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ANOTACE 

V předložené práci je zpracován návrh na přeložku retenční nádrže v lomu Mokrá a 

provedení sanací závěrného svahu v místě současné retenční nádrže. Práce se zabývá 

celkově geologií lomu Mokrá. Lom Mokrá je rozdělen na tři části. Nejvíce se práce 

zaměřuje na Východní lom. Ve východním lomu je rozebrána geologie, hydrogeologie a 

množství srážek. Přesun retenční nádrže je rozdělen do tří let. Odtěží se materiál, který 

uvolní místo pro novou retenční nádrž. Původní nádrž se odčerpá do vodoteče. Místo 

původní nádrže se vysuší a vytvoří se prostor pro vnitřní deponii. Celá deponie se 

následně zrekultivuje. Lom Mokrá se nachází na jižní hranici Moravského krasu a bude 

rekultivována šetrně v souladu s okolní přírodou. 

Klí čová slova: geologie, hydrogeologie, retenční nádrž, rekultivace 

 

SUMMARY 

In the submitted work is a project of a relaying of a retention reservoir in 

quarry Mokra and implement remediation reverse slope at the current retention 

reservoir. Work deals with the overall geology of the quarry Mokra. Quarry Mokra is 

divided into three parts. Most work focuses on the Eastern quarry. In the eastern quarry 

is analyzed in geology, hydrogeology and rainfall. Retention reservoir move is divided 

into three years. Material which will exploit vacant for the new retention basin. The 

original reservoir drains into stream. Instead of the original reservoir will drain and 

create the space for internal waste dumps. The entire waste dumps are then will 

recultivation. Quarry Mokra is located on the southern border of the Moravsky kras and 

will recultivated care in accordance with the surrounding nature. 

 

Keywords: geology, hydrogeology, retention reservoir, recultivation 
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SV  Severovýchod 

JZ  Jihozápad 

SZ  Severozápad 

Z  Západ 
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1. Úvod  

Lom Mokrá, dobývací prostor Mokrá se nachází v jihomoravském kraji 

v okrese Brno – venkov v katastrálním území obcí Mokrá u Brna, Hostěnice a Sivice. 

Organizací zajišťující chod lomu je Českomoravský cement, a.s., nástupnická 

společnost se sídlem v závodu Cementárny Mokrá v Mokré. Západní a část severního 

ložiska se nachází na hranici s CHKO Moravský kras. Jižním směrem od Lomu Mokrá 

je situována vlastní cementárna a vápenka, tato vzdálenost činní přibližně 1 km. 

Cementárna a vápenka mají komunikační napojení na železniční a silniční dopravu. 

Mokrá je označení dobývacího prostoru a rozkládá se na ploše 2659881 m2. Dobývací 

prostor má tvar 19ti úhelníku o vrcholech daných v JTSK. Předpokládaná roční těžba 

vápenců a sialitů je 1,5 - 2,5 mil tun v závislosti na poptávce stavebních hmot. Současná 

těžba suroviny probíhá ve třech zatím oddělených lomech, komunikačně propojených a 

napojených na primární drtírnu. Z celkové plochy DP Mokrá je dosavadní těžbou 

suroviny zasaženo asi 37 % plochy dobývacího prostoru, to je zhruba 86 ha. Základní 

dobývací metodou jsou trhací práce velkého rozsahu – clonové odstřely. Rozpojená 

rubanina je nakládána kolovým nakládačem nebo na odvozní prostředky, dampry a 

těmito dopravována na drtírnu. Nadměrné kusy rubaniny jsou ukládány na lomovou 

plošinu mimo rozval. Zde jsou rozpojovány trhacími prácemi malého rozsahu (vrtné 

nebo příložné nálože), výhradně však těžkým hydraulickým kladivem. 

 

 

Obr. č. 1: Letecký pohled na lom Mokrá 
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1.1 Geologie ložiska  

Geologie ložiska je popsána z důvodu lepší představy o dalším postupu těžby. 

Ve východní části lomu se bude řešit daná studie a k ní je zapotřebí znát geologické 

podmínky v daném místě. Geologická stavba ložiska je v podstatě dána třemi stavebně 

tektonickými prvky, z nichž první je předtransgresivní tvar pánve a její změny 

v blízkosti pobřeží během sedimentace, dále vrásová stavba, která je stavebně 

tektonický prvek a zlomová tektonika.  

Ložisko se dělí na tři části, z nichž první je pojmenována jako Západní lom, tato 

část ložiska je složena z převážně čistých vilémovských vápenců, méně pak vápenci 

lažáneckými. Oba tyto druhy patří k vysokoprocentním vápencům. Podloží tvoří bazální 

klastické sedimenty, nadloží se zachovalo pouze v JV a V části západního území 

ložiska. Tvořeny jsou denudačními zbytky vápenců spodních říčských, svrchních 

říčských nebo vápenci hlíznatými.  

Střední lom – „Korál“zajišťuje těžbu vápenců ostatních a vysokoprocentních.  

Východní část lomu Mokrá, jejíž geologie je z hlediska zaměření této práce 

nejpodstatnější je na povrchu vymezena zhruba SSV – JJZ probíhající elevací. Na rozdíl 

od části západní je budována výrazně klenutým antiklinoriiem, ve své východní části se 

karbonátové horniny noří pod kulmské souvrství. Z karbonátových hornin byly na 

ložisku vyhodnoceny následující geologicko-technologické typy vápence:   

� vápence lažánecké 

� vápence vilémovické 

� vápence spodní hlíznaté 

� vápence spodní říčské 

� vápence svrchní hlíznaté 

� vápence svrchní říčské 

Z kulmského souvrství v nejvýchodnější části jsou významné především břidlice 

březinské a rozstáňské, vhodné jako sialitická korekce při výrobě cementu. Nadloží 
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popsaných paleozoických sedimentů tvoří zčásti neogenní sedimenty, v celé ploše 

ložiska pak kvartérní pokryvy představované v naprosté většině lesním humusem.  

Zkrasovění postihuje především čisté vilémovické a lažánecké vápence. 

K zanedbatelnému zkrasovění někdy dochází u vápenců říčských. Povrchové krasové 

jevy, pukliny, závrty jsou vyplněny svahovými hlínami a sutěmi, neogenní sedimenty 

terra rosou.  

Tektonické poměry ovlivňují celou stavbu ložiska, postiženou vrásovou a 

zlomovou tektonikou. V západní části se vrásové struktury s průběhem SSV – JJZ 

uklání v souladu se dnem pánve mírně k SSV, ve střední a východní části ve shodě s 

dnešním reliéfem terénu jak k jihojihozápadu, tak i k severoseverovýchodu. V závislosti 

na průběhu vrásových struktur se projevuje vrstevnatost. Její průběhy v ložisku 

převládají ve směru SSV – JJZ s úklony k ZSZ a VJV v širokém rozmezí hodnot 

úklonu. Z hlediska zlomové tektoniky je nejvýraznější tzv. mokerská poklesová 

dislokace, probíhající ve směru SV – JZ okraji ložiska. Souběžně s tímto 

nejvýraznějším zlomem se směrem do ložiska vyskytují další dva méně významné 

zlomy. Projevem zlomové tektoniky nejmenšího řádu jsou puklinové systémy, dva 

základní jsou směru JZ až S-J s úklonem 70-90° k SZ až Z, a pukliny směru SZ-JV 

s úklonem 10-20° k JZ méně k SV. Pukliny jsou často krasově naleptané, otevřené 

s výplněmi jílovito-vápnitou hmotou, méně kalcitovou žilnatinou. 

Horotvorné tlaky, směřované od západu k východu způsobily kromě provrásnění 

také kerné a přesmykové linie SV-JZ směru, uklánějící se pod úhlem 40-70° k SZ. 

Délka přesmyku je 20-50m a směrem k východu narůstá. 

V dobývacím prostoru Mokrá se retenční nádrže nacházejí pouze ve východním 

lomu a to z důvodu nepropustnosti těženého matriálu, který se používá jako sialitická 

korekce při výrobě cementu. V  ostatních částech dobývacího prostoru, tedy lomech 

Západ a Střed je propustnost krasově-puklinová a tím pádem nedochází ke kumulaci 

vody, protože je přirozenou cestou vsakována do podloží. 
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1.2 Zásoby ložiska a jeho životnost 

Na ložisku Mokrá jsou k použití zásoby vápenců a břidlic pro výrobu cementů a vápen: 

Celkové geologické zásoby: 

Vysokopecní vápence  301 856 000 t 

Cementářské vápence  163 898 000 t 

Siality      40 561 000 t 

Z toho: 

Bilanční volné  Vysokopecní vápence  242 117 000 t 

Cementářské vápence  157 789 000 t 

Siality      39 290 000 t 

Bilanční vázané Cementářské vápence    57 175 000 t 

Siality        2 454 000 t 

Nebilanční volné Vysokopecní vápence      2 564 000 t 

Cementářské vápence      3 655 000 t 

Siality        1 271 000 t 

Skrývka na ložisku   7 573 000 m3 

Humózní hlína       399 000 m3 

Těžební postup podle navrženého postupu těžby suroviny v DP Mokrá 

nezpůsobí ohrožení nebo zatížení dobývání zásob suroviny. Je navržen přibližně na 54 

let provozu lomu při roční těžbě okolo 2 000 000 t. V maximální míře je využita plocha 

lomu na bázi výpočtu těžitelných zásob suroviny 335 m n.m. Minimalizován je zábor 

dalších ploch pro těžbu. Jsou maximálně zajištěny podmínky pro ochranu životního 

prostředí, přírody a krajiny. Tento postup byl projednán v řízení o posouzení vlivu 

pokračování hornické činnosti ve stávajícím DP Mokrá na výhradním ložisku vápenců 

Mokrá u Brna na životní prostředí.  
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1.3 Odbytový produkt 

 Odbytovým produktem dobývacího prostoru Mokrá je v současné době 7 druhů 

Portlandských cementů různé pevnostní třídy. Tyto pevnostní třídy se podle normy ČSN 

EN 197-1 označují písmeny N a R. Českomoravský cement však není jediná společnost, 

která odebírá vápenec na zpracování do cementárny. Další společností, která odebírá 

vápenec je firma Carmeuse, která ho zpracovává pro nejrůznější odvětví průmyslu 

v podobě vápna, vápenného hydrátu, mletého vápence a kusového vápence. Další 

produkty jsou například cementy: 

portlandské směsné cementy- závod Mokrá  

- CEM II/B-M (S-LL) 32,5 R  

portlandské struskové cementy- závod Mokrá 

- CEM II/A-S 42,5 N  

- CEM II/B-S 32,5 R  

 portlandské cementy- závod Mokrá 

- CEM I 52,5 N  

- CEM I 42,5 R  

 

Obr. č. 2: Cementárna v areálu lomu Mokrá 
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2. Teoretický rozbor možností řešení přeložky retenční nádrže 

Východní lom – „Břidla“ zajišťuje pouze těžbu sialitické korekce. Tato korekce je na 

rozdíl od ostatních vápenců těžených v západním a středním lomu téměř nepropustná. 

Je roztěžen ve třech etážích. Generelně postupuje těžba suroviny severním směrem. 

Postup východním směrem je vázán dohodou hranic těžby s obcí Hostěnice. Na části 

východního svahu lomu je provedena technická rekultivace. Ve střední části lomu u 

východní stěny se nachází vodní plocha dotovaná akumulovanými srážkovými vodami 

obr. č. 3, která je potřeba přesunout z důvodu postupu těžby jiným směrem a ukončením 

těžby v místě současné retenční nádrže. Z východního lomu se důlní vody odvádí z 

plošin dobývacích řezů odvodňovacími systémy do sběrné nádrže. Stejným způsobem je 

zajištěno odvodnění cest pro chůzi a dopravu ve východním  lomu. Plocha Východního 

lomu je 120 000 m2 a roční srážky 607 mm. 

 

Obr. č. 3: Původní retenční nádrž 

2.1 Přesun retenční nádrže 

V lomu východ bude komunikace postupně přeložena do východního svahu lomu. Z ní 

budou přístupné etáže E 410B, E 395B, E 380B a E 365B. Úroveň 365 m n. m. nebude 

ve východní části lomu překročena. Zahlubování bude vyžadovat přemístění stávající 

akumulační jímky na postupně otevírané spodní etáže. Jakmile bude surovina odtěžena 

na příslušnou etáž E 380B, tak se začne pracovat na vyhloubení nové jímky. Následně 
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po vybrání nejvhodnějšího místa se pomocí trhacích prací velkého rozsahu – plošný 

odstřel rozruší povrch v místě nové jímky. Vyhloubení se provede pomocí nakladače a 

rypadla s hloubkovým výložníkem. Materiál se stejně jako ostatní použije jako korekční 

surovina  cementárny nebo se použije na rekultivaci původní nádrže. V místě nové 

retenční nádrže obr. č. 4, se vytvoří nová čerpací stanice, s tím že se přesunou všechna 

čerpadla a záložní čerpadlo. K nové nádrži se přesune, také čerpadlo pro napuštění 

autocisterny.  

 

Obr. č. 4: Místo pro novou retenční nádrž 

2.2. Geologie východního lomu Břidla 

Východní část je budována výrazně klenutým, složitým antiklinorinem, ve své 

východnější části s úplným stratigrafickým sledem. Ve východní části území se 

karbonátové horniny noří pod kulmská souvrství terigenního vývoje. 

Podloží vápencového komplexu tvoří bazální klastické sedimenty, které 

zapadají do větších hloubek a v žádné etapě ložiskového průzkumu nebyly ověřovány. 

Z kulmského souvrství v nejvýchodnější části ložiska jsou významné především břidlice 

� březinské  

� rozstáňské 
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které jsou vhodné jako sialitické korekce při výrobě cementu. Celá ložisková oblast je 

postižena vrásovou a zlomovou tektonikou. Z hlediska vrásové stavby je ložisko 

vrásněno monoklinálně. Ve východní části se vrásové struktury s průběhem ukládání 

v souladu se dnem pánve, ve shodě s dnešním reliéfem terénu jak k JJZ, tak k SSV. 

Z hlediska zlomové tektoniky je nejvýraznější tzv. mokerská poklesová dislokace, která 

probíhá ve směru SV – JZ při JZ okraji ložiska. Paralelně s tímto nejvýraznějším 

zlomem se směrem do ložiska vyskytují další méně významné zlomy. Ložisko je kromě 

vrásové stavby, ve východní části značně komplikované, rozděleno podle uvedených 

zlomů do drobných kerných celků. Většina ker se ukládá k SV, což ve východní části do 

jisté míry ovlivní surovinovou skladbu. Ložisková surovina je hodnocena z hlediska 

vhodnosti pro výrobu cementu. Ve východní části jsou tedy horniny sialitické, které 

jsou zastoupeny roztáňskými a březiňskými vápenci, které jsou hodnoceny jako 

břidlice. 

 

Obr. č. 5: Břidlice východního lomu 

2.3 Hydrogeologie 

Hydrogeologické poměry byly na ložisku sledovány s ohledem na skutečnost, že 

byla plánována těžba pod úrovní hladiny podzemní vody – 335 m n.m. Tato úroveň není 

v návrhu dalšího postupu těžby překročena. Účelem provedeného podrobného 

hydrogeologického průzkumu bylo posouzení hydrologických souvislostí zájmového 
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území, vytipování hydrogeologických struktur a provedení dlouhodobých režimních 

měření. Hlavní hydrogeologickou strukturu přestavují karbonáty macošského souvrství 

a s nimi i část říčských vápenců líšeňského souvrství. Tyto představují heterogenní 

kolektor, jehož propustnost je závislá na směru filtrace a na prostorové umístění místa 

kolektoru. Propustnost je krasově-puklinová a prostorově výrazně nehomogenní. 

Klimatické poměry: 

• Průměrná roční teplota vzduchu  7,7 °C 

• Průměrné teploty vzduchu v období   14,1 °C 

• Průměrné vegetační období    160 dnů 

• Průměrný roční úhrn srážek    620 mm 

• Průměrný roční úhrn srážek v období  388 mm 

• Převládající směry větru během roku  SZ, V-SV 

 

Klima v širším okolí lomu je ovlivněno členitým reliéfem Moravského krasu, 

jak můžeme vidět na obr. 3, takže se zde uplatňují některé specifické mikro a 

mezoklimatické poměry, které jsou odlišné od podnebí okolních oblastí. 

Podzemní voda: 

Plocha lomu Mokrá je hydrogeologicky řazena do povodí 4 - 15 – 03 (Svratka 

od Svitavy po Jihlavu) a do dvou dílčích drobných povodí 4 – 15 – 03 – 095 

(Hostěnický potok) a 4 – 15 – 03 – 097 (Roketnice po Tvarožský potok). Ve východní 

části lomu hladina podzemní vody během roku značně kolísá v hloubkách 3 – 9 m pod 

terénem, pohybuje se v kótách 431.5 až 439.1 m.n.m. V příloze číslo 11 je zpráva 

z Českého hydrometeorologického ústavu o hydrogeologických datech povodí Svratky. 

Hydrologické číslo povodí: 4 – 15 – 03 – 097 v profilu asi 50 m nad Pásovým 

dopravníkem k cementárně Mokrá (cca 700 m nad křížením místní komunikací Mokrá – 

Mokerská Myslivna) v katastrálním území Mokrá – Horákov. 

� plocha povodí v km2: 0,83 

� Průměrná roční výška srážek na povodí (Hsa) v mm za období 1931 – 1980: 

607 
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Údaje poskytované pro období 1931 – 1980, zůstávají v platnosti jako standardní a 

reprezentativní. 

2.4  Roztěženost východního lomu Břídla 

Východní lom zajišťuje těžbu sialitické korekce. Je roztěžen ve dvou etážích 

označovaných E 410B a E 395B obr. č. 6. Generelně postupuje těžba suroviny 

severovýchodním směrem. Postup východním směrem je vázán dohodou hranic těžby 

s obcí Hostěnice. Na části východního svahu lomu je provedena technická rekultivace. 

Ve střední části lomu východní stěny se nachází vodní plocha dotovaná akumulovanými 

srážkovými vodami. Při zahlubování báze lomu východ se předpokládá přemístění 

umělé nádrže na zahloubenou úroveň. Severozápadním postupem dochází 

k postupnému přibližování stěn etáží východního a středního lomu. Další postup těžby 

suroviny bude pokračovat zpočátku podle stávajícího roztěžení lomu v oddělených 

lomech západ, střed a výhod. Každý z těchto lomů má v současné době samostatný 

komunikační systém, který je napojen na příjezdovou komunikaci k primární drtírně. 

Těžba v jednotlivých lomech bude řízena podle požadavků na skladbu surovinové 

směsi. V lomu východ bude příjezdová cesta postupně přeložena do východního svahu 

lomu. Z ní budou přístupné etáže E 410B, E 395B, E 380B a E 365B. Úroveň 365 m n. 

m. nebude ve východní části lomu překročena. 

 

Obr. č. 6: Pohled na východní lom 
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2.5 Současná retenční nádrž  

Současná retenční nádrž, se nachází ve střední části lomu u východní stěny při 

zahlubování báze lomu se tato nádrž přemístí na zahloubenou úroveň. Z vodní nádrže se 

voda přečerpá do nové nádrže a místo původní nádrže se sanuje a zrekultivuje, posléze 

se napojí na technickou rekultivaci, která je provedena na části východního svahu lomu. 

Tato nádrž má obsah 11 000 m3 její původní tvar má rozměry 20m x 5m x 5m její obsah 

byl 500 m3. V současné době je tvar nádrže nepravidelný, protože při větších přívalech 

vody do lomu došlo k jejímu rozlití a voda díky nepropustnosti břidlic tvar nádrže, 

udržuje nepravidelný. Přítok do lomu představují téměř výhradně srážkové vody, v malé 

míře vody puklinové. Vzhledem k malé míře propustnosti břidlic se přítokové vody 

akumulují ve sběrné jímce. V současné době je odvodnění východního lomu řešeno 

sběrnou jímkou a spádováním etáží k této jímce, odkud probíhá přečerpávání do 

retenční nádrže. Čerpací stanice je umístěna na jihovýchodní straně vodní nádrže a na 

západní straně vodní nádrže je umístěno čerpadlo pro napouštění autocisterny. Čerpací 

stanice je vybavena elektrickými čerpadly firmy SIGMA LUTÍN typu KDFCI-170-17-

A0-097.  

 

Obr. č. 7: Místo současné čerpací stanice 

Voda je čerpána mimo lom do terénní deprese, kterou odtéká do vodoteče, 

rychlost vypouštění do vodoteče je maximálně 5 l/s, aby nebyl narušen přírodní 

ekosystém Vlašňovského potok. Vlašňovského potok se nachází nad pásovým 

dopravníkem k cementárně Mokrá, přibližně 700 m nad křížením s místní komunikací 

Mokrá – Mokerská myslivna v katastrálním území Mokrá – Horákov.  
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3. Rozbor nejvhodnějšího technologického postupu pro přeložku 

retenční nádrže v závislosti na možnostech lomu Mokrá 

Přesun retenční nádrže bude rozdělen do tří let. Během tohoto časového období 

dojde postupně k odtěžení materiálu na etáž E 395B během každého roku se odtěží 

kolem 40 000 t materiálu. Zároveň se bude odčerpávat voda z původní retenční nádrže 

do vodoteče rychlostí 5 l/s. Celkové povolené množství, které se odčerpává do vodoteče 

je 13 500 m3 za rok, přičemž v současnosti organizace vyřizuje vodoprávní povolení 

s cílem navýšit vypouštěný objem na 60 000 m3. Výkon hlavní čerpací stanice bez 

záložního čerpadla je 60 m3/s. Jsou připojeny celkově tři čerpadla o výkonu 20 m3/s a 

užitkový objem čerpací jímky je 11 000 m3, aby bylo možno bezpečně zvládnout 

nejvyšší očekávané přítoky vod. V záloze je jedno čerpadlo o výkonu 20 m3/s. Jedná se 

o čerpadla výrobce SIGMA LUTÍN typu KDFCI – 170 – 17 – A0 – 02. Přívod 

elektrické energie pro hlavní čerpací stanici je zajištěn dvěma přívodními vedeními, z 

nichž každé zajišťuje provoz všech čerpadel včetně záložních. Podle místních poměrů, 

rozsahu lomu, velikosti přítoků, přesuneme čerpací stanici do blízkosti nové jímky, aby 

se zamezilo možným poruchám na potrubí kvůli jeho délce a nedošlo k nahromadění 

vody a tím ohrožení bezpečnosti práce v lomu. Čerpadla, jejich motory a rozvodná 

zařízení jsou  umístěna tak, aby je předpokládaná nejvyšší hladina vody nevyřadila 

z provozu, schémata napojení čerpadel jsou na obrázku 8, 9. Čerpadla a potrubí jsou 

chráněna proti zamrznutí. Čerpací jímka je navržena tak, aby ji bylo možno čistit bez 

narušení provozu lomu a hlavní čerpací stanice.  

 

 Obr. č. 8:  Schéma napojení čerpadla 1 
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Obr. č. 9: Schéma napojení čerpadla 2 

3.1 První rok realizace přesunu retenční nádrže 

Na obrázku číslo 10 je vidět rozčlenění postupu těžby v letech 1-4. Toto 

rozčlenění se muselo vytvořit z důvodu lepšího výpočtu kubatury materiálu, který bude 

odtěžen. Rozdělení na menší úseky pomohlo při výpočtu výšky stěn, protože je v místě 

těžby členitý terén a proto se u menších vzdáleností přesněji určovaly dané výšky. 

V prvním roce se odtěží úsek 1, úsek 1a úsek 1b. Celkové odtěžené množství z těchto 

úseků je 35 040 t, všechny výpočty jsou uvedeny v tabulce 1. Úseky, které se vytěží 

z úrovně E 410B na úroveň E 395B, mají různé výšky. U úseku 1 je průměrná výška 2,7 

m a plocha úseku je 2406 m2, celková kubatura je 6496 m3 a celkový objem přepočítaný 

na tuny je 17 215. Úsek 1a má průměrnou výšku 2,4 m, plocha úseku je 1986 m2, 

celková kubatura je 4766 m3 a celkový objem přepočítaný na tuny je 12 631. 

Nejmenším co do plochy je úsek 1b s výměrou 245 m2, ale jeho průměrná výška je 8 m, 

celková kubatura je 1960 m3 a celkový objem přepočítaný na tuny je 5194 t. Začínáme 

úseky 1, 1a, 1b a z důvodu toho, aby se co nejdříve připravilo místo budoucí nádrže, 

která bude mít tvar nepravidelného pětiúhelníku, jak můžeme vidět na obrázku č. 11. 

Materiál ve Východním lomu se bude rozrušovat trhacími prácemi a nebo je možné u 

úseků s nižšími stěnami materiál rozrušovat a nakládat pomocí rypadla. V grafické 

příloze jedna je současný stav na lomu, v příloze 2 je vykreslen postup těžby v prvním 

roce. 



Renáta Doleželová:  Návrh na přeložku retenční nádrže v lomu Mokrá 

 

2010  18 

 

 

Obr. č. 10: Jednotlivé úseky těžby 

3.2 Druhý rok realizace přesunu retenční nádrže 

V druhém roce se odtěží úsek 2 úsek 2a celkové odtěžené množství z těchto 

dvou úseků je 35 057 t, podrobné výpočty jsou uvedeny v tabulce číslo 1. V tomto roce 

se projeví i úbytek vody v původní nádrži. Pokud by došlo k přívalovým dešťům, 

následnému zaplavení lomu a přerušení těžby na východě, tak to neohrozí příjem 

korekcí do cementárny, protože stejný materiál je možné těžit i ve středním lomu 

v místě, kde má dojít k propojení středního a východního lomu. Úsek 2 má plochu 1196 

m2 výška stěny úseku je 8 m, celková kubatura je 7608 m3 a přepočtená na tuny je 

20 161 t. V úseku 2a je plocha 511 m2 a výška stěny je v průměru 11 m, celková 

kubatura je 5621 m3 a přepočtená na tuny je 14 896 t. U těchto úseků se použijí trhací 

práce. Délka záběru trhacích prací je 9 m. V tomto stádiu bude připravený plný prostor 

pro vyhloubení nové retenční nádrže obr. č. 11. 
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Obr. č. 11: Tvar retenční nádrže 

 

3.3 Třetí rok realizace přesunu retenční nádrže 

Ve třetím roce se odtěží úsek 3, který má celkovou plochu 860 m2, výšku stěny 

úseku 11 m a celkovou kubaturu 9460 m3, přepočítáno na tuny je to hodnota 25065 t. 

Odtěžením této poslední části, vznikne místo pro vyhloubení nové retenční nádrže.  

 

3.4 Čtvrtý rok realizace přesunu retenční nádrže 

Po odtěžení úseku 1 se začne hloubit samotná nádrž. Její tvar je nepravidelný 

pětiúhelník a plocha nádrže je 3800 m2, hloubka bude 3 m a celková kubatura 

vytěženého materiálu bude 11 000 m3 po přepočtu na tuny to bude 29 150 t. Vyhloubení 

nádrže, se provede pomocí rypadla, počítá se i s realizací plošného odstřelu. V této fázi 

bude již původní nádrž zcela vypuštěná a v jejím prostoru se bude vytvářet nová vnitřní 

deponie. Již od roku 1 se začne odpouštět voda z původní nádrže a během čtyř let dojde 

k úplnému odčerpání do vodoteče.  
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Lom 

Východ 

Těžený 

úsek 

Zaměřená 

plocha /m/ 

Výška stěny 

úseku 

kubatura 

úseku 

Těžba v lomu 

kubatura tonáž /t/ 

rok 1 1 2406 2,7 6496 17215 

35040 

  1a 1986 2,4 4766 12631 

  1b 245 8 1960 5194 

rok 2 2 1196 8 7608 20161 

35056   2a 511 11 5621 

46911 

14895 

rok 3 3 860 11 9460 25069 25069 

rok 4 nádrž 3800 3 11000 29150 29150 

Celkem 124315 

Tab. č. 1: Objem těžby v jednotlivých letech 

 

3.5 Zhodnocení těžby za poslední léta s přihlédnutím na ekonomiku státu 

Přibližně od roku 2001 docházelo k postupnému stavebnímu boomu, 

především v oblasti developerských projektů bytové výstavby na území celé České 

Republiky. Vzhledem k tomuto faktu bylo nutné postupně zvýšit těžbu cementářský a 

vápenických surovin s ohledem na následnou výrobu cementářských produktů. 

Vrcholným byl rok 2008, kdy bylo vytěženo 2 103 000 tun vápence. Tento pozitivní 

ekonomický stav se vytvářel od roku 2001 až do roku 2009, kdy došlo ke globální 

hospodářské recesi, tento vývoj je znázorněn v grafu číslo 1. Tato recese postupně 

zasáhla všechna odvětví průmyslu, především však stavebnictví. Vzhledem k tomu 

došlo k výraznému omezení poptávky po nových stavebních projektech a následnému 

utlumení celého stavebního odvětví,  na což byla navázána i nižší poptávka po 

produktech společnosti Českomoravský cement, a.s. a s tím související nižší roční těžba 

vápence. V současné době, kdy řada developerských firem ohlašuje započetí prací na 

nových nebo doposud zakonzervovaných projektech, očekává firma Českomoravský 

cement, a.s. zvýšení poptávky po jejích produktech a následný návrat předpokládané 

roční těžby na průměrné  hodnoty, které se pohybovaly kolem 1 820 000 t. 
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Graf č. 1: Vývoj těžby od roku 2001 - 2010 
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4. Realizace případové studie s následnou sanací závěrného svahu a 

rekultivací 

V roce 2013 dojde k realizaci studie sanace a rekultivace závěrného svahu 

v místě likvidace retenční nádrže. Lom Mokrá se nachází ve velmi hodnotném území 

z hlediska ochrany přírody. Vápence v lomu tvoří podloží, které je velmi vázáno na 

unikátní rostlinná společenstva, doprovázená pestrou faunou. V těchto podmínkách se 

umožnil vznik bohatých společenstev rostlin a živočichů, jak přirozeného vývoje a 

původu, tak sekundárně vzniklých v místech, ovlivněných antropogenní činností tou je 

těžební činnost, skrývka nadloží, deponie zemin, narušení a pozvolná eroze skalního 

masivu v okrajích těžebních stěn. Těžba v DP lomu Mokrá probíhá ve třech zatím 

těžebně oddělených, ale komunikačně propojených lomech  

• západní lom „Západ“ 

• stření lom „Střed“ 

• východní lom „Břidla“ 

 

4. 1 Základní údaje o lokalitě  

Vnitřní deponie lomu východ bude situována podél východního okraje 

uprostřed východní hranice. Pata bude založena na úrovni etáže E 410, v místě původní 

retenční nádrže. Severní hranicí bude nová deponie navazovat na již rekultivované 

partie lomu se soustavou malých dešťových jezírek. Těleso, které se vytvoří v místě 

původní vodní plochy, postupně zakryje menší stávající terasovou deponii a lépe naváže 

na okolní, původní terén kolem lomu.  
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Obr. č. 12: Terasová deponie 

4.2 Původní a nově vznikající rostlinná společenstva území 

Katastrální území Mokrá – Horákov je na hranici dvou fytogeografických 

oblastí – termofytika a mezofytika. Původní flóra oblasti formována přílivem 

teplomilných panonských druhů, ale i lesních druhů hercynské a karpatské oblasti. Lze 

předpokládat, že původní flóra se na daném území blížila teplomilné doubravě 

s bohatým bylinným patrem, šípákovým doubravám (jižní svahy s mělkým původním 

profilem na vápenci). Hlubší půdní vrstvy umožnily na mírných svazích a plošinách 

rozvoj dubohabřin. Tato společenstva se vyskytují v daném území jen ojediněle a to již 

v pozměněné podobě. Vlivem antropogenní činnosti dochází také k zavlečení 

cizorodých taxonů, které se rychle šíří, jsou silnou konkurencí pro původní rostliny, 

zejména v počátečních fázích vzniku nových fytocenóz.  

4.3  Návrh úpravy  

 K vegetační sanaci – zalesnění je určena nově navržená vnitřní deponie 

východního lomu. Základní tvar jejího tělesa byl v návrhu mírně upraven 

domodelováním. Nová úprava vytvoří táhlý hřbet s osou S-J, ve středu mírně pokleslý, 

dle konfigurace reliéfu za okrajem lomu. Základní tvar tělesa byl upraven zvlněním paty 

a vytvarováním středové sníženiny v koruně a návazně i na úbočí deponie. Na modelaci 

terénu naváže násyp kameniva z místního zdroje (velké balvany méně hodnotné 

suroviny z hlediska dalšího zpracování). Tento materiál bude dovezen a uložen zejména 
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na patu nové modelace, do vytipovaných míst, což můžeme vidět v příloze číslo 1. 

Kamenivo přitíží patu nového násypu na pracovní etáži a bude částečně sanovat erozi 

vody z tělesa a tím směrovat její odtok.  

 

Obr. č. 13: Místo navázaní nové deponie 

Cílem založení vegetace, bude postupná tvorba stabilních přírodních 

podmínek, které budou blízké této lokalitě, se zastoupením všech tří pater. Západní, 

více osluněný svah deponie bude postupně osídlen suchomilnými dřevinami ve volném 

sponu, s převahou keřových rostlin, soustředěných zejména kolem kamenitých polí. 

Zbývající část západní expozice bude velmi volný dřevinný porost, suchomilné taxony 

bylin.  

Vrcholová loučka v malém sedle hřbetu bude ponechána bez dřevin, pro 

stabilizaci nejsvrchnější části deponie. Východní, severní a jižní část bude pokryta 

dřevinami, bude se jednat převážně o volný lesní porost, vysazený do podrostu bylin.  

   Vegetace nové úpravy bude zakládána postupně. Nejprve bude na západním 

úbočí směrem do prostoru lomu založeno keřové patro kolem balvanitých polí. Bylinná 

složka vegetace bude zakládána formou postupných výsevů ze sběru semen v okolní a 

bude zpomalovat erozi svahů. Do této úpravy budou ve třetím roce vysazeny další 

dřeviny  - základní složka úpravy.  
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4.4 Technologie realizace rekultivačních prací - 1. rok úpravy 

 Součástí technické rekultivace bude dokončení vytvarování tělesa deponie a 

doplnění kamenivem. Dle grafické přílohy číslo 6, bude deponie dotvarována na patra, 

okraje koruny násypu se zaoblí a dokončí se tak přírodní napojení na okolní terén. 

Zvláště citlivě se provede napojení na severní, již rekultivovaný prostor. Středové 

snížení koruny, bude navazovat na zřetelnou sníženinu za okrajem lomu, aby byl 

zachován dojem přírodního útvaru v krajině.  

 Kamenivo, použité do finálních násypů, bude z místního zdroje a bude použita 

nekvalitní část suroviny, nevhodná pro další zpracování. Bude to netříděné kamenivo, 

hrubý štěrk až balvany do velikosti přibližně 100x100x100 cm. 

 V prvním roce bude provedena základní výsadba keřů ve vymezených plochách 

A/1 až A/4. Budou založeny porosty směsí druhů suchomilných taxonů, které nebudou 

při výsadbě od sebe oddělovány. Budou vysazeny v hustotě přibližně 1kus na metr 

čtverečný. Bude jim při výsadbě připraveno výsadbové místo zajištěním terénu tak, aby 

alespoň část vody zatékala ze svahu ke kořenovému krčku. Při výsadbě bude použit ke 

kořenům do zeminy přídavek Terracottem – složka, zvyšující několikanásobně 

hydroakumulaci v zemině.  

 Pro výsadbu budou použity mladé sazenice, přibližně dvouleté, semenáče keřů, 

nejlépe s ošetřenými kořeny ochranným gelem, nebo balové. Budou vysazeny ve 

vhodném agrotechnickém termínu.  

 Po výsadbě budou v prvním vegetačním období ožínány, dle potřeby upraveny 

řezem a pokosená hmota bude pokládána kolem rostlin. Ožínání bude provedeno 2x za 

vegetaci. Před zimou budou sazenice chráněny proti okusu nátěrem. 

 Na zbývající ploše deponie se začne se zakládáním bylinného porostu ze 

semenných sběrů v okolí. Sběry budou prováděny na základě povolení příslušných 

orgánů ochrany přírody a pod vedením odborného garanta.  

 Semena budou postupně vysévána na upravenou plochu, dle doby sběru. 

Zároveň bude na plochu ukládána v tenké vrstvě zelená hmota z pokosů okolních 

louček, aby byla podpořena tvorba přirozených semenáčů.  
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Výsadba keřů dle lokalit: 

A/1: 

Acer campestre 50ks 

Cornus mas 70ks 

Crataegus monogyna 100ks 

Euonymus europaeus 70ks 

Corylus avellana 100ks 

Rhamnus catharctica 50ks 

Prunus fruticosa 50ks 

Ligustrum vulgare 550ks 

A/2: 

Cornus mas 100ks 

Acer campestre 50ks 

Crataegus monogyna 50ks 

Crataegus laevigata 30ks 

Prunus fruticosa 30ks 

A/3: 

Cornus mas 80ks 

Acer campestre 70ks 

Crataegus monogyna 70ks 

Crataegus laevigata 35ks 

Euonymus europaeus 100ks 
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A/4: 

Acer campestre 200ks 

Cornus mas 30ks 

Euonymus europaeus 50ks 

Corylus avellana 200ks 

Rhamnus catharctica 150ks 

Ligustrum vulgare 100ks 

4.5  Druhý rok úpravy 

Ve druhém roce bude probíhat monitorování rekultivované plochy. Bude nutná 

korekce plevelných druhů – aplikací Roundup na vybrané skupiny dle posouzení 

v rámci pochůzky projektanta a garanta semenných sběrů. Bude docházet k postupnému 

nárůstu bylin ze sběrů a výsevů.Opakovány budou sběry i výsevy cílových bylin. 

Plocha výsevů bude 2x ročně pokosena. Výsadby keřů z prvního roku budou ožínány, 

pokosená hmota obkládána kolem rostlin a před zimou budou zopakovány nátěry 

sazenic. 

4.6 Třetí rok úpravy 

 Třetí rok bude provedena rozhodující část výsadby dřevin. Budou vysazeny 

zejména stromové taxony do sponu volnějšího (západní svah) i hustšího (ostatní 

plochy). K výsadbě budou použity opět mladé sazenice (3 – 4 roky), balové nebo 

s ošetřenými kořeny gelem. Při výsadbě bude opět přidán pod kořeny Terracottem 

25g/ks. Bude použita chránička z pletiva proti poškození kmínků. Druhy nebudou při 

výsadbě oddělovány, porost bude promíšený. Rostliny budou v prvním vegetačním 

období 2x ožínány a pokosená hmota bude uložena na kořeny. Vrcholová loučka bude 

2x za vegetaci pokosena. Dle potřeby bude prováděno lokální dočištění od plevelných 

rostlin aplikací Roundup. 
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Výsadba dřevin dle lokalit: 

B/2: 

Acer campestre 500ks 

Quercus petraea 500ks 

Carpinus betulas 200ks 

Tilia cordata 200ks 

B/3: 

Acer campestre 500ks 

Quercus petraea 600ks 

Carpinus betulus 250ks 

Tilia cordata 200ks 

B/4: 

Quercus petraea 2500ks 

Carpinus betulus 3000ks 

Tilia cordata 500ks 

Acer platanoides 2500ks 

Fraxinus excelsior 50ks 

4.7  Čtvrtý rok úpravy 

 Čtvrtý rok bude pokračováno v kosení loučky, ožínání sazenic stromů a dle 

potřeby dočištění plochy. Podle vývoje keřů bude rozhodnuto, zda je nutné jejich 

ožínání a ochrana nátěrem i nadále (keře z prvního roku výsadby). 

 4.8   Následné zajišťovací práce 

 I po ukončení rekultivace bude nutný dohled nad upravovanými lokalitami. 

Následný přehled prací je doporučeným rozsahem výkonů na rekultivovaném území. 
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V pátém roce a dalších letech bude pokračovat pouze pokos bylin na upravované ploše 

a případná korekce plevelů Roundupem.  
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5. Závěrečné zhodnocení 

Cílem této práce, bylo navrhnout řešení přesunu původní retenční nádrže na 

lomu Východ, pokud možno v co nejkratším čase a s co nejnižšími náklady. Do místa 

plánovaného zahloubení, při postupu těžby, protože na původním místě by již neplnila 

svůj účel. Po odčerpaní původní nádrže dojde k uvolnění prostoru pro vytvoření 

deponie, která bude následně rekultivována šetrně v souladu s přírodou.  
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