad Bystřicí vydán nový Plán 

OPD. Dle vyjádření OBÚ v Brně ze dne 22.7.1982 se jednalo o doplňující POPD, který 

řeší upřesňění těžebních postupů na jednotlivých těžebních etážích lomu. POPD z roku 

1975 tak i nadále zůstal v platnosti jako generelní POPD pro DP Domašov nad Bystřicí. [5] 

Dobývací prostor Domašov nad Bystřicí byl dnem 1.1.1996 převeden na přejímající 

organizaci ŽPSV Štěrkovny a pískovny Uherský Ostroh a.s., sídlem Třebízského 207, PSČ 

687 24 Uherský Ostroh, IČO: 63475511. [10] 

Dne 16.7.1998 bylo Obvodním báňským úřadem v Brně, pod č.j. 2565/98, vydáno 

Osvědčení o zaevidování dobývacího prostoru  Domašov nad Bystřicí ev.č. 70106 . 

Důvodem byla změna názvu obchodní spol. ŽPSV Štěrkovny a pískovny Uherský Ostroh 

a.s., sídlem Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh, IČO: 63475511, na společnost 

Spojené Štěrkovny a Pískovny a.s., sídlem Příkop 15/17, Brno, IČO: 63475511. [11] 

Koncem roku 1998 ohlásila společnost Spojené Štěrkovny a Pískovny a.s., záměr 

likvidace lomu Domašov nad Bystřicí. 

Dne 18.3.1999 vydalo MPO v Praze, pod spisovou značkou 1625/99/3130, 

Rozhodnutí o odpisu zásob výhradního ložiska. Rozhodnutím bylo 1 291 tis. m
3
 bilančních 

prozkoumaných volných a 1 172 tis. m
3
 bilančních vyhledaných zásob převedeno do zásob 

nebilančních. Důvody odpisu  těchto zásob odpovídaly ust.§ 14a odst. 2 písm. b) horního 

zákona. Jedná se o zásoby, jejichž vydobytí není hospodářsky účelné. [12] 

Začátkem roku 1999 oznámila společnost Spojené Štěrkovny a Pískovny a.s., sídlem 

Příkop 15/17, Brno, IČO: 63475511, změnu záměru likvidace lomu Domašov nad Bystřicí                  

a předložila plán zajištění lomu. Dne 29.4.1999 podala uvedená společnost k Obvodnímu 
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báňskému úřadu v Brně žádost, která je zaevidovaná pod zn. 340/Mi-158/99, s přílohou 

(č.j. 1998/99) o povolení hornické činnosti - zajištění lomu Domašov nad Bystřicí. Dne 

12.7.1999 vydal OBÚ Brno, pod č.j. 08-2632/99-511-Pcl, Rozhodnutí o povolení hornické 

činnosti - zajištění lomu Domašov nad Bystřicí v rozsahu dle schváleného Plánu zajištění 

lomu Domašov nad Bystřicí. [9] 

Dne 29.března 2002 rozhodla valná hromada společnosti Spojené Štěrkovny              

a Pískovny a.s. o změně obchodního jména na Českomoravské štěrkovny, a.s.,                    

a to s platností od 3. května 2002. [9]  

Dne 1.srpna 2007 došlo k zániku akciové společnosti Českomoravské štěrkovny, a.s., 

sídlem Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov, IČ: 63475511, a to bez likvidace. Veškerá 

práva a povinnosti zaniklé společnosti Českomoravské štěrkovny, a.s., včetně práv                

a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů ke dni 1.8.2007, přešly dle litery 

zákona na jejího právního nástupce, tedy společnost Českomoravský štěrk, a.s., zapsanou  

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vl. 2389, sídlem Mokrá 

359, 664 04 Mokrá-Horákov, IČ: 25502247. [9] 

2.2 Fyzikálně - mechanické vlastnosti těžené suroviny 

Vzorky horniny odebrané v kamenolomu Domašov nad Bystřicí při provádění 

průzkumných prací byly předány do laboratoří. Na předaných vzorcích byly provedeny  

požadované fyzikálně-chemické a mechanicko-technologické zkoušky. Kromě jiného byl 

v hornině zjišťován také obsah síry, která je posuzována jako škodlivina. Výsledky 

zjištěných hodnot jsou uvedeny v tabulce (viz tab. č.4a, 4b). [3] 

 Tab. č.4a :  Fyzikálně-mechanické vlastnosti suroviny lomu Domašov nad Bystřicí          .          zdroj: POPD 

  Posuzovaná vlastnost horniny Naměřené hodnoty ze vzorků Jednotky 

  Objemová hmotnost - ρo  2,50 – 2,76 g . cm
-3 

  Měrná hmotnost - ρ 2,65 – 3,09 g . cm
-3

 

  Nasákavost váhová 0,28 – 2,82 % 

  Nasákavost objemová 0,74 – 7,58 % 
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Tab. č.4b :  Fyzikálně-mechanické vlastnosti suroviny lomu Domašov nad Bystřicí               zdroj: POPD 

  Posuzovaná vlastnost horniny Naměřené hodnoty ze vzorků Jednotky 

  Zmrazování 0,02 – 0,36 % 

  Pevnost v tlaku 40 t 19,30 – 48,00 %
 

  Pevnost v otluku 20,0 – 46,8 % 

  Pevnost v mělnění 598,0 – 1 225,0 kg.cm.cm
-3 

  Pevnost v tlaku po vysušení 820,0 – 1 587,0 kg . cm
-2 

  Pevnost v tlaku po nasáknutí 913,0 – 1 496,0 kg . cm
-2

 

  Pevnost v tlaku po zmrazení 769,0 – 1 479,0 kg . cm
-2

 

  Obrus 0,223 – 0,379 cm
3
 . cm

-2
 

  Obsah SO3 0,01 – 0,31 % 

Horniny, vyskytující se na ložisku, jsou droby s vložkami drobových slepenců, 

drobových a fylitických břidlic. Hlavní surovinou pro těžbu jsou droby šedomodré barvy. 

V blocích zásob byly částečně ponechány i drobové slepence a drobové břidlice, které 

podle výsledků technologických a laboratorních zkoušek vykázaly vhodné vlastnosti také. 

[3] 

Provedenými testy v laboratořích bylo ověřeno, že těžená surovina je vhodná            

a použitelná na výrobu drceného kameniva pro železniční účely, pro kryty a jako podklad 

pod vozovky. Dále ji lze využít jako kamenivo pro zpevnění podloží pod dlažby chodníků 

a jako kamenivo do směsí betonu. [3] 

2.3 Popis a stručná charakteristika lomu 

V současné době v lomu Domašov nad Bystřicí aktivní těžba suroviny neprobíhá. 

V rámci dobývacího prostoru Domašov nad Bystřicí je v lomu povolena hornická činnost   

- zajištění lomu. Společnost Českomoravský štěrk, a.s. udržuje lom dle schváleného plánu 
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zajištění lomu v bezpečném stavu. Roztěžená plocha lomu je odhadem rozložena na 1/3 

plochy dobývacího prostoru. Kamenolom je zabezpečen proti vjezdu vozidel do prostoru 

lomu kamennými valy. Tyto kamenné valy jsou asi jeden metr vysoké, jsou tvořeny 

velkými kameny, a nacházejí se na všech příjezdových cestách do prostorů lomu. Další 

kamenné valy jsou umístěny také na všech příjezdových cestách, které by umožňovaly 

vjezd na plochu jednotlivých těžebních etáží. V předpolí lomu je umístěn drátěný plot, 

který brání vstupu cizích osob do bezprostřední blízkosti lomu a současně zabraňuje             

i možnosti pádu osob z horní hrany lomové stěny do prostoru lomu.  

 Obrázek č.2 :  Letecký snímek lomu Domašov nad Bystřicí                                   zdroj: www.google.cz/maps 

Lom Domašov nad Bystřicí je svým charakterem povrchový, s etážovou těžbou 

nevyhrazeného nerostu droby a drobových slepenců. Lom je rozčleněn čtyřmi těžebními 

etážemi. Nejvýše položená I. etáž je svou bází ve výšce 557 - 559 m n.m. Výška lomové 

stěny na I. etáži dosahuje rozdílné výšky v rozmezí od 8 m do 20 m. Výška stěny u I. etáže 

odpovídá reliéfu původního terénu, který byl skryt a který byl připraven před postupem 

těžby suroviny v lomu. II. etáž se nachází svou bází ve výšce 535 – 536 m nad mořem. 

Výška lomové stěny v II. etáži je 22,5 m. Další III. etáž je svou bází ve výšce 508 - 509 m 

n.m. Výška lomové stěny v III. etáži je 27 m. Nejníže položená je IV. etáž.  Svou bází        

se nachází v nadmořské výšce 485 - 486 m n.m. Lomová stěna v IV. etáži je vysoká 23 m. 

Báze IV. etáže je současně bází celého lomu Domašov nad Bystřicí, a to v úrovni 485 m 

nad mořem. 
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2.4 Dobývací prostor Domašov nad Bystřicí 

Osvědčení o zaevidování dobývacího prostoru Domašov nad Bystřicí bylo vydáno 

Ústředním báňským úřadem v Praze dne 9.9.1961, pod ev. č. 0400-DP/1961. [2] 

Dobývací prostor má tvar nepravidelného šestiúhelníku, orientovaného severním 

směrem. Hranice dobývacího prostoru tvoří spojnice mezi jednotlivými vrcholy 

šestiúhelníku. Jeho celková rozloha činí 51,5 ha. Jednotlivé vrcholy DP jsou určeny 

souřadnicemi X a Y v platném souřadnicovém systému JTSK (Křovákově) (viz tab. č.5). 

Tab. č.5 :  Vrcholy DP a jejich souřadnice X a Y                                                                            zdroj: POPD 

Vrchol DP Souřadnice X Souřadnice Y 

1 1 107 650,00 532 450,00 

2 1 107 650,00
 

532 050,00 

3 1 108 050,00 532 050,00 

4 1 108 250,00
 

532 750,00 

5 1 108 600,00
 

531 750,00 

6 1 108 600,00 532 450,00 

Dobývací prostor Domašov nad Bystřicí byl stanoven pro dobývání nevyhrazeného 

nerostu droby a drobového pískovce. Celý dobývací prostor se nachází v katastru jediné 

obce Domašov nad Bystřicí, v Olomouckém kraji, v okrese Olomouc. 
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3 Návrhy těžby 

Dobývacím prostor Domašov nad Bystřicí nabízí hned několik možností a variant, 

jak ho lze efektivně využít. Lom, který je v současnosti v režimu zajištění, na možnost 

využití svého nevytěženého surovinového potenciálu teprve čeká. Možností a způsobů, 

které povedou k hospodárnému vydobytí ložiska nevyhrazeného nerostu, je velká škála. 

Avšak pouze reálná a skutečně proveditelná řešení a návrhy postupu těžby jsou jediným 

řešením, jak nejlépe zajistit pozitivní ekonomický efekt jakékoliv těžební činnosti v lomu. 

V dnešní době musí být návrhy otvírky a plánované postupy těžeb jednak v souladu           

se všemi báňskými předpisy, zákony a vyhláškami, ale také musí splňovat podmínky 

bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracovníků. Pro provozovatele lomu je samozřejmě 

důležitá prosperita lomu. Před samotnou otvírkou lomu musí být tedy jasný ekonomický 

efekt plánované těžby a úpravy suroviny.  

V návrzích otvírky lomu budeme nejprve hledat cestu, jak nejefektivněji zahájit 

těžbu a úpravu suroviny pro výrobu drceného kameniva. V návrzích otvírky musíme 

zohlednit nutné investice do technologického vybavení pracoviště. Investicí, která             

se promítne do ekonomiky těžby, je investice do zpřístupnění lomu, a to vybudováním 

zpevněné komunikace pro vývoz vyrobeného kameniva z lomu. Další investicí, se kterou 

je třeba počítat, je vytvoření sociálního zázemí pro zaměstnance. 

V návrzích otvírky lomu je počítáno s výhledem pro další možnosti rozšíření těžby 

suroviny do budoucna. V rámci probíhajících těžeb na ložisku se budou moci souběžně 

provádět přípravné práce pro zpřístupnění další části kamenolomu. Těmito přípravnými 

pracemi se získá možnost zpřístupnění dalších částí ložiska, a tím se následně otevře                      

i možnost většího objemu vytěžitelné suroviny.   

3.1 Rekapitulace zásob lomu 

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo dne 18.3.1999, pod spisovou značkou 

1625/99/3130, Rozhodnutí o odpisu zásob výhradního ložiska. Na základě tohoto 

rozhodnutí bylo 1 291 tis. m
3
 bilančních prozkoumaných volných a 1 172 tis. m

3
 

bilančních vyhledaných zásob převedeno do zásob nebilančních. [12] 
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V rozhodnutí OBÚ Brno, č.j.08-2632/99-511-Pcl, ze dne 12.7.1999, o povolení 

hornické činnosti – zajištění lomu Domašov nad Bystřicí je uvedeno, že v rámci 

převedených zásob do zásob nebilančních je 420 tis. m
3
 vedeno jako zásoby vytěžitelné. 

Důvodem zajištění lomu bylo zabezpečení možnosti vydobytí těchto zásob někdy              

v budoucnu, např. v případě změny ekonomických či odbytových podmínek. [9] 

3.1.1 Výpočet zásob lomu 

Zásoby lomu Domašov nad Bystřicí rozdělíme podle jednotlivých bloků zásob                           

(viz příloha č.1.). Výpočet zásob lomu provedeme podle mocností těžebních etáží. Tak 

zjistíme celkové množství zásob, které nebyly dřívějšími těžebními aktivitami vytěženy. 

Blok č.1:  

- zůstatek zásob je nepatrný, budeme ho považovat za vytěžený 

- celkový stav zásob v bloku č. 1 je 0 m
3
 suroviny 

Blok č.2: 

- 40 % plochy je možno dotěžit v mocnosti 4. etáže 

- výška etáže je 23 m x 4 200 m
2
 plochy 

- celkový stav zásob suroviny v bloku č. 2 je 96 600 m
3
 

Blok č.3: 

- 30 % plochy je z důvodu přechodu jednotlivých etáží v jednu stěnu netěžitelné   

- 70 % plochy je vytěžitelné v mocnosti 4. etáže 9 000 m
2
 x 23 m = 207 000 m

3
 

- 30 % plochy je vytěžitelné v mocnosti 3. etáže 3 900 m
2
 x 27 m = 105 300 m

3
    

- celkový stav zásob v bloku č.3 je 312 300 m
3
 suroviny  

Blok č.4:   

- 30 % plochy jsou zásoby v mocnosti 2. etáže 1 000 m
2
 x 22,5 m = 22 500 m

3
 …………   

- 100 % plochy jsou zásoby v mocnosti 3. a 4. etáže 3 000 m
2
 x 50 m = 150 000 m

3
  

- celkový stav zásob suroviny v bloku č.4 je 177 500 m
3 
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Blok č.5:  

- 30 % plochy jsou zásoby v mocnosti 2. etáže 3 100 m
2
 x 22,5 m = 69 750 m

3
  …………  

- 100 % plochy jsou zásoby v mocnosti 3. a 4. etáže 9 480 m
2
 x 50 m = 474 000  . ……  .     

- celkový stav zásob v bloku č.5 je 543 750 m
3
 suroviny 

Blok č.6: 

- není dotčen těžbou 

- podle POPD a geologického průzkumu, po odpočtu skrývkového materiálu, je v bloku č.6  

1 173 200 m
3
 suroviny 

 

Množství suroviny v blocích zásob je uvedeno v tabulce č.6. Jednotlivé  bloky zásob 

jsou zakresleny v Účelové důlní mapě lomu Domašov nad Bystřicí (viz příloha č.1). 

 

Tab. č.6: Přehled množství zásob suroviny podle bloků     zdroj: plochy - POPD (1975), výpočet zásob- autor 

Blok zásob č. Plocha m
2
 Množství zásob m

3
 

1 12.160 m
2
 0 m

3
 

2 13.600 m
2
 96 600 m

3
 

3 12.910 m
2
 312 300 m

3
 

4 3.100 m
2
 177 500 m

3
 

5 9.480 m
2
 543 750 m

3
 

6 14.490 m
2
 1 173 200 m

3
 

CELKEM 65.740 m
2
 2 303 350 m

3
 

Pro samotný návrh obnovy těžby v lomu Domašov nad Bystřicí vycházíme               

z vytěžitelného množství zásob, které se nachází na pozemcích provozovatele lomu. 

Zásoby, které se nachází na pozemcích vlastníka a provozovatele lomu, jsou zaznamenány 

v tabulce č.7.  

V návrhu těžby na vlastních pozemcích majitele lomu v kapitole 3.3.2 jsou uvedena 

vytěžitelná množství zásob v rámci konkrétního návrhu těžby suroviny. 
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Tab. č.7:Přehled množství zásob suroviny podle vlastníků pozemků                                                zdroj: autor  

Zásoby na pozemcích provozovatele lomu 

Českomoravský štěrk a.s. 
1 130 150 m3 

Zásoby na pozemcích jiných vlastníků  1 173 200 m3 

ZÁSOBY CELKEM 2 303 350 m3 

Při výpočtu zásob u těch ploch, které byly v rámci bloku zásob na příslušných 

těžebních etážích dotčeny dřívější těžbou, nebyla plocha zásob pro tento účel geodeticky 

zaměřována. Byl použit procentuální odhad plochy bloku zásob. 

3.2 Přípravné práce pro otvírku lomu 

V rámci přípravných prací pro otvírku lomu Domašov nad Bystřicí bude třeba pro 

zahájení těžební činnosti připravit kompletně celý lom. Mezi přípravnými pracemi budou 

prioritní práce, které uvolní veškeré příjezdové cesty do prostor lomu. Jedná se zejména        

o odstranění zátaras (kamenných valů a násypů) na příjezdových cestách i na všech 

vjezdech na jednotlivé těžební etáže.  

3.2.1 Odstranění nežádoucích dřevin 

V prostorách plánované těžby suroviny je třeba odstranit náletové dřeviny, které se 

za dobu zajištění lomu uchytily na počvách těžebních etáží. Jedná se především o výřez 

vzrostlých křovin a stromů. Ze dřevin, které se uchytily a rostou v prostorách lomu, to jsou 

hlavně smrk ztepilý, jedle obecná, borovice černá, bříza bělokorá a další. Tyto velmi mladé 

dřeviny dosahují svým vzrůstem do maximální výšky 3 až 4 metry (viz obr. č.3). 
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Obrázek č. 3: Vzrostlé dřeviny na počvě I. těžební etáže určené k výřezu                                 zdroj: foto autor 

Výřezem a pokácením těchto dřevin nelze sledovat žádný hospodářský efekt jako 

prodej surového nebo palivového dříví. Navíc je třeba počítat se spálením dřevité hmoty 

nebo se zpracováním a likvidací hmoty štěpkovačem. Veškeré cesty a vnitřní komunikace 

v dobývacím prostoru jsou z důvodu vzrostlých keřů a dřevin v jejich okolí nepřehledné. 

Tyto vnitřní komunikace se musí prořezáním dřevin, které tyto cesty obrůstají a zužují 

jejich průjezdný profil, zpřehlednit. 

V části nového plánovaného vjezdu do lomu bude nutné rozšířit stávající příjezdovou 

komunikaci. Vybudování tohoto rozšíření bude vyžadovat odtěžení vzrostlých stromů, 

které těsně lemují současnou svážnici do lomu. Celkem se musí odtěžit 3 vzrostlé smrky         

a jedna lípa.  

3.2.2 Vybudování zázemí personálu 

Dalšími přípravnými pracemi, které bude třeba provést před zahájením jakékoli 

činnosti v DP Domašov nad Bystřicí, bude vybudování zázemí pro zaměstnance                 

a pracovníky provozu lomu. Jako zázemí bude nutné vybudovat sociální zařízení, jako 

toalety, umývárnu, dále pak šatnu, jídelnu, a případně i kancelář. Tyto objekty bude nejlépe 

vyřešit prostřednictvím takzvaných unimobuněk. K vybudování takového sociálního 

zázemí bude třeba zajistit pitnou vodu pro umývárny a toalety, a to například vybudováním 
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studny. Dále bude potřeba vyřešit likvidaci vzniklých splaškových vod. Likvidace může 

probíhat např. prostřednictvím čističky odpadních vod se vsakováním vyčištěné vody do 

podloží nebo odvodem vody do vodoteče. Dalším důležitým požadavkem na zázemí 

zaměstnanců bude zajištění jeho funkčnosti, a to přivedením elektrické energie do těchto 

objektů a prostoru lomu. Na pozemku p.č. st. 365 se nachází budova trafostanice, ze které 

by bylo možné elektrickou přípojku pro zázemí lomu vybudovat. 

3.2.3 Výstavba nové příjezdové komunikace 

Další přípravné práce budou spočívat ve vybudování nové příjezdové komunikace     

do lomu. Jedinou možnou příjezdovou komunikací do lomu je odbočka ze silnice č. 44434, 

ze silnice spojující obce Jívová a Domašov nad Bystřicí. Z této asfaltové cesty odbočuje 

polní cesta, která vede až na území dobývacího prostoru, a dále pokračuje k lesním 

porostům za dobývacím prostorem (viz příloha č.7). Vlastníkem výše zmíněné odbočky, 

nezpevněné polní cesty, je Česká republika. Tato cesta se skládá ze dvou dílů. První díl je 

označen parcelním číslem 1312/9 a právo hospodaření s majetkem ve vlastnictví státu zde 

má Ministerstvo obrany, sídlem Tychonova 221/1, Hradčany, Praha 6 (viz. příloha č.9). 

Druhý díl je složen z pozemků zaevidovanými pod p.č.1595, p.č.1596 a p.č.1290/2. Právo 

hospodařit s těmito pozemky má podnik Lesy České republiky, s.p. (viz příloha č.8). 

Tento úsek příjezdové cesty má délku cca 800 m a pro pojezd těžkou automobilovou 

dopravou jej bude třeba zpevnit. V této části příjezdu je třeba počítat s obousměrným 

provozem. První možností je vybudovat obousměrnou komunikaci. Druhou možností         

je vybudování rozšířených úseků pro bezpečné míjení se vozidel jedoucích proti sobě. 

Šířka této komunikace v současnosti je 3,2 m po celé její délce.  

Další částí komunikace, kterou bude potřeba upravit, je lesní cesta s parcelním 

číslem 1596. Tato lesní cesta je dlouhá cca 200 m. Je také nezpevněná a vede svahem dolů. 

Tato cesta se napojuje na již vybudované asfaltové komunikace v prostorách lomu. 

Nejstrmější část klesání příjezdové cesty je 14 %, což představuje sjezd a výjezd vozidel 

do lomu pod úhlem 6,3˚. V současné době je tento krátký úsek, procházející lesním 

porostem, široký pouze 3,2 m (viz obr. č.4). Jeho současná šíře neumožní obousměrný 

provoz nákladních automobilů. Z důvodu bezpečnosti provozu musí na této části 

komunikace proběhnout úprava šířky vozovky. Nově vybudovaná komunikace bude mít 
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šířku 6,0 m. Pro vybudování nové komunikace budou muset být vykáceny 4 vzrostlé 

stromy. 

Obrázek č. 4: Příjezdová komunikace do lomu se 14 % sklonem svahu                                  zdroj: foto autor 

Stavba příjezdové komunikace znamená zpřístupnění lomu budoucím zákazníkům. 

Vlastní výstavba komunikace může být zahájena až současně se zahájením těžby suroviny 

v lomu Domašov nad Bystřicí. Veškeré kamenivo potřebné pro vybudování nové 

příjezdové komunikace bude vyrobeno a dodáno z právě natěžené suroviny. Využitím 

kameniva z vlastních zdrojů kamenolomu bude výstavba nové příjezdové komunikace 

výrazně levnější. Cenová kalkulace výstavby komunikace bude podrobně popsána dále.  

3.3 Návrh těžby na vlastních pozemcích 

Před zahájením těžby suroviny a výroby drceného kameniva bude třeba provést 

přípravné práce pro otvírku lomu. Rozsah přípravných prací je popsán v kapitole 3.2 

Přípravné práce pro otvírku lomu. 

Dobývání suroviny na pozemcích provozovatele lomu je realizovatelné bez 

jakýchkoli dalších přípravných prací. Surovina je připravena k okamžitému zahájení těžby. 

V úseku pozemků ve vlastnictví společnosti Českomoravský štěrk, a.s. je ložisko roztěženo 

po etážích z doby dřívější těžební aktivity. Pro otvírku lomu zde nebudou prováděny žádné 

skrývkové práce.  
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3.3.1 Postup těžby 

Postup těžby bude ovlivněn dnešním stavem roztěžených těžebních etáží. V rámci 

otvírky lomu Domašov nad Bystřicí a v rozsahu těžeb zaměřených pouze na těžbu 

prováděnou na pozemcích vlastníka a provozovatele lomu je nutné počítat s omezeným 

množstvím vytěžitelných zásob. Těžba suroviny je navržena tak, aby neuzavřela možnost 

rozšíření těžby o další zásoby suroviny. 

Vlastní postup těžby musí být veden tak, aby těžební etáže s vyšší bází s předstihem 

ustoupily postupu těžby etáží s nižší bází a aby bylo možno dosáhnout na vytěžení 

suroviny z bloků zásob č.2 a č.3 a současně i z bloku zásob č.4 (viz příloha č.10). 

Postup těžby je nutno zvolit tak, aby bylo možné dosáhnout kompletního vytěžení 

zásob z těchto bloků. Tento postup spočívá v částečném rozvinutí těžby mimo bloky zásob. 

Postup těžební fronty mimo bloky zásob umožní zpřístupnění zásob z bloků č.3 a č.4. 

Nejdříve bude odtěžena surovina z východní části prvního těžebního řezu. Stěna 

první etáže bude odtěžena navrženým směrem podle plánovaného postupu těžby (viz 

příloha č.10). Ustoupením stěny první etáže o vzdálenost 50,0 m oproti dnešnímu stavu se 

uvolní prostor pro zahájení těžby druhé etáže. Těžbou suroviny z druhé těžební etáže dojde 

k posunu hlavy těžební stěny téměř až k patě první těžební stěny. Mezi hlavou druhé etáže 

a patou první etáže zůstane 10,0 m nevytěžený pás jako širší lávka, nebo jako zachovaná 

obslužná komunikace na úrovni báze I. etáže. Zachováním širší lávky mezi stěnami 

získáme vhodný úhel závěrného svahu po dokončení těžby. Pokud se bude těžba                

v budoucnu i dále rozvíjet, tak mohou zachované širší lávky sloužit jako obslužné 

komunikace. 

  Dalším těžebním postupem bude těžba suroviny ze třetí těžební etáže. Postup těžby 

bude veden tak, že se hlava stěny třetí etáže přiblíží k patě stěny druhé etáže a mezi nimi 

bude opět ponechána 10,0 m široká lávka.   

Závěrečná těžba suroviny bude probíhat ze čtvrté těžební etáže, kde postup těžby 

bude veden ve stejném směru jako předchozí těžby. Čtvrtá etáž bude dotěžena stejným 

způsobem až těsně k patě třetí etáže s ponecháním nedotěžené lávky široké 10,0 m.  
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Plánovaným postupem těžeb jednotlivých etáží bude vždy vytvořen dostatečný 

prostor pro bezpečné umístění strojů na úpravu těženého kamene. Úprava a třídění 

vyrobeného kameniva bude probíhat vždy na ploše právě těžené etáže.  

3.3.2 Vytěžitelné množství suroviny 

V rámci těžby suroviny s omezením dobývání pouze na plochy pozemků                 

ve vlastnictví majitele lomu je z hlediska uplatnění dnešních těžebních technologií možné 

vytěžení zásob, které se nachází v blocích číslo 2, 3 a 4. Zásoby, které jsou evidovány 

v bloku č.5, jsou z hlediska postupu těžby se zachováním všech těžebních etáží v již 

používaných výškových úrovních nevydobytelné. Zásoby bloku č.5, při této těžební 

variantě, zůstanou nevytěžené. Jedná se o zásoby o objemu 543,75 tis. m
3
 suroviny         

(viz tab. č.6). 

Zásoby, které bude možné vydobýt, jsou z bloku zásob č. 2, 3 a č. 4 . Z bloku č.2                

je možné získat 96 600 m
3
 suroviny. Z bloku č.3 je možné vydobýt 312 300 m

3
 suroviny               

a z bloku č.4 je možné získat 117 500 m
3
 suroviny. Celkové množství zásob suroviny, 

které můžeme získat těžební aktivitou vymezenou pouze na dobývání suroviny                   

na pozemcích, které patří provozovateli lomu, činí 586 400 m
3
. 

Z důvodu sklonu těžebních stěn a ponechání lávky mezi stěnami III. a IV. etáže 

nelze z bloků č.3 a č.4 získat jejich kompletní zásoby (viz příloha č.10). Množství zásob, 

které zůstanou z bloků č.3 a č.4 nevytěženy, se dají odhadnout na 110,7 tis. m
3
 suroviny. 

Vyjma těchto nevytěžitelných zásob suroviny bude postupem těžební fronty mimo bloky 

zásob natěženo až 175,8 tis. m
3
 další suroviny.  

Navržený výpočet zásob zahrnoval pouze zásoby suroviny vytěžitelné z bloků. 

Uvolněním zásob i těžbou mimo bloky získáme v celkovém součtu o 65 tis. m
3
 suroviny 

více, než bylo původně plánováno ve výpočtu. Můžeme tedy uvažovat o objemu těžby               

až  651 400 m
3
 suroviny. Celkové množství vytěžitelných tun suroviny získáme tak,           

že uvedený objem suroviny vynásobíme střední hodnotou objemové hmotnosti suroviny, 

která činí 2,6 g.cm
-3

. V takovém případě můžeme počítat s celkovým množstvím 1 693 640 

tun suroviny. Pokud budeme brát v úvahu průměrnou roční těžbu a úpravu vydobyté 

suroviny o objemu 100 000 tun, tak se při realizaci těžby suroviny v navrhovaném rozsahu 
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bude lomový kámen v dobývacím prostoru Domašov nad Bystřicí dobývat a zpracovávat 

přibližně 17 let.  

3.4 Návrh rozšíření těžby 

Návrh rozšíření těžby v lomu Domašov nad Bystřicí spočívá v rozšíření těžby             

o dobývání suroviny z dalších bloků zásob, a to z bloků č.5 a č.6. Zásoby suroviny v těchto 

blocích se již nenacházejí na pozemcích provozovatele lomu. Před zahájením těchto 

navržených rozšířených těžeb, mimo pozemky  společnosti Českomoravský štěrk, a.s., 

musí být vyřešeny střety zájmů s vlastníky dotčených pozemků. Všichni majitelé těchto 

pozemků musí být předem seznámeni s rozsahem přípravných i těžebních prací, které 

budou na jejich pozemcích v rámci rozšíření těžby z bloků č.5 a č .6 realizovány.  

S majiteli pozemků musí dojít ke vzájemným dohodám o provádění těžební činnosti. 

Musí být uzavřeny smlouvy o způsobu a výši náhrad za těžbu na jejich pozemcích. Teprve 

následně můžeme začít uskutečňovat toto rozšíření těžby dle návrhu rozšíření těžby. 

3.4.1 Návrh rozšíření těžby o zásoby z bloku č.5 

Model návrhu rozšíření těžby v lomu Domašov nad Bystřicí spočívá v navázání 

těžby na těžbu suroviny na pozemcích majitele lomu. Cílem tohoto postupu těžby             

je zpřístupnění a získání zásob suroviny, které v prvním návrhu těžby   zůstaly v blocích 

zásob č.3, č.4 a č.5 jako nevytěžitelné zásoby. Tento návrh rozšíření těžby bezprostředně 

navazuje na návrh těžby suroviny na pozemcích vlastníka lomu a plně využívá již 

vybudovaných nájezdů na jednotlivé etáže. Z důvodu plánovaného využití pro další těžbu 

byly mezi jednotlivými etážemi záměrně ponechány 10 m široké lávky. 

V případě zvýšeného zájmu o kamenivo z kamenolomu Domašov nad Bystřicí, bude 

nutno s předstihem dohodnout veškeré podmínky řešící střety zájmů s majiteli pozemků             

v rámci dobývacího prostoru. Realizace návrhu rozšíření těžby bude, z důvodu vlastnictví 

pozemků jinými osobami než majiteli lomu, závislá na náročnosti a splnitelnosti jejich 

požadavků.  
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3.4.2 Skrývkové práce za účelem uvolnění zásob 

Samotná uskutečnění návrhu rozšíření těžby bude vyžadovat provedení rozsáhlých 

skrývkových prací pro uvolnění suroviny. Při úvaze o nezbytně nutných postupech                          

těžby na těžebních etážích, o sklonu těžebních  stěn a při ponechání lávek mezi 

jednotlivými etážemi zjistíme, že musí být provedeny takové skrývkové práce, kde 

skrývkový řez postoupí před současným I. těžebním řezem o 120 m. 

Rozsah takových skrývkových prací by znamenal skrytí celého bloku zásob č.6                   

a současně s ním i skrytí dalších sousedících ploch. Tento účelový skrývkový řez by byl 

veden v ose 50 m jižně od průzkumné šachtice označené značkou Šc16. Následovně pak  

bodem 50 m jižně od šachtice Šc15, dále bodem 50 m jižně od šachtice Šc13, a  pak přímo 

přes šachtice Šc13, Šc12, Šc11, Šc8 a Šc7 (viz příloha č.11). Takto vedený skrývkový řez 

by umožnil dostatečné zpřístupnění suroviny, evidované v bloku zásob č.5, a její kompletní 

vytěžení. 

3.5 Trhací práce 

Průběh těžby suroviny v kamenolomu Domašov nad Bystřicí je navržen klasickým 

způsobem. Pro rozpojování horniny bude využito trhacích prací. V dřívějších dobách, kdy 

byl lom Domašov nad Bystřicí v provozu, byly trhací práce prováděny nejprve vlastními 

prostředky a ve vlastní režii provozovatele lomu. Pro tento účel byl lom vybaven vlastním 

skladem výbušnin, který byl vybudován mimo území dobývacího prostoru. Původní sklad 

výbušnin se nachází v těsné blízkosti DP, východním směrem od jeho východní hranice,             

a to při vrcholu DP č.4 . Před ukončením provozu lomu byly trhací práce prováděny už jen 

dodavatelsky. Sklad výbušnin byl zajištěn proti vniknutí do prostor skladu nežádoucími 

osobami zazděním vchodu se zanechanými větracími otvory. 

3.5.1 Způsob provedení trhacích prací 

Nejvhodnější metodou provedení trhacích prací v lokalitě lomu Domašov                     

nad Bystřicí je rozpojení horniny pomocí clonových odstřelů. Třířadý clonový odstřel                

se jeví jako nejefektivnější možnost rozpojení horniny. Je zcela možné, že v průběhu 

postupu těžby  bude muset  být použit  i jiný typ odstřelu.  Dalšími možnými  typy odstřelů 
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Obrázek č. 5: Vrtná souprava Atlas Copco ROC D9C                                     zdroj: foto Bc. Zdeněk Bednařík 

budou méněřadé odstřely, jako například dvouřadý clonový odstřel nebo i odstřel řadový. 

Nižší počet řad odstřelu vyplyne postupně z nutnosti dorovnání stěny těžené etáže nebo 

například z dotěžení příslušné etáže do definitivní podoby.  

Provádění trhacích prací vlastními prostředky by bylo v dnešní době neefektivní. 

Úspornějším řešením je provádět trhací práce jejich zadáním dodavatelské firmě. Výběr 

takové firmy proběhne na základě vypsaného výběrového řízení. Hlavním požadavkem  

zadání výběrového řízení na provádění trhacích prací bude komplexnost celé dodávky.  

Společnost, která se bude ucházet o provádění trhacích prací, musí být držitelem 

platných oprávnění k provádění těchto prací. Musí být zejména držitelem oprávnění 

k provádění hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem podle zákona               

č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění 

pozdějších předpisů. Firma musí dále vlastnit živnostenského oprávnění k provádění 

trhacích a ohňostrojných prací. Vhodné by bylo, aby ve výběrovém řízení zvolená 

společnost disponovala i oprávněním pro přepravu trhavin. 

Firma, která bude majiteli kamenolomu nabízet provedení trhacích prací, musí být 

schopna provádět všechny jednotlivé dílčí práce, a to již od zaměření budoucího odstřelu.            

Součástí písemné nabídky musí být vypracování projektu trhacích prací, realizace 
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veškerých vrtných prací při přípravě odstřelu, dovoz výbušnin, nabíjení vývrtů, provedení 

vlastního odstřelu a také zpracování závěrečné dokumentace včetně mapového zákresu 

odstřelu. Vše musí být nutně prováděno v souladu s platnými předpisy.  

3.5.2 Clonový třířadý odstřel 

V podmínkách lomu Domašov nad Bystřicí bude těžba suroviny probíhat pomocí 

třířadých clonových odstřelů. Tento typ odstřelů bude pro lom nejefektivnější. Každý 

odstřel bude navržen s ohledem na právě aktuální podmínky a potřeby provozu lomu 

v daný okamžik.  

Cílem odstřelů je získání uvolněné suroviny pro výrobu drceného kameniva 

v potřebném množství. V průběhu kalendářního roku proběhnou čtyři plánované odstřely, 

každý o objemu 25 000 tun suroviny. Četnost odstřelů bude pochopitelně přizpůsobena 

poptávce a odbytu kameniva.   

3.6 Zpracování natěžené suroviny a výroba kameniva 

Po provedených trhacích pracích bude následovat zpracování suroviny z rozvalu 

a výroba požadovaných frakcí kameniva. Kompletní zpracování kameniva bude provedeno 

na ploše těžební etáže a bude probíhat výhradně pomocí mobilních strojů. Z rozvalu bude 

lopatové rýpadlo odebírat surovinu a bude ji vkládat přímo do násypky mobilního drtiče. 

Z mobilního drtiče bude surovina pomocí pásového dopravníku dopravena dále                 

do mobilního třídiče. Z třídiče bude surovina rozdělena na tři nebo čtyři základní frakce 

kameniva. Za třídičem, přímo na vlastní ploše příslušné těžební etáže, bude vytvořena 

dočasná skládka tříděného kameniva. 

Z této skládky bude kamenivo expedováno pomocí čelního nakladače zákazníkům. 

Z důvodu snížení nákladů na expedici kameniva bude čelní nakladač vybaven vlastní 

váhou v lopatě nakladače. Tak nebude muset být budována nájezdová váha pro vážení 

automobilových souprav zákazníků. 
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3.6.1 Hydraulická lopatová rýpadla 

Po provedených trhacích pracech bude veškerá uvolněná surovina rozložena 

v rozvalu na bázi těžené etáže. Surovina z rozvalu bude postupně rozebrána hydraulickým 

lopatovým rýpadlem neseným na housenicovém podvozku. Rýpadlo bude odebírat 

surovinu a bude ji vkládat přímo do násypky mobilního drtiče. 

Obrázek č. 6: Hydraulické lopatové rýpadlo Hyundai s housenicovým podvozkem                 zdroj: foto autor 

Hydraulické lopatové rýpadlo bude zvoleno tak, aby svým pracovním výkonem 

stačilo zásobovat surovinou mobilní drtič. Objem lopaty rýpadla musí být větší než 1 m
3
. 

Takové objemy lopat se vyskytují u rýpadel ve váhové kategorii kolem 30-ti tun a více.  

Mezi nejčastěji v lomařských provozech používaná hydraulická lopatová rýpadla 

patří například rýpadla od firem Caterpillar, Volvo, Komatsu, Liebherr a další. Požadovaný 

objem rýpadla, uvedený výše, splňují tyto konkrétní stroje: Caterpillar 330 C LN, Volvo 

EC 300 DNL, Komatsu PC 360 LC a Liebherr R 934 B Litronic HDS. 

3.6.2 Drtiče  

Samotné zpracování suroviny v kamenolomu začíná pomocí drtiče. Technických 

variant a druhů drtičů je široká škála, od stacionárních drtičů, přes semimobilní drtiče,         

až po zcela samostatné mobilní drtiče. 
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Drtiče se vyrábí v různých variantách pro různé způsoby drcení. Nejčastěji 

používanými drtiči jsou drtiče čelisťové, kuželové, válcové a kladivové. Pro účel drcení 

rubaniny z rozvalu v lomu Domašov nad Bystřicí bude nejvhodnější použít mobilní 

čelisťový drtič. 

Obrázek č. 7: Mobilní čelisťový drtič Vesuvio F1000 C                                                            zdroj: foto autor 

Mobilní čelisťové drtiče jsou vyráběny několika renomovanými firmami. Mezi 

známé značky patří například drtiče firem Fintec, Gasparin Impianti, Keestrack či Sandvik. 

Mají různé kapacitní výrobní hodnoty. Každý z těchto výrobců vyrábí různé modelové 

řady drtičů, od nejmenších modelů s nižšími výkony drcení, až po řádově vysoce výkonné 

stroje s možností zpracování velkého množství kameniva za hodinu provozu stroje. 

Například mobilní čelisťový drtič italské výroby, od společnosti Gasparin Impianti, 

model Vesuvio F1000 C (viz obr. č.7), nesený na housenicovém podvozku, má hmotnost 

32 tun a je vybaven vibrační násypkou o objemu 5,5 m
3
. Přechod mezi násypkou a drtičem 

má rozměr 1000 x 650 mm. Maximální rozměr vloženého kusu suroviny do násypky 

drtiče, uváděného výrobcem, je do 550 mm. Výstup drtě je v rozmezí 32-250 mm. Výkon 

drtiče Vesuvio F1000C je udáván v rozmezí 50 – 240 t.hod
-1

. [8] 
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3.6.3 Mobilní třídiče 

V rámci výroby drceného kameniva je následným krokem postupu roztřídění 

nadrcené suroviny. Jak pro zpracování natěžené suroviny, tak i pro třídění nadrceného 

kameniva, se pro lom Domašov nad Bystřicí jeví jako nejvhodnější použití mobilních 

drtících a třídících stojů. Třídění kameniva může tedy v lomu zastat mobilní třídič.  

Obrázek č. 8: Mobilní dvousítný třídič vyráběný v ČR, Keestrack Novum                                zdroj: foto autor 

Základním parametrem výběru třídiče je jeho schopnost třídit kamenivo                  

na požadované velikosti. Mobilní třídiče dokážou třídit kamenivo na tři až čtyři velikosti,  

a to v závislosti na počtu sítových ploch osazených v třídiči. Mobilní třídiče, vyhovující 

potřebám řešeného kamenolomu Domašov nad Bystřicí, vyrábí například firmy Fintec, 

Sandvik nebo firma Keestrack, která vyrábí třídiče přímo v České republice. 

Mobilní třídič Keestrack Novum je dvousítný třídič, který umožní roztřídění 

kameniva na tři základní velikosti. Velikost vstupní suroviny může být maximálně do 500 

mm. Keestrack Novum je nesen na housenicovém podvozku a jeho celková hmotnost je 25 

t. Třídič je vybaven sítovou plochou o rozměrech 4,2 x 1,5 m. Dokáže tak roztřídit 

surovinu na 3 frakce, frakce o rozměrech 0/32, 32/63 a 63/125 mm. Výkon stroje při 

třídění kameniva, udávaný výrobcem, je 50 až 250 t.hod
-1

. 
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V případě potřeby jemnějšího třídění suroviny je možné přistavit do série další 

mobilní třídič. V případě použití dalšího třísítného třídiče by byla frakce kameniva 0/32 

dále roztříděna na frakce jemnější, a to frakce o velikostech 0/4, 4/8, 8/16 a 16/32 mm. 

3.6.4 Nakladače 

Obslužné práce pro výrobní linku a sklad vyrobeného kameniva budou zajištěny 

pomocí čelního lopatového nakladače. Výrobní proces drcení a třídění suroviny, ale také 

skladování a expedice vyrobeného kameniva, bude vyžadovat pořízení stroje, který tyto 

úkony umožní. Jedná se zejména o odběr a přemístění hotových vytříděných výrobků 

kameniva.

Obrázek č. 9: Lopatový nakladač firmy Hyundai                                                                      zdroj: foto autor 

Čelní lopatový nakladač pro lom Domašov nad Bystřicí by měl být vybaven vlastní 

váhou, tzv. tenzováhou, která bude sloužit ke zjištění hmotnosti nákladu kameniva v jeho 

lopatě. Váha nainstalovaná přímo v nakladači usnadní expediční práce. Při nakládce 

kameniva do vozů zákazníků bude tedy kamenivo váženo již při nakládce nakladačem       

a nebude tak třeba za účelem vážení vozidel při expedici budovat v areálu kamenolomu 

nájezdovou váhu. 

Mezi nejvýznamnější výrobce lopatových nakladačů patří společnosti Volvo, 

Caterpillar, Liebherr, Komatsu a další (viz obr. č.9). Lopatový nakladač, zvolený pro 

pokrytí potřeb lomu Domašov nad Bystřicí, musí splňovat požadavky pro zvládnutí 
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veškerých obslužných prací při výrobě i expedici kameniva. Nakladač může být pořízen 

například od výše uvedených výrobců. 

3.7 Skladování vyrobeného kameniva a expedice 

Použitím mobilní výrobní linky pro výrobu tříděného kameniva bude veškerá 

vytěžená surovina po výstupu z třídiče uložena na ploše právě těžené etáže. Při zpracování 

natěžené rubaniny budou stroje mobilní výrobní linky postupovat ve směru postupně 

odkrývané a uvolněné plochy etáže. Roztříděné kamenivo bude tvořit tři samostatné 

skládky podle jednotlivých frakcí tříděného kameniva. 

Pokud bude v blízkosti třídiče pro uložení tříděného kameniva málo prostoru, bude 

kamenivo odebíráno od třídiče lopatovým nakladačem a bude skládkováno na volné ploše 

této těžební etáže. Vytvořená dočasná skládka vyrobeného kameniva musí ctít zásady 

bezpečného provozu lomu a musí být založena v bezpečné vzdálenosti od hlavy stěny nižší 

etáže. 

Základní varianta třídění vyrobeného kameniva bude spočívat v třídění na tři hlavní 

frakce. Zákazníkům bude nabídnuto kamenivo o velikostech 0/32, 32/63 a 63/125 mm. 

Vytvořením dočasné skládky kameniva na ploše těžené etáže budou výrazně sníženy 

náklady na výrobu a skladování. Nebude tak třeba převážet vyrobené kamenivo na jinou 

plochu, kde by musela být zřízena expediční deponie suroviny. 

Při umístění dočasných skládek kameniva je nutno počítat s  dostatečným 

manipulačním prostorem pro pohyb nakladače. Další prostor, který musí být vyčleněn, je 

prostor určený pro nakládku automobilových souprav zákazníků. Tyto plochy se mohou 

v závislosti na aktuální situaci v lomu měnit, a to zejména dle aktuálního postupu těžby 

suroviny a také podle velikosti skládek určených pro expedici.  

V obdobích, kdy bude připraveno dostatečné množství vyrobené suroviny na 

skládkách, nebude v lomu Domašov nad Bystřicí žádná těžba ani úprava natěžené suroviny 

probíhat. V kamenolomu bude přítomna pouze obsluha nakladače, která bude zajišťovat 

nakládku kameniva pro zákazníky. Po vyprodání natěžených zásob kameniva se bude celý 

výrobní cyklus opakovat. 
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3.8 Legislativní podpora 

Veškeré práce prováděné v lokalitě dobývacího prostoru musí být prováděny 

v souladu s platnými zákony a bezpečnostními předpisy.  

Jedná se zejména o dodržování ustanovení zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití 

nerostného bohatství (horní zákon) ve znění pozdějších předpisů. Dalším zákonem je 

zákon č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě ve znění 

pozdějších předpisů a zákon č. 157/2009 Sb. o nakládání s těžebním odpadem a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Z bezpečnostních předpisů se jedná zejména o dodržování vyhlášky ČBÚ č. 26/1989 

Sb. ze dne 29. prosince 1988 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 

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

ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky ČBÚ č. 51/1989 o ochraně zdraví při práci a 

bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů.  

Trhací práce musí být prováděny v souladu s vyhláškou ČBÚ č. 72/1988 Sb.,                       

o používání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů, a s vyhláškou ČBÚ č. 99/1995 Sb.,                          

o skladování výbušnin, ve znění pozdějších předpisů. 

Z těchto základních báňských předpisů a dalších vládních nařízení vyplývají pro 

zaměstnavatele i pro zaměstnance povinnosti, které je potřeba dodržovat. Dodržováním 

základních pravidel, vyplývajících z bezpečnostních předpisů, přispějeme zásadním 

způsobem ke snížení úrazovosti v provozu lomu a zabráníme vzniku mimořádných 

událostí. 

 

 

 



         Bc. Roman Pudl:  Možnosti obnovy těžby v lomu Domašov nad Bystřicí - studie 

2015  37 

4 Technicko - ekonomické zhodnocení navržených 

postupů těžby 

Zhodnocení navrhovaných možností obnovy těžby v lomu Domašov nad Bystřicí 

přináší celkový pohled na záměr obnovy těžby suroviny, a to z hlediska nejen 

ekonomického, technického, ale také ekologického. Hodnocení se zabývá především  

těžbou suroviny na pozemcích vlastníka a provozovatele lomu. Následný návrh rozšíření 

těžby je závislý na uzavření vzájemných dohod mezi vlastníky pozemků a společností 

Českomoravský štěrk, a.s. 

4.1 Zhodnocení z hlediska náročnosti příprav pro otvírku lomu 

Přípravné práce, které je třeba provést před vlastním zahájením těžeb v lomu 

Domašov nad Bystřicí, jsou podrobně popsány v kapitole 3.2 Přípravné práce pro otvírku 

lomu. 

Přípravné práce lze rozdělit na dvě základní skupiny. První skupinou prací jsou 

přípravné práce, které musí být provedeny před zahájením těžeb v lomu. Druhou skupinu 

tvoří přípravné práce, které budou realizovány souběžně se zahájením vlastní těžby. 

Prvotním počinem v první skupině přípravných prací bude vybudování zázemí                  

pro pracující personál lomu. Dalšími pracemi jsou veškeré práce potřebné k odstranění 

nežádoucích dřevin z ploch těžebních etáží, a to zpřehledněním vnitřních komunikací lomu 

pomocí odtěžení a prořezání křovin, které obrůstají místní komunikace. Pro vybudování 

širší příjezdové komunikace do lomu musí být odtěženy stromy, které rostou v těsné 

blízkosti současné svážnice na ploše budoucího rozšíření. 

V části plánované těžby ložiska není žádný pokryvný útvar. Ložisko je přístupné                   

pro zahájení těžby. Nebudou zde prováděny žádné skrývkové práce. 

Druhá skupina přípravných prací bude prováděna současně až se zahájením těžby 

suroviny v lomu. Jedná se o práce na výstavbě nové příjezdové komunikace do lomu. 

Výstavbu příjezdové komunikace bude provádět dodavatelská firma. Z důvodu dodávek 

kameniva na výstavbu nově vznikající příjezdové komunikace do kamenolomu je se 
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započetím těchto prací plánováno až po zahájení těžby. Na výstavbu příjezdové 

komunikace, pro podsypy budované vozovky, bude potřeba cca 5 000 tun kameniva. 

4.2 Zhodnocení z hlediska technické náročnosti a vybavenosti 

Technická náročnost realizace záměru obnovy těžby v lomu Domašov nad Bystřicí        

a následného zpracování suroviny bude vzhledem k použití mobilní techniky minimální.  

 Výhodou mobilních strojů je skutečnost, že se mohou rychle přizpůsobit 

požadavkům postupu těžby a operativně měnit svou polohu. Při použití mobilního drtiče                 

a mobilního třídiče nebudou prováděny žádné zdlouhavé přípravné práce a těžbu suroviny                              

po zpřístupnění ložiska bude možné zahájit okamžitě.   

Mobilní třídič se může díky výměně sítových ploch přizpůsobit konkrétním 

požadavkům trhu a roztřídit vytěžené kamenivo na požadované velikosti dle poptávky 

zákazníků. Třídění vyrobeného kameniva je dle potřeb kamenolomu možné doplnit             

i o další mobilní třídič. Zapojením dalšího mobilního třídiče do série za první třídič 

získáme možnost nabídky tříděného kameniva ještě menší velikosti. Sortiment kameniva    

o velikosti 0/32 mm tak dalším třídičem roztřídíme na velikosti 0/4, 4/8, 8/16 a 16/32 mm. 

Třídění na více frakcí kameniva se bude moci provádět jen tehdy, pokud velikost 

plochy právě těžené etáže bude umožňovat vytvoření dalších skládek.   

Veškeré stroje, které budou v lomu zajišťovat výrobu drceného kameniva a další 

obslužné činnosti, je možné do vlastnictví provozovatele lomu pořídit nebo je lze včetně 

obsluhy stroje na provedení práce pouze pronajmout. Vše bude podrobněji popsáno 

v kapitole 4.3 Zhodnocení z hlediska ekonomického. 

Pro zahájení provozu v lomu je třeba vytvořit zázemí pro pracující personál. Toto 

zázemí bude tvořeno vybudováním šaten, umývárny, toalet, a případně i zřízením 

kanceláře. Zázemí je potřeba připravit až pro 7 pracovníků. Nejjednodušší variantou 

vytvoření zázemí zaměstnanců je postavení těchto objektů z unimobuněk. Stavba skládaná 

z modulů je současně nejrychlejším i nejlevnějším způsobem vytvoření funkčního zázemí.  
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Pro zázemí zaměstnanců bude doveden elektrický proud z transformátorovny, která 

se nachází v těsném sousedství dobývacího prostoru Domašov nad Bystřicí. Za účelem 

získání vody pro umyvárny a toalety bude třeba v blízkosti objektů vyvrtat studnu. 

Likvidace splaškových vod bude řešena pomocí čistírny odpadních vod s odtokem 

vyčištěné vody do vodoteče nebo se vsakováním vyčištěné vody do podloží. 

Za účelem získání stavebních povolení a povolení k nakládání s podzemními vodami 

budou pro vybudování studny a vybudování čističky odpadních vod vedena vodoprávní 

řízení na Odboru životního prostředí Městského úřadu Šternberk.  

4.3 Zhodnocení z hlediska ekonomického 

Možnost obnovy těžby v lomu Domašov nad Bystřicí je závislá na reálném 

předpokladu dobrého hospodářského výsledku. Záměr otvírky lomu v Domašově nad 

Bystřicí tento předpoklad rozhodně splňuje. 

4.3.1 Odhad ceny přípravných prací pro otvírku 

Předpokládaná cena prací za přípravu těžebních etáží výřezem nežádoucích dřevin              

s následnou likvidací natěžené dřevní hmoty se zpřístupněním a výřezem křovin kolem 

komunikací v lomu je zhruba 120 000,-Kč. 

Dalším počátečním výdajem je výstavba zázemí pro pracovníky lomu. Vybudování 

zázemí pomocí modulů unimobuněk bude závislé na počtu použitých modulů. 

V nejúspornější variantě bude potřeba ustavit v areálu lomu tři moduly. Jeden bude sloužit 

jako umývárna a toalety, další potom jako šatna a další jako společná místnost a jídelna. 

Další moduly se mohou ustavit v kamenolomu později, například s rozvojem těžby v lomu. 

Průměrná cena jednoho nového modulu unimobuňky se pohybuje okolo 150 000,-Kč. 

Předpokládaný výdaj za nákup, dopravu a usazení tří modulů na místo bude                                

cca 500 000,-Kč. 

K modulům unimobuněk bude vybudována studna s přípojkou, čistírna odpadních 

vod a přípojky elektřiny. Celkový náklad na vybudování tohoto nezbytného příslušenství 

nepřesáhne částku 400 000,-Kč. 
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4.3.2 Odhad ceny výstavby nové komunikace 

Nová komunikace, důležitá pro expedici vyrobeného kameniva automobilovou 

dopravou, umožní zpřístupnění lomu zákazníkům. Výstavba této komunikace bude 

zahájena současně až se začátkem těžby suroviny v lomu Domašov nad Bystřicí. Takové 

načasování umožní využití natěženého kameniva právě pro výstavbu nové příjezdové 

komunikace do kamenolomu. Na výstavbu nové příjezdové komunikace bude majitelem 

lomu vyhlášeno výběrové řízení. Před jeho vypsáním již musí být známy požadavky na typ 

a konstrukci vozovky. V propozicích výběrového řízení bude uvedeno, že zdrojem 

kameniva pro podkladní vrstvy nové vozovky bude surovina z lomu, tzn. že cenové 

nabídky ve svých kalkulacích nemohou tuto surovinu již zahrnovat. Cena                           

za výstavbu nové příjezdové komunikace vyvstane z výsledků výběrového řízení.  

Navržená vozovka, limitovaná rozměry stávající nezpevněné polní cesty, bude 800 

m dlouhá a 3,2 m široká. Po délce vozovky budou vybudovány 3 odstavné rozšířené 

plochy. Tyto plochy budou o 2,8 m širší než šíře nově budované vozovky. Délka každé 

rozšířené plochy bude 25 m. Tato rozšířená místa budou sloužit pro míjení se nákladních 

vozidel. 

Další část vozovky, která klesá do prostoru lomu a navazuje na stávající asfaltovou 

komunikaci, bude měřit 200 m a její šíře bude 6 m. Šířka 6-ti m je v tomto úseku 

z hlediska bezpečného míjení se vozidel při sjezdu do lomu a výjezdu z lomu důležitá. 

Klesání vozovky v tomto úseku dosahuje hodnoty 14 %. 

Celková plocha nově budované vozovky bude 3 810 m
2
. 

Cenu za výstavbu nové komunikace ovlivní zvolená konstrukce vozovky a mocnost 

jednotlivých ložních vrstev. Na zemní pláň bude uložena ochranná vrstva kameniva.                    

Na ni bude uložena dolní podkladní vrstva, a dále horní podkladní vrstva. Následovat bude 

ložná vrstva, na kterou bude položena vrstva obrusná. Tento typ vozovky s obrusným 

asfaltovým povrchem je konstruován speciálně pro velké zatížení vozovky nákladními 

vozidly. 

Na základě vlastní poptávky u nejmenované společnosti jsem zjistil, že výstavba 

výše uvedeného typu komunikace by stála 2 070,-Kč za m
2
. Při dodávce kameniva 
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z vlastního lomu se odhadovaná cena bude pohybovat kolem 1 720,-Kč za m
2
. Ceny jsou 

uváděny bez DPH. 

Celkové náklady na výstavbu nové komunikace jsou odhadovány na 7 886 700,-Kč 

bez DPH. 

Pro výstavbu příjezdové komunikace do lomu je možné zvolit ale i levnější variantu 

konstrukce vozovky, a to vozovky bez obrusné asfaltové vrstvy. Je počítáno s tím,                          

že výhodnější cenu za výstavbu příjezdové komunikace do lomu přinese i samotné 

výběrové řízení. 

4.3.3 Předpokládaný roční výnos záměru 

Obnova těžby suroviny bude představovat investice do přípravy vlastní otvírky. 

Investice budou směřovány do vybudování zázemí pracovníků, do přípravy těžebních 

ploch výřezem nežádoucích dřevin a do výstavby nové příjezdové komunikace (viz kap.  

4.3.1 a 4.3.2). Přehled nákladů nutných pro provedení otvírky lomu je uveden v tab. č.8 . 

Každý z výdajů pro otvírku lomu je z hlediska zařazení do odpisové skupiny hodnocen 

samostatně.  

Tab. č.8: Přehled nákladů pro realizaci otvírky lomu Domašov nad Bystřicí                    zdroj:rešerše autora 

Název položky 
Celková výše 

nákladů 

Odpisová 

skupina 

Díl 

odpisu 

Částka pro odpis 

za 1 rok 

Výřez nežádoucích dřevin 120.000,- Kč přímý náklad 1/1 120.000,- Kč 

Výstavba zázemí zaměstnanců 900.000,- Kč 5 1/17   52.941,- Kč 

Výstavba příjezdové komunikace 7.886.700,- Kč 5 1/30 262.890,- Kč 

NÁKLADY CELKEM 8.906.700,- Kč 

Celková částka pro odpis za 1 rok 435.831,- Kč 

Výřez nežádoucích dřevin je přímým nákladem. Celý výdaj bude odepsán jako 

nákladová položka. Výstavba zázemí zaměstnanců je zařazena do 5. odpisové skupiny.  

Dle §30 odst. 4 zákona č.586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, lze 

takový náklad rozpočítat na plánovanou dobu životnosti lomu, tedy na 17 let. Výstavba 
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nové příjezdové komunikace je zařazena také do 5. odpisové skupiny. Tato investice bude 

odepisována po dobu 30-ti let.  Veškeré částky, uvedené v tabulce, jsou uvedeny bez DPH. 

Vlastní těžba suroviny s výrobou tříděného kameniva bude z důvodu nákupu strojového 

parku investičně náročná. Ceny strojů potřebných pro výrobu jsou vysoké. Vzhledem 

k malému objemu těžeb by bylo pořízení takových strojů pro kamenolom nerentabilní. Ani 

nákup výrobních strojů formou úvěru či leasingu není zcela vhodný. Celková částka          

na nákup by přesahovala investici 25 mil. Kč. Při financování úvěrem či leasingem by 

celková investice do výrobních strojů byla ještě povýšena o úroky finančních společností.  

Veškeré úkony, které budou v lomu Domašov nad Bystřicí spojeny s trhacími 

pracemi a zpracováním natěžené suroviny, je vhodné zadat a nechat provádět 

dodavatelskými firmami. 

Tab. č.9: Celkový přehled reálných nákladů a výnosů v lomu Domašov nad Bystřicí        zdroj:rešerše autora 

Název položky Druh položky 
Částka na 1 tunu 

kameniva 

Částka na 100.000  

tun nebo za 1 rok 

Trhací práce náklad 15,- Kč 1.500.000,- Kč 

Pronájem hydraulického rýpadla náklad 13,- Kč 1.300.000,- Kč 

Pronájem mobilního drtiče náklad 30,- Kč 3.000.000,- Kč 

Pronájem mobilního třídiče náklad 24,- Kč 2.400.000,- Kč 

Pronájem lopatového nakladače náklad 13,- Kč 1.300.000,- Kč 

Mzdové náklady pro 2 zaměstnance náklad 10,- Kč 1.000.000,- Kč 

Zákonné poplatky a fondy  náklad 10,- Kč 1.000.000,- Kč 

Režie náklad 5,- Kč 500.000,- Kč 

Odpisy náklad 4,35 Kč 435.831,- Kč 

Prodej kameniva výnos 180,- Kč 18.000.000,- Kč 

C E L K E M z i s k 55,65 Kč 5.564.169,- Kč 

Vyhlášením soutěže o provedení prací v předem určeném rozsahu požadovaném 

provozovatelem lomu získáme od dodavatelů na dané práce nejvýhodnější nabídku. 

V tabulce č.9 jsou uvedeny předpokládané výdaje a příjmy při těžbě a výrobě kameniva 
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v lomu Domašov nad Bystřicí. Částky, které jsou uvedeny v tabulkách č.8 a č.9, jsou 

získány na základě rešerše cen potencionálních dodavatelských firem. Veškeré částky jsou 

uvedeny bez DPH.  

Formou spolupráce s dodavatelskými firmami minimalizujeme náklady na výrobu 

kameniva a můžeme pružně reagovat na poptávku trhu v regionu. Množství vytěžitelných 

zásob nám udává perspektivu lomu na 17 let těžby. Za tuto dobu může dojít k množství 

nepředvídatelných změn, například k nárůstu poptávky kameniva nebo naopak k útlumu 

odbytu. 

Těžbou a zpracováním suroviny dodavatelskými firmami se dokážeme lépe vyrovnat 

s případným nepříznivým ekonomickým vývojem trhu. 

4.4 Zhodnocení z hlediska ekologického 

Po době 15-ti letého těžebního klidu s sebou záměr otvírky lomu přináší zvýšenou 

aktivitu v regionu. Dobývací prostor Domašov nad Bystřicí je umístěn ve vzdálenosti         

asi 850 m od nejbližších obydlí. Projevy těžby na sídlech obyvatel okolních obcí                 

se z žádného hlediska možných vlivů nepředpokládají. 

4.4.1 Prašnost 

Největší vliv na nejbližší okolí bude mít nově otevřený lom ve zvýšené prašnosti. 

Lesy, které obklopují celý dobývací prostor a skrývají celý lom, budou nápomocné 

v mírnění projevů prašnosti lomu. V letních měsících, kdy je očekávána prašnost nejvyšší, 

je možné snížit tuto prašnost skrápěním ploch lomu. 

4.4.2 Hlučnost 

Těžbou suroviny, zpracováním kameniva a pojížděním nákladních automobilů bude 

v lokalitě lomu produkována vyšší hlučnost. Díky lesům, které obklopují dobývací prostor, 

bude venkovní projev hlučnosti snižován právě touto přirozenou protihlukovou bariérou. 

Vzhledem k velké vzdálenosti lomu od nejbližší vsi a vzhledem k přirozené protihlukové 

ochraně okolních lesů, hluk způsobený provozem lomu k obydlím nedolehne. 
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4.4.3 Seizmické vlivy na okolí 

Používáním trhacích prací při uvolňování suroviny od masivu dochází k seizmickým 

projevům na okolí. Vhodným načasováním jednotlivých vrtů při odpalu docílíme 

minimálního seizmického projevu na okolí. K minimalizaci seizmických projevů                        

při odstřelu napomáhá i skutečnost, že nejblíže obývané objekty jsou od místa budoucí 

aktivní těžby v lomu vzdáleny cca 850 m daleko. 
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Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo navrhnout možnosti obnovy těžby suroviny 

v lokalitě lomu Domašov nad Bystřicí. Jedná se o kamenolom, ve kterém již více než 15 let 

těžba suroviny neprobíhá. V současné době je lom udržován pouze v rámci režimu 

zajištění. 

Diplomová práce ukazuje na možnosti obnovy těžby v kamenolomu Domašov                  

nad Bystřicí. Po seznámení se s kvalitativními fyzikálně-mechanickými vlastnostmi 

horniny a po přepočtení stavu nevytěžených zásob, kterými lom stále disponuje, jsem 

navrhl možnosti provedení opětovné otvírky lomu. V rámci diplomové práce jsem nastínil 

možnost obnovy těžby suroviny na pozemcích, které jsou ve vlastnictví provozovatele 

kamenolomu, a současně jsem také poukázal na výhled dalšího rozšíření těžby v budoucnu 

mimo ně.  

Ekonomičtí ukazatelé navrhovaného záměru jednoznačně dokazují, že obnovení 

těžby s výrobou tříděného kameniva v lomu Domašov nad Bystřicí je rentabilní,                   

a s výhledem provozu lomu na dobu 17 let se tento záměr stává pro majitele kamenolomu 

velice atraktivní.     

 Obnova těžby s výrobou tříděného kameniva v lomu Domašov nad Bystřicí bude 

přínosem pro celý blízký region a okolí lomu.   

 

 

 

         Závěrem této práce bych chtěl poděkovat panu Ing. Josefu Kolčářovi, závodnímu 

lomu Domašov nad Bystřicí, za poskytnutí podkladů pro zpracování této diplomové práce 

a za jeho trpělivost při diskusích o možnostech obnovy těžby v tomto kamenolomu. 

Chtěl bych také poděkovat vedoucí mé diplomové práce Ing. Márii Jarolimové, 

Ph.D. za její odborné vedení, pomoc, rady a připomínky k této práci.          
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