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Anotace diplomové práce 
 

 

Cílem diplomové práce je navržení biotechnických opatření při těžbě v kamenolomu 

Jablonné nad Orlicí a návrh následných rekultivačních prací, tak aby znovuotevření lomu 

nebylo v rozporu ze zájmy v oblasti ochrany přírody.  

Práce obsahuje podmínky dané státní správou a návrhy jejích řešení. Autorka také popisuje 

soubor prací, které úzce souvisí s těžbou a  zamezením negativních vlivů na životní 

prostředí. Návrh rekultivačních prací je řešen tak, aby měl v budoucnu pozitivní vliv na 

rozvoj zdejší lokální druhové populace a jejich stabilitu.    

 

Klíčová slova: biotechnická opatření, rekultivační práce, životní prostředí 

 

 

An anotation of the thesis 
 
 

The aim of the thesis is a biotechnics-steps proposition during the mining in Jablonné nad 

Orlicí quarry and a suggestion of resulting recultural activities that way, that reopening of 

the quarry wouldnţ be against the nature conservation politics.  

The thesis  includes the conditions given by a public administration and the suggestions of 

its solution. The authoress also describes activities colloction, which are closely connected 

with mining and  a prevention of negative influences on a life environment. The recultural 

suggestionof activities is solved in order to have future positive influence on a 

development of a local  species population and its stability.    

 

Keywords: biotechnics-steps, recultural activites, environment 
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Seznam použitých zkratek 
 
 
 
ČBÚ  Český báňský úřad 

ČD  České dráhy  

ČR  Česká republika 

DP  Dobývací prostor 

J  Jih 

OPD  Otvírka, příprava a dobývání 

PUPFL Pozemek určený pro funkci lesa 

POPD  Plán otvírky přípravy a dobývání 

S  Sever 

TVO  Technický vedoucí odstřelu 

V  Východ 

ZPF  Zemědělský půdní fond 

Z  Západ 
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1. Úvod 
 

Těžba negativně ovlivňuje životní prostředí nejen těžebních prostorů, ale také  blízkého 

okolí. Současné trendy rekultivačních metod a kladený důraz na ochranu životního 

prostředí nám otevírá úplně jiný pohled na tuto problematiku. Jelikož je příroda a krajina 

nedílnou součástí každého z nás, a jsme si toho plně vědomi, snažíme se vytvořit takové 

podmínky, aby zahlazením lomové činnosti byly vytvořeny umělé ekosystémy, které 

v plné míře nahradí ty původní. 
 

Příčinou znovuotevření roztěženého ložiska Jablonné nad Orlicí nebyla jen vysoká 

poptávka po kvalitní surovině, která se v této lokalitě nachází, ale také povinnost 

organizace v souladu s Horním zákonem vytěžit ložisko s maximálním využitím 

nerostného bohatství. Následné využití ložiska by mělo probíhat bez výrazně negativních 

dopadů na životní prostředí proto byla zpracována tato studie, která dokazuje, že 

v současné době povrchová těžba sice naruší krajinný ráz, ale pomocí řízené a kvalitní 

rekultivace je možno docílit a vytvořit v konečné fázi biologicky velmi cenná stanoviště.  

 

 
Obr.č.1- Letecký snímek kamenolomu Jablonné n/O. zdroj:Českomoravský štěrk,a.s. 
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2. Charakteristika geologických, hydrogeologických a 
báňsko-technických podmínek na ložisku 
 
 

2.1 Situace ložiska 

 

Kamenolom Jablonné nad Orlicí (viz obr.č.1)   se nachází cca 2 km jihozápadně od obce 

Jablonné nad Orlicí v okrese Ústí nad Orlicí (viz.obr.č.2). Pro dobývání výhradního ložiska 

stavebního kamene Jablonné nad Orlicí byl stanoven dobývací prostor Bystřec 

rozhodnutím Ministerstva dopravy v Praze pod zn.16847/65-S 7 ze dne 21.5. 1965. V roce 

1998 byla těžba přerušena z důvodu nízké ekonomické efektivnosti provozu. Rozhodnutím 

Obvodního báňského úřadu v Trutnově pod zn.375/I/99/Ku/Lá ze dne 21.4.1999 byla 

povolena hornická činnost  - Plán zajištění kamenolomu Jablonné nad Orlicí. Tento plán 

řeší dočasné přerušení těžby na dobu nejvýše 10 let, tj. do 31.12.2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr č.2 – Mapa oblasti                     zdoj: www.seznam.cz 
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Na základě rozhodnutí vedení organizace obnovit znovu těžbu, byla zpracována 

dokumentace dle vyhlášky ČBÚ č.104/1988 Sb. v platném znění, která je součástí žádosti 

o povolení hornické činnosti v dobývacím prostoru Bystřec. 
 

Pro dobývání výhradního ložiska stavebního kamene Jablonné nad Orlicí byl stanoven 

dobývací prostor Bystřec. Výhradní ložisko je otevřeno etážovým lomem se dvěma 

těžebními etážemi. Výšky lomových stěn jsou cca 20 m s nadmořskou výškou bází: 

 

417 m n.m. spodní etáž 

436 m n.m. horní etáž 

Lom má být v budoucnu zahlouben o další etáž až na úroveň 400 m n.m. 
 

Kamenolom bude dodavatelem kvalitního přírodního drceného kameniva v regionu okresu 

Ústí nad Orlicí a jeho okolí. Provozovatelem kamenolomu bude organizace 

Českomoravský štěrk, a.s. Předpokládaná roční těžba bude cca 120 000 – 200 000 t 

drceného kameniva. 

 

 

2.2  Geologická charakteristika 

 

Geologicky patří vlastní horniny ložiska částečně k horninám zábřežské série, částečně ke 

granitoidnímu tělesu. Intrusivní horniny tvoří svrchní část kopule většího granodioritového 

tělesa, částečně protaženého ve směru SZ – JV až SV – JZ. V pokračování lokality 

Jablonné nad Orlicí, směrem severním, přechází intruze do tvaru mocné ložní žíly, těžené v 

kamenolomu Mistrovice (viz.obr.č.3). 
Ve vlastním intruzivním tělese převládají diority až tonality s pozvolnými přechody do 

granodioritů, mladší jsou proniky žul. Granitoidní horniny uzavírají proměnlivě mocné 

úlomky biotitických rul ve formě xenolitů, řádově v rozmezí 1-10 m, protažené ve směru 

proudění původního magmatu. 
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Obr.č.3 – Geologická mapa širšího okolí           www.geoportal.cz 

 

 

Legenda: 

         hlíny, spraše, písky, štěrky                                            ortoruly, granity  

         písky, jíly                                                                       pískovce, slepence, jílovce 

         žuly, granitoidy                                                             amfibolity, diabasy 

         břidlice, fylity, svory                                                    pískovce 

 

 

Ložisko Jablonné nad Orlicí je převážně budováno tělesem granitoidních hornin. Hlavním 

horninovým typem tohoto tělesa je křemenný amfibolicko-biotitický až 

biotitickoamfibolický diorit až granodiorit. 

Parabřidlice zábřežské série v nadloží jsou při kontaktu s granitoidním tělesem kontaktně 

metamorfovány a jsou tvořeny biotitickými a biotiticko-amfibolickými rulami s vložkami 

amfibolitů. 

V západní části dobývacího prostoru jsou těžebními stěnami v současné době odkryty 

partie parabřidlice stroňské série (dříve řazené k zábřežské sérii). Vlivem průniku 

granitoidního tělesa zde dochází ke kontaktní metamorfóze a kontaminaci. Kontaminované 

ruly jsou  drobnozrnné i nestejnozrnné. Součástí kontaminovaného rulového tělesa jsou i 

vložky amfibolitů - převažují jemnozrnné amfibolity s kostkovitým rozpadem. 
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Za kontaminovanými rulami směrem do nadloží se vyskytují již pouze epizonálně až 

mezozonálně přeměněné krystalické břidlice s převahou biotitických až dvojslídných 

svorů. Ve východní části dioritového a granodioritového tělesa vystupují horniny tzv. 

pestré série zastoupené biotitickými rulami s vložkami amfibolitů a fylitů (UNIGEO, 

Ostrava 2009).  

 

 

2.3 Petrografická charakteristika 

 

Petrograficky byl na ložisku určen převážně křemenný amfibolicko-biotitický až biotitický 

diorit až granodiorit střednozrnný, tmavě šedý, šedozelený až modrozelený s výraznými 

růžovými živci (viz obr.č.4). Zrnitost horniny je nejednotná, textura paralelní, znamená, že 

hornina tuhla za určitých horotvorných tlaků. Je složena převážně z živce, biotitu, amfibolu 

a křemene, tyto součástky jsou rozlišitelné i makroskopicky. Živce jsou zastoupeny 

převážně plagioklasem, jehož bazicita odpovídá andesinu, zastoupení draselných živců 

nepřesahuje 5%. 

Mikroskopicky je v hornině přítomen i titanit a apatit. Ve větší míře se na struktuře horniny 

podílejí světlé součástky, při převaze živců nad křemenem v průměru 15 %. V horninovém 

tělese se vyskytují xenolity biotitických rul, vzácněji biotitických fylitů. Biotitická rula 

xenolitů je jemnozrnná, má tmavošedou až namodralou barvu a paralelní strukturu. 

 

 
 
Obr.č.4 - Granodiority až diority, tmavě šedé, střednozrnné až hrubozrnné   zdroj:geologická dok. Jablonné 
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Horniny jsou zejména na vrchní etáži lomu, především v JJV části ložiska navětralé až 

silně zvětralé, limonitizované. Silně jsou horniny zvětralé až na písčitá eluvia v JV části 

dobývacího prostoru - na základě výsledku vrtu V4 (1962) až do hloubky cca 20 m. 

Mladšími pokryvnými útvary jsou kvartérní holocenní až pleistocenní deluviální 

kamenitohlinité až kamenitopísčité sedimenty (sutě). Mocnost této skrývky může 

dosahovat při okraji DP i více než 5 m. 
 

Vlastní tvar granitoidního tělesa je dán generální stavbou hornin staršího krystalinika  

(viz obr.č.5,6). Horniny stroňské série jsou ve zkoumaném prostoru uloženy ve směru SV 

–JZ až S-J.  

V prostoru kamenolomu tvoří granitoidní těleso kopuli pronikající do krystalických břidlic 

podle predisponované plochy diskontinuity zhruba na styku pestré série a komplexu svorů. 

Usměrnění granodioritů a dioritů je paralelní s okrajem tělesa a převážně kopíruje 

kopulovitý tvar, včetně zjištěných pruhů bazičtějších dioritů, protažených ve směru zhruba 

S - J. Vlastní magmatické těleso je postiženo mírně i destruktivní mladší tektonikou patrně 

saxonského stáří. Jsou zde vyvinuty zlomy ve směru SSV-JJZ. Ložisko má směrnou délku 

ve směru SSV - JJZ cca 750 m a max. šířku v kolmém směru cca 200 – 250 m. 

 
 

  

 

Obr.č.5,č.6 – Granidiority až diority s obsahem amfibolu        zdroj: Geologická dokumentace Jablonné n/O. 
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Ložisko se řadí mezi plutonická ložiska granitoidního charakteru, dosud neznámého stáří. 

Vzhledem k částečnému usměrnění hornin lze konstatovat, že k průniku a tuhnutí vlastního 

magmatu došlo v určité orogenetické fázi v období mezi proterozoikem a paleozoikem.  

 

Tektonika ložiska je značně komplikovaná. Na ložisku se nacházejí 4 výraznější systémy:  

 

1. ZJZ – VSV linie s příkrými úklony k SSZ tak i k JJV, vyvinuté ve vzdálenostech 

70-80 m.  

2. SSV - JJZ linie s úklony k ZSZ, v prostoru kamenolomu jsou vyvinuty dvě tyto 

linie v jeho západní části.  

3. SV – JZ linie s úklony k SZ. Dělí kamenolom na zhruba tři stejné části.  

4. S – J linie s úklony k Z jsou menšího rozsahu o délce okolo 100 m, vyvinuté 

především ve střední a jihovýchodní části kamenolomu. 
 

Všechny tektonické linie mají zhruba stejný charakter. Narušení horniny na nich dosahuje 

mocnosti okolo 1 m. Nelze je odtěžovat selektivně. Vedle primárních puklinových systémů 

jsou na ložisku vyvinuty další systémy rovnoběžné se směry hlavních tektonických linií. 

Ložisko bylo zařazeno do 2. skupiny ložisek jako ložisko střední velikosti, málo tektonicky 

postižené a s poměrně rovnoměrnými technologickými vlastnostmi v průběhu celého 

ložiska (UNIGEO, Ostrava 2009). 

 

 

2.4 Hydrogeologická charakteristika 

 

Hydrogeologicky má ložisko i při nově stanovené těžební bázi 400 m n.m. jednoduché 

hydrogeologické poměry, jelikož leží v úrovni místní erozivní základny, kterou tvoří údolí 

severojižním směrem protékající řeky Tiché Orlice v nadmořské výšce 405 - 395 m n. m. a 

na jihu údolí jejího levostranného přítoku – říčky Čenkovičky. S ohledem na současnou 

úroveň hladiny v zatopené části lomu (cca 406 m n.m.) a lokální přítoky z lomových stěn 

puklinami při bázi lomu bude vhodné odvodnění důlních vod k JZ až jihu při vybudování 

odvodňovacího kanálu a jejich přečerpávání z nejnižšího místa zahloubené etáže lomu s 

vybudovanou odvodňovací nádrží. V průzkumných dílech ani v lomu nebyla hladina 
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podzemní vody zastižena. Nevýrazné puklinové zvodnění bylo zjištěno pouze ve východní 

stěně spodní etáže kamenolomu. Mocnost pokryvných útvarů (eluvium a deluvium) je větší 

především v JV části dobývacího prostoru, propustnost těchto hlinitokamenitých až 

hlinitopísčitých deluviálních sedimentů však je nízká (kf cca n x 10-7 m.s-1), avšak 

dostatečně brání pronikání atmosférických srážek do skalního podkladu. 

Granitoidy jsou puklinově dobře propustné po otevřených puklinách nebo tektonických 

poruchách. 

Přítoky povrchové vody jsou závislé na atmosférických srážkách a lze je za současných 

podmínek odvést odvodňovací rýhou, nebo potrubím do řeky Tiché Orlice nebo do jejího 

přítoku říčky Čenkovičky. 

 

2.5 Báňsko - technické podmínky 

 
 
Usnesením Komise pro klasifikaci zásob pod č.j. 175-05/9-63 byly ke dni 26.4.1962 na 
výhradním ložisku Jablonné nad Orlicí schváleny tyto bilanční zásoby suroviny 
(viz.tab.č.1). 
 
 

Tab.č.1 – Geologické zásoby na ložisku 

kategorie Bloky zásob Surovina (m3) 
20 % mezivýkliz 

(m3) 

B 1,3,A-F 1 904 000 476 000 

C1 2,1a 1 408 000 352 000 

Geologické zásoby celkem 4 140 000 

 

 

V roce 2008 byl proveden přepočet zásob. 
 

Pro přepočet zásob byla stanovena výpočetní (těžební) úroveň 400 m n.m.  

Stav zásob na ložisku ke dni 22.8.2008 byl 3 444 tis.m3, z toho zásoby prozkoumané, 

bilanční, volné byly 2 102 tis.m3 a zásoby vyhledané, bilanční, volné byly 1 342 tis.m3 

(viz.tab.č.2). 
 



Bc.Marie:Adamusová:Biotechnická opatření při těžbě a zpracování suroviny 

2010  9  

Objem zásob vázaných v závěrných svazích těžebních řezů bude cca 256 000 m3. Objem 

vytěžitelných zásob v POPD zpracovaném pro dotčenou část výhradního ložiska Jablonné 

nad Orlicí bude cca 939 950 m3, tj. cca 2 538 000 t kamene. 

 

 

 

Tab.č.2 – Přepočet zásob v roce 2008 

BLOK ZÁSOB 
OBJEM BLOKU 

(tis.m3) 

SKRÝVKA 

(tis.m3) 

OBJEM ZÁSOB 

(tis.m3) 

č.1, prozk., bil., vol., 407 m n.m 324 0 324 

č.2, prozk..,bil., vol., 407 m n.m. 1 829 51 1 778 

č.3, vyhl., bil., vol., 407 m n.m. 239 21 218 

Celkem prozkoumané č.1+2 2 153 51 2 102 

Celkem prozk.+vyhl. č.1-3 2 392 72 2 320 

 

č.1A, vyhl., bil., vol., 400 m n.m 140 0 140 

č.2A, vyhl., bil., vol., 400 m n.m 336 0 336 

č.3A, vyhl., bil., vol., 400 m n.m 59 0 59 

Celkem vyhledané č.1A+2A+3A 535 0 535 

 

 

č.4, vyhl., bil., vol., 400 m n.m 467 23 444 

č.5, vyhl., bil., vol., 400 m n.m 25 2 23 

č.6, vyhl., bil., vol., 400 m n.m 122 0 122 

Celkem vyhledané č.4-6 614 25 589 

 

Celkem - prozk., bil., vol. 2 153 51 2 102 

Celkem - vyhl., bil., vol 1 388 46 1 342 

Geologické zásoby celkem  3 541 97 3 444 
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2.5.1 Plánované změny zásob výhradního ložiska 

 

K úbytku zásob bude docházet pouze těžbou suroviny. Předpokládaná průměrná výše těžby 

bude dosahovat 45.000 m3/rok , tj. cca 120.000 t/rok, v době zvýšené poptávky 200 tis. 

t/rok. 

Přírůstek zásob na ložisku se nepředpokládá. Dobývání ložiska bude prováděno v hranicích 

vyhodnocených bloků zásob v DP Bystřec na těžební bázi 400 m n.m. 

 

 

2.5.2 Rozčlenění zásob podle připravenosti k dobývání 

 

Další rozšiřování stávajícího lomu bude provedeno uvnitř DP jihozápadním směrem. 

Těžební činnost bude rozšířena na zalesněné pozemky. Před zahájením skrývkových prací 

na lesních pozemcích bude nutné je trvale odejmout z pozemků určených plnění funkcí 

lesa (PUPFL). 
 

V ochranných pilířích závěrných stěn lomu bude vázáno cca 256 000 m3 zásob. Tyto 

zásoby zůstanou vázány z důvodu zajištění stability závěrných svahů lomu.   
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3. Současný stav dobývání a používané technologie na 
ložisku 
 

 

3.1 Současná situace lomu  

 

Otvírka ložiska byla provedena stěnovým lomem se třemi těžebními řezy(viz.příloha 

č.1,2,3). Jednotlivé těžební řezy jsou na těchto výškových úrovních: 

 

1. těžební řez – 435 - 437 m.n.m. 

2. těžební řez – 415 – 417 m.n.m. 

3. těžební řez – 400 – 402 m.n.m. 

 

Výška stěny 1. těžebního řezu se pohybuje od 0 do 30 m, výška stěny 2. těžebního řezu od 

0 do 21 m a výška 3. těžebního řezu od 15 do 17 m. Pracovní plošina 1.těžebního řezu je 

široká od 10 do 35 m, pracovní plošina 2. těžebního řezu je široká minimálně 60 m.  

 

 

3.2 Plánovaná příprava a postup dobývání 

 

Z důvodu potřeby otvírky 3.těžebního řezu na kotu 400-402 m n.m. bude nutné vyčerpat 

důlní vodu v severozápadní části DP Bystřec. Před vyčerpáním důlní vody je nutné zajistit 

kompenzačně - revitalizační opatření – vybudovat refugium č.1 s tůněmi a zimovištěm – 

viz. kapitola 5. 
 

Před postupem dobývání na 1.a 2. těžebním řezu jihozápadním směrem bude nutné provést 

v dostatečném předstihu skrývku nadloží na celkové ploše o výměře cca 14 920 m²  

a v objemu cca 36 000 m³. Před skrytím této plochy bude provedeno odnětí lesních 

pozemků z PUPFL. Na těchto pozemcích bude nutné provést odlesnění. 
 

Skrývkové zeminy z nadloží budou použity pro vybudování násypu komunikace na 1. a 2. 

těžební řez, komunikace na 3. těžebním řezu a na vytvoření refugia č.2 v místě stávající 

vodní plochy. 
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Dalším dobýváním ložiska bude pokračovat na stávajících těžebních řezech směrem 

jihozápadním. Z důvodu potřeby otvírky 3.těžebního řezu na kótu 400-402 m n.m. bude 

vypuštěna důlní voda a bude vybudována komunikace na dno 3.těžebního řezu podél jeho 

západní stěny. 
 

Při otvírce 3.těžebního řezu dojde k přerušení stávající příjezdové komunikace na 1. a 2. 

těžební řez. Po cca 90 m těžebního postupu na 3.těžebním řezu bude možné vybudovat na 

násypu nejdříve komunikaci na 3.těžební řez ze stávající lomové cesty a následně novou 

komunikaci na 1.a 2. těžební řez. Z tohoto důvodu bude nutné nejdříve provést otvírku 

3.těžebního řezu, po minimálně 90 m těžebního postupu vybudovat na násypu nejdříve 

komunikaci na 3.těžební řez a následně novou komunikaci na 1. a 2. těžební řez. Následně 

bude těžba probíhat na všech třech těžebních řezech při dodržení minimálních šířek 

pracovních plošin 25 m. 
 

Při budování nové komunikace na 3.těžební řez se stávající lomové stěny a nové 

komunikace na 1.a 2. těžební řez bude využita zemina skrývaná v předpolí 1. a 2. 

těžebního řezu bez předchozího uložení na deponií. 
 

Šířka pracovních plošin těžebních etáží minimálně 25 m bude dostačující pro zajištění 

bezpečnosti osob a bezpečného provozu těžebních strojů. U závěrného svahu lomu bude 

šířka lavice mezi patou a skrývky a hranou 1.těžebního řezu ponechána v šířce nejméně 

3 m a šířka lavic mezi patami a hranami těžebních řezů nejméně 5 m. Ke vjezdu do lomu 

budou využívány staré lomové cesty. Nově vybudované lomové cesty mohou být následně 

využity pro další těžbu zbývajících zásob suroviny v jihozápadní části DP Bystřec. 
 

Skrývkové zeminy a případný výklizový materiál bude použit pro vytvoření násypu pro 

nově budované lomové cesty a zbývající materiál bude ukládán na deponie. V západní 

části kamenolomu, mezi vrcholovými body 6,7 a 8 hranice DP Bystřec a tratí ČD jsou 

v ochranném pásmu trati umístěny deponie zemin – ochranné valy. Rozšířením a zvýšením 

těchto deponií budou vytvořeny ochranné protihlukové valy. Navrhovanou úpravou 

deponíí nedojde k přiblížení trati 
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3.2.1 Generální svahy 

 

Generální svah lomu je vymezen spojnicí horní hrany nejvýše položeného skrývkového 

řezu, tomto případě horní hrany jediného skrývkového řezu, a spodní hrany nejníže 

položeného těžebního řezu, tj.spodní hany 3.těžebního řezu. 
 

Vzhledem k tomu, že byl lom založen ve svažitém terénu, nejsou stejné výšky těžebních 

řezů a tím i parametry generálních svahů lomu na jednotlivých stranách lomu. Na jižní 

straně lomu je hodnota generálního svahu lomu cca 17º, na západní straně od cca 48º do 

75º a na východní straně od cca 19º do 38º. Hodnota generálního svahu lomu se pohybuje 

v rozmezí od cca 27º do 75º. 
 

Výška skrývkového řezu se pohybuje v rozmezí od cca 0,3 do 1,9 m. Při provádění dalších 

skrývkových prací bude průměrná výška skrývkového řezu cca 2,4 m. 
 

Skrývkové zeminy z nadloží a nevyužitý materiál z úpravy surovin byly ukládány na odval 

v severovýchodní části DP Bystřec. Stávající závěrné svahy odvalu jsou stabilizované a 

jsou porostlé trávou a náletovými dřevinami. Sklon generálního svahu se pohybuje od 

27,5º do 30,5º. 
 

Část skrývkových zemin bude použita při tvorbě násypu pro nové komunikace a zbývající 

část bude uložena na odvalu v místě stávající vodní plochy. Parametry sklonu svahu a 

sklon generálního svahu odvalu bude zachován na stávajících hodnotách. 

 

 

3.2.2 Opatření při vedení prací u hranic DP 

 

Skrývkové práce budou prováděny z větší části za hranicí bloků zásob tak, aby byly 

dostatečně odkryty zásoby hornin. Hranice bloků zásob je na části vnějšího obvodu bloků 

zásob v dostatečné vzdálenosti od hranic DP, takže skrývkové práce ve většině nebudou 

vedeny u hranic DP. V západní části DP mezi vrcholovými body 7 a 8 se nachází pracovní 

plošina a část stěny 2.těžebního řezu. Hranice horní hrany 3.těžebního řezu bude před 

zahájením těžebních prací u hranice DP v terénu vytyčena, aby nemohlo dojít k jejímu 

překročení. 
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3.3. Technologický průběh výroby na provozovně 

 

 

3.3.1 Skrývkové práce 

 

Skrývkové práce jsou prováděny v dostatečném předstihu před vlastní těžbou. Za skrývku 

jsou považovány svahové hlíny, sutě a zvětralé partie horninového masivu. Skrývkový 

materiál je ukládán na deponie, následně je použit na rekultivace nebo je odprodán. 

 

Skrývka nadloží bude prováděná organizací dlouhodobě používanou a ověřenou 

povrchovou strojní metodou. Skrývka bude prováděna povrchovými těžebními stroji 

(např.dozer, plazový bagr). Dozerem lze provádět skrývkové práce hrnutím na deponii za 

vnější hranici bloků zásob, plazový bagr odtěžením a naložením skrývkové zeminy na 

nákladní automobily s následným odvozem na místo uložení. 

 

 

3.3.2 Těžba suroviny 

 

Primární rozpojování horniny ze skalního masívu bude prováděno trhacími pracemi 

velkého rozsahu – clonovými odstřely, popř.plošnými odstřely. Tyto práce budou 

prováděny pomocí clonových odstřelů, případně plošných odstřelů. Jednotlivé odstřely 

budou realizovány podle předem oprávněnou osobou vypracovaného projektu clonového, 

případě plošného odstřelu. Vrty pro umístění náloží budou vrtány vrtnými soupravami 

podle parametrů stanovených projektem odstřelů. Vlastní trhací práce velkého rozsahu 

bude řídit oprávněný technický vedoucí odstřelu (TVO). 
 

Dobývání suroviny je prováděno v úrovni dvou etáží o průměrné výšce etáže 21 m. 

Primární rozpojování hornin je prováděno clonovými odstřely. Rozpojená surovina je z 

rozvalu nakládána podkopovým bagrem VOLVO 290 PC nebo čelními nakladači VOLVO 

L 150 C na nákladní automobily (Euklid, Belaz). Tyto dopravují rubaninu do násypky 

primárního drtiče mobilní úpravny. V případě potřeby budou pro odvoz suroviny z rozvalu 

využity nákladní automobily. 
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Sekundární rozpojování případných nadměrných kusů horniny bude prováděno pomocí 

hydraulického kladiva nebo bourací koule, popř. pomocí trhacích prací malého rozsahu. K 

rozpojování horniny při úpravě a dočišťování těžebních řezů bude používáno trhacích prací 

malého rozsahu. 
 

K rozpojování horniny a dočišťování těžebních řezů bude používáno trhacích prací malého 

rozsahu. Pro provádění trhacích prací malého rozsahu bude vypracována příslušná 

dokumentace. Mezní hodnoty jednotlivých a celkové nálože, způsob roznětu a jeho 

časování bude prováděno obdobně řečeno s ohledem na co největší snížení negativních 

účinků seismických a tlakových vln na objekty a okolí. 
 

K provádění odstřelů budou používány výbušniny a pomůcky, které jsou v daném čase 

uvedeny na trh a veškeré práce budou prováděny při dodržení platných právních předpisů. 

 

Opatření při těžbě méně kvalitní suroviny: 

Místa v ložisku s výskytem nekvalitní suroviny jsou selektivně odtěženy a uloženy na 

odval. Místa s výskytem méně kvalitní, avšak využitelné suroviny jsou selektivně odtěženy 

a zpracovány samostatně při výrobě méně náročných výrobků, případně výrobků mimo 

normu. Zpracování těchto partií probíhá na mobilní lince. 

Provádění selektivní těžby řídí provozní lomu po předchozím schválení managerem 

oblasti. Vlastní odtěžení průběžně dozoruje směnový technik, který dává též podněty pro 

zahájení a ukončení selektivního odtěžení méně kvalitní suroviny. Ve sporných případech 

je proveden odběr vzorků a po jejich laboratorním vyhodnocení je navržen postup řešení. 

 

 

3.3.3 Úprava suroviny 

 
V případě umístění mobilní úpravárenské linky (viz.obr.č.7) v bezprostřední blízkosti 

rozvalu horniny bude prováděno vkládání suroviny přímo do linky bez dopravy. Při použití 

kolového nakladače k dobývání suroviny z rozvalu bude dopravu do 100 m od rozvalu k 

násypce úpravárenské linky provádět kolový nakladač.  
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Pokud bude vzdálenost úpravárenské linky větší než 100 m od rozvalu, bude povrchovým 

těžebním strojem prováděna doprava nákladními automobily. V úpravárenské lince bude 

doprava prováděna dopravními pásy.  

 

 
Obr.č.7 – Mobilní úpravárenská linka FINTEC  

 

 

Při úpravě a zušlechťování bude využita veškerá surovina z rozvalu, po provedených 

trhacích pracích. Před vlastním prováděním trhacích prací bude provedena skrývka 

nadloží, které je nevhodné k úpravě a zušlechťování. 

 

 

3.3.4 Technologie úpravy suroviny 

 

Úprava suroviny je prováděna na mobilní úpravně dle stanoveného výrobního postupu. 

Úpravu suroviny se bude provádět bezodpadovou technologií. Veškerá surovina z rozvalu 

bude zpracována v úpravárenském procesu a bude využita. V tomto případě bude z daného 

množství vstupní suroviny vyrobeno stejné množství drceného kameniva podle 

jednotlivých kvalitativních a velikostních druhů.  
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Hlavní výrobní uzly a vyráběné výrobky jsou: 

- odhlinění materiálu před prim. drtičem  

- podrcení v prim. drtiči 

- transport do sek. drtírny 

- podrcení v sek. drtírně 

- roztřídění na frakce 0/32, 32/63 a >63 

- další třídění na jednotlivé požadované finální frakce dle sítového osazení (0/4, 4/8, 

8/16, 16/32, 0/8, 0/63) 

 

3.3.5 Skladování výrobků a expedice 

 

Finální výrobky jsou skladovány na zemních skládkách (viz obr.č.8)  se zpevněným 

podložím. Na skládky jsou výrobky převáženy technologickou přepravou.  

 

 

.  

Obr.č.8 – Zemní skládka 

 

Expedice hotových výrobků je prováděna na nákladní dopravní prostředky přímo ze 

zemních skládek pomocí čelního nakladače nakladač VOLVO L 150 C. 
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4. Podmínky dané státní správou a návrh jejich řešení 
 

 

Realizace a provoz vlastního záměru, a také v návazných správních řízeních musí být 

respektovány podmínky uvedené ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy. Tyto 

podmínky jsou rozčleněný do několika fází realizace záměru. 

 

Technická a technologická opatření ve fázi přípravy záměru  

- zajistit stanovení podmínek k vypouštění důlních vod 

- zajistit potřebný souhlas k vynětí pozemku z PUPFL a ZPF s řádným zdůvodněním 

potřeby odnětí pozemků I.třídy ochrany 

- prověřit před zahájením kácení a skrývek možnost výskytu ohrožených druhů flóry 

a fauny v území  a jejich případný transfer v souladu s pokyny orgánu ochrany 

přírody 

- v plánu sanace rekultivace zohlednit vytvoření podmínek pro rozvoj zjištěných 

zvláště chráněných druhů fauny a flóry 

 

Nahromadění vody v severní části ložiska vzniklo po vytvoření hráze z nepropustného 

skrývkového materiálu místech přirozeného odtoku vody do okolí a také zanášením dna 

jílovým splachem. Pro vypuštění důlních vod a odvodňování lomu byly stanoveny 

podmínky v podobě vybudování kanalizační jímky. 

V dostatečném předstihu před zahájením skrývkových prací musí být zajištěno potřebné 

rozhodnutí o odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa. Podle rozsahu navržené těžby 

podle  POPD nebudou dotčeny zemědělské pozemky. 

V rámci biotechnických opatření je návrh vybudování refugia, včetně přemístění 

ohrožených druhů obojživelníků již před začátkem těžby. 

 

Technická a technologická opatření ve fázi realizace záměru  

- dodržovat důsledně podmínky vyjádření všech dotčených orgánů a organizací 

- zajistit měření hluku v  bodech stanovených orgánem ochrany veřejného zdraví, 

bude-li tak stanoveno 
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- pro minimalizaci vlivů na životní pro středí udržovat veškeré technické zařízení 

v dobrém technickém stavu, zkrápěním vnitřních komunikací a expedice kameniva 

a nepřetěžováním vozidel 

- omezit primární a druhotnou prašnost v lokalitě úpravy i na komunikaci po trase 

přípravy vstupů i hotových  výrobků 

- v dostatečném předstihu budovat refugia pro zvláště chráněné druhy fauny, aby 

mohl nastat jejich přirozený transfer 

 

Na základě hlukové studie se sice mírně zvýší nárůst hluku díky provozu, avšak hlukové 

vlivy  těžby u obytné zástavby se již vyskytují jako podlimitní, navíc jsou odděleny 

pásmem zeleně a terénním předělem. Veškeré hlukové vlivy (např.clonové odstřely) 

probíhají bez negativních následků. 

Primární i druhotná prašnost bude v místě úpravny a na komunikacích omezována pomocí 

zkrápění.  

Výstavbou refugia se zabývá kapitola č.5. 

 

Technická a technologická opatření ve fázi ukončení záměru  

- demontovat veškerá zařízení a mobilní stavby 

- sanovat a rekultivovat těžební prostor s ohledem na výskyt chráněných  

bezobratlých obojživelníků 

V rámci sanace a rekultivace proběhne demontování mobilní úpravárenské linky a dalších 

zařízení. Následné rekultivační práce se budou ubírat takovým směrem, aby dosáhly 

charakteru komplexního revitalizačního opatření. 

 

 

4.1 Zamezení negativních vlivů na faunu a floru 

 

S realizací znovuotevření kamenolomu Jablonné nad Orlicí souvisí kácení zeleně a zásah 

do lesních a lučních společenstev. Má-li být ložisko hospodárně vytěženo, jak to 

předpokládal i Plán zajištění, schválený orgány státní správy, nelze tomuto zásahu žádným 

způsobem zamezit. Při zásazích do této oblasti životního prostředí je organizace povinna 

zajistit maximální šetrnost ke všem zjištěným významným nebo ohroženým druhům.  
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Pro zjištění výskytu ohrožených druhů živočichů byl proveden přesný průzkum a 

srovnáním vegetačního stupně, expozice,tj. vodního režimu s tabulkami Ekologické 

valence obojživelníků a plazů ČR, lze stanovit poměrně s vysokou jistotou a mírou 

pravděpodobnosti potvrdit výskyt určitých druhů bezobratlových živočichů (viz.tab.č.3) 

(viz obr.č.9,10). 

. 

 

Tab.č.3. – Seznam vyskytujících se živočichů v DP Bystřec 

pořadí Název Latinský název 

1 čolek horský Triturus alpestris 

2 čolek obecný Triturus vulgaris 

3 ropucha obecná Bufo bufo 

4 ropucha zelená Bufo viridis 

5 rosnička zelená Hyla arborea 

6 skokan hnědý Rana temporaria 

7 slepýš křehký severní Anguis fragilis fragilis 

8 ještěrka obecná Lacerta agilis 

9 užovka obojková Natrix natrix 

10 užovka hladká Coronella austriaca 

 

 

S návrhy na biotechnická opatření k ochraně volně žijících druhů, chráněných dle zákona 

č. 114/1992 Sb., vyhl. č. 395/1992 Sb., případně NATURA 2000 je organizace povinna 

zajistit transfer u živočichů, u nichž to bude možné a žádoucí. Přemístění se předpokládá 

zejména při případném výskytu obojživelníků, a to do okolí toku Tiché Orlice nebo do 

náhradního refugia vytvořeného po dohodě s odborníky uvnitř DP Bystřec. 
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obr.č.9 - Ropucha obecná      Obr.č 10 - Čolek obecný        www.naturfoto.cz 

 

 

Biologický průzkum v území byl pro orientaci rozdělen na samostatné části dotčeného 

území: 

  - část dna lomu 

- dotčený lesní porost – horní hranice stávajícího lomu 

- stěna lomu s náletem 

- agrocenóza v severní části území 

- stávající vodní plocha  

 

a byly zde charakterizovány následující stanoviště: 

- vodní plochy periodické  

- mokřady  

- suchá stanoviště rozličného charakteru 

- stepní a lesostepní porost 

 

4.2 Návrhy možných řešení 

 

Z hlediska polohy lomu se jeví jako jediné možné řešení vybudování refugií v přilehlém 

okolí lomu (viz obr.č.11). Možnou variantou ochrany chráněných druhů bezobratlých 

obojživelníků by byla možnost vybudování migračních cest a kanalizačních systémů tak, 

aby zvířata mohla bezpečně přejít do klidnějších zón v přilehlém okolí. Nevýhodou je 

železniční trať vedoucí v blízkosti lomu. K tomu, aby se živočichové zabydlení v zatopené 
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části lomu dostali do bezpečného přírodního prostředí řeky Tiché Orlice, museli by 

absolvovat cestu přes železniční trať. Migrační mosty v tomhle případě není možno stavět 

z důvodu vysokých nákladů, proto byla jednodušší varianta výstavba ochranných refugií 

v místech lomu a  případný občasný sběr a přemístění živočichů na bezpečné místo.  
 

Odchyt a odvoz živočichů na jiné místo také není možný, neboť zatopená část a prostředí 

vzniklé v tomto okolí se stalo přirozenou součástí krajiny a převoz a úplná likvidace 

vzniklého prostředí by znamenal veliký úhyn živočichů a devastaci vzniklé flory a fauny 

v této zájmové krajině.  
 

Aby se docílilo zamezení působení negativních vlivů na flóru a faunu, mělo by být v době 

těžby účelově vytvářeno náhradní prostředí - refugium pro zvláště chráněné druhy zejména 

pro obojživelníky a plaze.  
 

Refugia budou budována s předstihem, tak, aby mohlo dojít k přirozenému přesídlení 

živočichů, případně bude vždy před otevřením dalšího úseku těžby zajištěn průzkum 

odborníkem a případné přestěhování zbylých jedinců. Tento postup je ověřen na jiných 

lokalitách a dává velmi dobrý předpoklad, že prostředí pro rozvoj a život těchto druhů 

zůstane zachováno. Vytvoření refugií napomůže rovněž přestěhování doprovodných druhů, 

jako je např. hmyz. Ptactvo a savci se přirozeně přestěhují do klidnější části lomu nebo do 

jeho blízkého okolí se zahájením činnosti. 

 

 
Obr.č.11 - Refugium Jablonné nad Orlicí 
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Způsob vytváření refugií a přestěhování (případně také výsledky průzkumů) budou vždy s 

orgánem státní správy konzultovány (viz obr.č.12). 
 

Následná rekultivace území by měla být koncipována tak, aby byly účelově vytvořeny 

plochy vhodné pro rozvoj rostlinstva a živočichů v souladu s okolními společenstvy.  
 

Náklady na vytváření refugií ponese v plné míře organizace vlastnící kamenolom Jablonné 

nad Orlicí.  

 

 

 

 
Obr.č.12 - Návrh umístění refugia 
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5.  Návrh samotného řešení 
 

 

Pro krajinný ráz znamená povrchová voda jako vodoteč, rybník nebo nádrž významný 

prvek, který se podílí na krajinném rázu. V území po vybudování refugia zůstane 

zachována malá vodní plocha proměnné hloubky, jejíž společenstva přispějí k diverzifikaci 

stanovišť v území. Lom tak zůstane významným prvkem krajinného rázu. 

 

5.1 Budování refugia před zahájením těžby 

 

 

Refugia musí být vybudována nejméně jednu sezónu předem tak, aby bylo možné 

chráněné a ohrožené druhy přenést včas před zahájením prací . 

Umístění náhradního mokřadu a zimoviště musí být mimo těžební plochu, proto bylo 

zvoleno místo v severní části kamenolomu.  

 

Na místě se provede celkové srovnání plochy (sejmutí orniční vrstvy) do tvaru mělké a 

mírně se svažující nádrže ( 7x7 m) směrem ke středu do tůně s nejmenší hloubkou  

0 - 0,12 m a největší hloubkou do 0,4 m. Tím vznikne členěné litorální pásmo od velmi 

mělkého litorálu po hluboký litorál, v místě zimovací kapsy až velmi hluboký litorál. Také 

díky kolísavému vodnímu režimu zde vzniknou ideální podmínky pro všechny druhy na 

vodě závislých organizmech, které se v daném místě vyskytují. 

 

Postup při výstavbě ochranného refugia: 

 

- dno mokřadu bude potaženo buď izolační fólií nebo kvalitním jílem 

- okamžité prvotní napuštění vodou do hloubky 10 -12 cm 

- odběr vody pro mokřad a tůně musí být řešen tak, aby nezpůsobil poškození 

vodního zdroje , aby byl vždy zachován jako minimální průtok, pokud se jedná o 

vodní tok  

- úprava břehů ve sklonu max. 1:4 s ohledem na drobivost a sypkost zemin 

- začlenění malé tůně v prostoru mokřadu 
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Obr.č.13,14 – Postup prací při budování refugia 

 

Nezbytné je také vybudování zimoviště (viz obr.č.13,14) poblíž nově vytvořeného 

mokřadu,  neboť právě zimoviště budou díky obnovení těžby poškozená nebo 

zlikvidována. 

 

Stavba zimoviště bude probíhat v následujícím sledu: 

- vykope se jáma hluboká přibližně 2 m o rozměrech 3x2 m 

- na dno se umístí velké balvany a kořeny stromů do výšky 0,6 m pod úroveň terénu 

a lžící bagru se vše zatlačí , aby se zvýšila stabilita 

- na dno se nasypou po vrstvách menší kameny, aby se celé zimoviště nesesouvalo a 

budou zde zavedeny dvě roury z kameniny o průměru 0,7 m s vyústěním v mírném 

sklonu 

- vše se překryje vrstvou ornice sejmutou z refugia v síle 1 m i více a na vrchol takto 

vzniklého teplého suchého valu nad zimovištěm se umístí keř, který bude vrchol 

zpevňovat a zastiňovat, aby zimoviště bylo chráněným místem se specifickým 

mikroklimatem 

 

5.2 Ochranná opatření v době těžby 

 

Vždy před zahájením dalšího úseku těžby bude zhodnocen stav lokality z hlediska 

možného výskytu zvláště chráněných živočichů, zejména obojživelníků a budou vytvořeny 

podmínky pro jejich přemístění do náhradního refugia. Pro takové zabezpečení bude 

zpracován podrobný plán, který bude projednán s příslušným orgánem ochrany přírody.  
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6. Návrh rekultivačních prací  
 

 

6.1 Plán sanace a rekultivace kamenolomu Jablonné n./O. 

 

Původní povrch ložiska tvořil svah s vrcholovou kótou 465 m n.m(viz. příloha č.4,5). 

Západní úbočí svahu upadá k trati ČD Jablonné nad Orlicí – Ústí nad Orlicí na výškovou 

úroveň cca 406 m n.m. Ložisko bylo pokryto zčásti lesním porostem a zčásti zemědělskou 

půdou. Toto pokrytí pokračuje i v okolí ložiska.  

 

 

6.1.1 Technická rekultivace 

 

Technická rekultivace bude prováděna postupně po vytěžení zásob horniny. Časový 

harmonogram uvolňování ploch k technické rekultivaci bude závislý na postupu dobývání 

horniny. Odval bude do konečné podoby upraven až po ukončení dobývání v lomu. 
 

Technická rekultivace bude prováděna postupně podle jednotlivých ploch tak, jak budou 

uvolňovány po vytvoření konečných stěn těžebních řezů, ploch zbývajících částí 

pracovních plošin v šířce 5 m podél paty těžebního řezu, vytvoření závěrných svahů odvalů 

a po vytvoření dna lomu vytěžením zásob horniny na těžební úroveň 400 m n.m. Stěny 

těžebních řezů budou ponechány ve sklonu od 600 do 70º bez případných převisů a 

uvolněných částí horniny. Technická rekultivace bude spočívat zejména v provádění 

zemních prací, tj. urovnání a svahování svahů výsypek. 

 

 

Rozčlenění ploch a prostorů určených k sanaci a rekultivaci 
 

1. Vytěžený prostor dna lomu. 

2. Zbývající částí pracovních plošin.  

3. Závěrné stěny těžebních řezů. 

4. Odval – severní část DP. 
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ad 1) Vytěžený prostor dna lomu. 
 

Zahloubením 3.těžebního řezu vznikne na ploše dna lomu o celkové výměře cca 1,7 ha 

bezodtoká část. V průběhu těžby bude vody čerpána do odvodňovacích příkopů a dále 

bude gravitačně odváděna do Tiché Orlice. Po ukončení těžby a čerpání důlních vod 

vznikne na dně lomu vodní plocha. Protože zůstane dno lomu na úrovni erozivní základny 

nebo těsně nad ní, dá se předpokládat, že vodní plocha bude mělká a že bude vhodná i pro 

vznik mokřadů. V průběhu těžby bude dno lomu a spodní části lomových stěn očišťovány 

od zbytků rozpojených hornin.  

 

 

ad 2) Zbývající části pracovních plošin.  
 

Zbývající části pracovních plošin - v šířce 5 m podél stěn těžebních řezů a zbývajících 

ploch podél západní hranice DP o celkové výměře cca 0,9 ha budou očištěny od zbytků 

rozpojených hornin. Plošiny spolu se stěnami těžebních řezů budou ponechány 

přirozenému vývoji. V následujících letech po ukončení těžby budou postupně zarůstat 

náletovými dřevinami.  

 

 

ad 3) Závěrné stěny těžebních řezů.  
 

Stěny těžebních řezů budou ponechány ve sklonu od 600 do 750. Stěny budou upraveny bez 

případných převisů a uvolněných částí horniny. Závěrné stěny těžebních řezů budou v 

průběhu dobývání v lomu prohlíženy a bude prováděno očištění nebo případné potřebné 

úpravy podle místních poměrů. Závěrné stěny těžebních řezů budou ponechány 

přirozenému vývoji. V následujících letech po ukončení těžby postupně budou zarůstat 

náletovými dřevinami. 

 

 

ad 4) Odval - jihozápadní část DP. 
 

Stávající odval v severní části DP bude využíván k ukládce skrývkových zemin a 

výklizové zvětralé horniny. Odval bude rozšířen na plochu stávajícího jezírka. Po ukončení 
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ukládky zemin a hornin bude odval urovnán a vysvahován. Následně bude překryt 

zeminou ve vrstvě 0,4 m. Do konečné podoby bude odval upraven až po ukončení 

dobývání a sanace a rekultivace lomu. 

 

 

6.1.2 Biologická rekultivace 

 

Plocha lomu zůstane i v budoucnu po realizaci rekultivačních prací významným 

stabilizačním prvkem, který se významnou měrou začlení do místního územního systému 

ekologické stability. K návratu dojde po ukončení biologické části rekultivace, kdy se 

místní druhy dřevin a bylin náletem rozšíří i do prostoru lomu. Vodní plocha na dně lomu 

přinese rozvoj vlhkomilných druhů flóry i fauny. 

 

 

 

Obr.č.15 – Vzniklá vodní plocha  - návrh 

 

Biologická rekultivace bude provedena na ploše rozšířeného odvalu v severní části lomu. 

Odval bude zatravněn z důvodu zajištění stability horní plochy a svahů proti vodní a větrné 

erozi. Následně bude ponechána plocha odvalu přirozenému vývoji. Podle předpokladu a 

vývoje v současné době bude postupně zarůstat náletovými travinami a dřevinami  

(viz obr.č.15).  
 

V roce následujícím po provedené technické rekultivaci bude provedena biologická 

rekultivace. Na ploše odvalu bude v prvním roce založen trvalý travní porost, v roce 
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následujícím bude proveden případný další výsev na plochách s řídkým nebo jinak 

poškozeným porostem. 

 

 

6.2 Fond rezerv na sanace a rekultivace  

 

Organizace jsou povinny dle Horního zákona č.44/1988 Sb., vytvářet finanční rezervu, 

která slouží k zahlazení lomové činnosti a rekultivačním pracím.  
 

Ke dni 31.12.2007 byl stav finanční rezervy na sanace a rekultivace kamenolomu Jablonné 

n.O. 2 404 000 ,- Kč. Tato rezerva byla vytvořena v minulých letech. 

Pro určení předpokládaných finančních nákladů na sanaci a rekultivaci kamenolomu 

Jablonné n.O. byly použity ceny podle dohodových nákladů na provádění sanačních a 

rekultivačních prací u organizace.  
 

Realizace záměru bude zahájena po schválení POPD a ukončena po vytěžení zásob a 

následné rekultivaci. Ukončení provozu záměru je závislé na odbytu a poptávce po těžené 

surovině, v současné době se s přihlédnutím k plánované výši těžby a vytěžitelných zásob 

předpokládá rok 2025-2030. 

 

 

6.2.1. Náklady na technickou rekultivaci 

 

Technická rekultivace se zaměří na úpravu svahů a dna lomu, úpravu odvalu v severní 

části DP a vybudování komunikací (viz.tab.č.4).  

 

 

6.2.2 Náklady na biologickou rekultivaci 

 

V této fázi budou zatravněny plochy v rovině a na svazích (viz.tab.č.5). Nebude 

vysazována skupinová zeleň, ale plochy se ponechají volné pro volný nálet dřevin a bude 

zde probíhat přirozená sukcese. 
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Tab.č.4 – Náklady na technickou rekultivaci 

Druh práce množství cena práce celkem 

Zemní práce (svah, rovina) 10 400 m2 48.00 ,- Kč 500 000 ,- Kč 

Svahování trvalých.svahů 4 270 m2 36.00 ,- Kč 170 000 ,- Kč 

Úprava pláně na násypech 6 000 m2 5.00 ,- Kč 30 000,- Kč 

Vodorovné přemístění 36 000 m3 36.00 ,- Kč 1 300 000 ,- Kč 

Technická rekultivace celkem 2 000 000 ,- Kč 

 

 

 

 Tab.č.5 – Náklady na biologickou rekultivaci 

Druh práce množství cena práce celkem 

Založení travního porostu ( svahy, rovina)  10 400 m2 9.60 ,- Kč 100 000 ,- Kč 

Refugium č.2, transfer chráň.druhů, 

údržba, řízená sukcese, regulace dřevin  
 400 000 ,- Kč  

Biologická rekultivace celkem 500 000 ,- Kč 

 

 

Podle odhadového výpočtu bude potřebná celková finanční rezerva na sanace a rekultivace 

kamenolomu Jablonné n.O. celkem 2 500 000,- Kč 

 

V průběhu dobývání zbývá vytvořit ještě finanční rezervu ve výši 96 000,- Kč. Vytváření 

se bude vztahovat na objem vytěžitelných zásob kamene ve výši 939 950 m3,tj. cca 

2 538 000 t, proto se v  současnosti vytváří finanční rezerva ve výši 0,10 Kč za vytěžený 1 

m3, tj. 0,04 Kč/t. 
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7. Stručné technicko - ekonomické a ekologické 

hodnocení navrhovaného řešení 
 

 

Navrhované řešení je nezbytné pro zachování populace vodních bezobratlých živočichů, 

kteří se v oblasti vyskytují. Vytvořením náhradního prostředí a vybudování refugia před 

zahájením samotné těžby a následný monitoring sice nepatří k nejlevnějším záležitostem, 

ale z ekologického hlediska má výstavba obrovský přínos.  
 

Vybudování ochranného území a následný monitoring byl proveden firmou 

BIOKONSULING, s.r.o, která se zabývá komplexním odborným poradenstvím v oblasti 

biologicko - ekologických staveb a odborných studií, týkajících se především krajinné 

ekologie a ochrany obojživelníků a plazů. 
 

Náklady na prvotní výstavbu refugia byly vyčísleny v tabulce č.5 a vzhledem 

k požadovanému každoročnímu monitoringu se náklady na biotechnická opatření budou 

ještě zvyšovat. 
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8. Závěr 
 

Podle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je krajina část zemského 

povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem funkčně propojených ekosystémů 

a civilizačními prvky. Změna krajinného rázu a především reliéfu v důsledku těžby 

kamene je nevratná, ale u dalších složek krajiny je možná jejich revitalizace.  
 

Po dotěžení ložiska je reálný předpoklad úspěšného začlenění zbytkové lomové jámy do 

krajiny v rámci rekultivace. Záměr je navrhován tak, aby nedocházelo k zásahům za 

hranicí DP. Negativní vliv způsobený kácením zeleně a skrytím stávajících zemědělských 

pozemků je částečně vratný. 
 

 K návratu dojde po ukončení biologické části rekultivace, kdy se místní druhy dřevin a 

bylin náletem rozšíří i do prostoru lomu. Vodní plocha na dně lomu přinese rozvoj 

vlhkomilných druhů flóry i fauny a vznikne podobné prostředí jaké se nacházelo  v severní 

části, kde se vyskytovala zatopená část lomu. Zahloubená etáž, která bude na březích 

částečně zarostlá náletovými stromy a keři a vytvoří esteticky zajímavou krajinu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

Seznam použité literatury 
 
 
1) Honkyš, BI Olomouc.: Plán OPD v dobývacím prostoru Bystřec, Olomouc 2005. 

2) UNIGEO: Geologická dokumentace lomu Jablonné nad Orlicí, Ostrava 2009. 

3) Zach I.: Návrh biotechnických opatření stavby refugia v DP Bystřec, Praha 2005 

4) Žídková I., Pokračování těžby v kamenolomu Bystřec, Opava 2006. 

5) Kryl  V. a kol.: Povrchové dobývání ložisek, skriptum ES VŠB-TU Ostrava,  

Ostrava 1997. 

6) Kryl  V. a kol.: Zahlazení hornické činnosti a rekultivace,skriptum ES VŠB-TU 

Ostrava, Most  2004. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Internetové adresy: 

http://www.geoportal.cenia.cz 

http://www.mapy.cz 

http://www.natura2000.cz 

http://www.mesta.obce.cz 

http://www.tabor.cz 

 
 
 



 

    

Seznam obrázků 
 
Obr.č.1 – Letecký snímek kamenolomu Jablonné n/O.   
 
Obr.č.2 – Mapa oblasti  
 
Obr.č.3 – Geologická mapa širšího okolí  
 
Obr.č.4 – Granodiority až diority, tmavě šedé, střednozrnné až hrubozrnné    
 
Obr.č.5 – Granidiority až diority s obsahem amfibolu  
 
Obr.č.6 –  Granidiority až diority s obsahem amfibolu 
 
Obr.č.7 – Mobilní úpravárenská linka FINTEC  
 
Obr.č.8 – Zemní skládka  
 
Obr.č.9 – Ropucha obecná   
 
Obr.č.10 – Čolek obecný 
 
Obr.č.11 – Refugium Jablonné nad Orlicí  
 
Obr.č.12 – Návrh umístění refugia 

 
Obr.č.13 – Postup prací při budování refugia 
 
Obr.č.14 – Postup prací při budování refugia 
 
Obr.č.15 – Vzniklá vodní plocha  - návrh 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

Seznam tabulek 
 
 
Tabulka č.1 -  Geologické zásoby na ložisku 
 
Tabulka č.2 -  Přepočet zásob v roce 2008 
 
Tabulka č.3 -  Seznam vyskytujících se živočichů v DP Bystřec 
 
Tabulka č.4 -  Náklady na technickou rekultivaci 
 
Tabulka č.5 –  Náklady na biologickou rekultivaci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

Seznam příloh 
 
 
Příloha č.1 – Mapa povrchové situace, M 1:1000 

Příloha č.2 – Těžební řez 1-1´, MD 1:1000, MV 1:500 

Příloha č.3 – Těžební řez A-A´, MD 1:1000, MV 1:500 

Příloha č.4 – Mapa sanace a rekultivace, M 1:1000 

Příloha č.5 – Sanace a rekultivace – řez 1:1´, MD 1:1000, MV 1:500 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


