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ANOTACE 

 Jeden z cíl� v této diplomové práci je �ešení dot�žení zásob DP Omice, dále 

následná rekultivaci a využití tohoto prostoru v souladu s okolní krajinou. V práci je 

uvedena geologická charakteristika daného kamenolomu a jeho za�len�ní do geologického 

regionu. Poloha ložiska v blízkosti p�írodního parku Bobrava otevírá prostor pro zajímavou 

rekultivaci a za�len�ní hornickou �inností zasaženého území do okolní krajiny. Práce 

pokra�uje p�epo�tem zásob a stanovením životnosti ložiska v letech. Následn� je popsán 

návrh na sanaci a rekultivaci dobývacího prostoru Omice, v�nuji se z v�tší �ásti rekultivaci 

biologické, technická je prakticky vy�ešena.  

Klí�ová slova: rekultivace, zásoby, dobývací prostor, hornická �innost 

SUMMARY 

One of the objectives of this work is finishing the mining of reserves in Omice 

mining area solution, further recultivation works and use this area in accordance with 

surrounding landscape. In this work is mentioned geologic characteristic of this mining 

area and his integration to geologic region. Situation near the nature park Bobrava opening 

this area for very specific recultivation and subsequent integration this mining area to the 

surrounding landscape. This work continues with calculations of reserves and 

determination of mining live in years. Last part of this work is redevelopment and 

recultivation project of Omice mining area, with an emphasis on biologic recultivation 

because technic recultivation is almost solved. 

Keywords: recultivation, reserves, mining area, mining activity 
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Kamenolom se nachází v t�sné blízkosti p�írodního parku Bobrava a p�ibližn�

1200m od obce Omice v okrese Brno-venkov. Je a byl po dlouhá léta zdrojem stavebního 

kamene. Tento materiál je využíván na mnoha stavbách v Brn� a jeho okolí.  

Jeden z cíl� v této diplomové práci je p�edstavit dobývací prostor Omice, jeho okolí, 

zp�sob dot�žení zásob v DP Omice a vypracování citlivého plánu, kterým se docílí 

splynutí tohoto území s okolní krajinou.  

Dalším úkolem je zam��it se na zbytkové zásoby kamenolomu, provést jejich 

p�epo�et s celkovým náhledem na další t�žbu a její trvání do budoucna. V další �ásti 

diplomové práce se zabývám návrhem na sanaci a rekultivaci dobývacího prostoru Omice. 

Hlavním cílem je biologická rekultivace, technická rekultivace je prakticky vy�ešena.  

V záv�re�né fázi chci zhodnotit ekonomický p�ínos pro danou oblast, docílit 

p�irozeného splynutí území dot�eného hornickou �inností a �inností provád�nou 

hornickým zp�sobem na povrchu s nádherným okolím chrán�ného krajinného území 

Bobrava a podnikatelského zám�ru majitel� kamenolomu, firmy HUTIRA – OMICE, s.r.o.  

Zájmová oblast pat�í do regionu brunovistulika, jednotky brn�nského masívu, 

subjednotky západní granodioritová oblast (granodiority, žuly) nebo do metamorfního 

plášt� brn�nského masívu (biotické ruly). Ložisko má horniny jak magmatické tak 

metamorfované. Pohled na DP Omice (obrázek �. 1). 

�

Obrázek �. 1: Letecký snímek dobývacího prostoru Omice 
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2. Charakteristika ložiska, úložn� – geologické pom�ry, stav zásob 

2. 1. Charakteristika ložiska 

Výhradní ložisko Omice se nachází v katastrálním území obce Omice, okres Brno – 

venkov, kraj Jihomoravský. Ložisko se vyskytuje severovýchodn� od železni�ní trat� Brno 

– Jihlava a to mezi stanicemi St�elice – Omice. Je dostupné z okresní silnice �. III/3945 v 

úseku mezi obcemi St�elice a Tet�ice. Vzdálenost od centra obce Omice je cca 1200 m, 

která je od vlastního provozu odd�lena elevací. Nejbližší p�iblížení k JV �ásti obce se 

souvislou a probíhající zástavbou je cca 200 m v sou�asnosti je t�žba v jihovýchodní �ásti 

ukon�ena. 

Organizace HUTIRA – OMICE, s.r.o. navázala v roce 2001 na tradici firmy 

HUTIRA, která se jako jedna z prvních v roce 1990 stala držitelem t�žebních práv v 

Dobývacím prostoru kamenolomu Omice.  

Dobývací prostor kamenolomu Omice je vymezen na katastrálním území obce 

Omice, okres Brno – venkov, na pozemcích parcelních �ísel 1523/3, 1526/1, 1527, 1528, 

1529, 1531/4, 1531/6, 1531/8 zapsaných na LV �. 170 pro obec a k. ú. Omice vlastník �R 

– Lesy �eské republiky, s.p. 

Dobývací prostor kamenolomu Omice ev. �. 7 0836 spole�nosti HUTIRA – 

OMICE, s.r.o. byl schválen rozhodnutím OBÚ v Brn� dne 19. 12. 1975 pod �.j. 

5742/511/75RO. 

Rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru vydalo Ministerstvo stavebnictví �SR 

dne 21. 10. 1975 zn.  OIP/4-401/75. Osv�d�ení o zaevidování DP vydal �BÚ v Praze dne 

8. 10. 1975 �.j. 6 724/75. V témže roce byl zpracován plán otvírky p�ípravy a dobývání 

(POPD), který byl schválen rozhodnutím OBÚ v Brn� dne 19.12. 1975 pod �.j. 

5742/511/75RO. 

Plán likvidace kamenolomu a sanace území dot�eného t�žbou byl zpracován v roce 

1997 na základ� p�etrvávajícího zhoršení bá�sko - technických podmínek, vysokému 

pom�ru skrývek a neúm�rné hospodárnosti schválen a povolen OBÚ v Brn� v roce 1998 

pod �.j. 814/1998. 

Zm�nou odbytové možnosti zejména v oblasti skrývkových výklizových hmot 

(siln� zv�tralá hornina) a jejich uplatn�ní na stavbách bylo d�vodem k p�epracování a 

p�ehodnocení t�žební a nákladové bilance a návazn� na základ� znaleckého posudku Ing. 
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Ji�ího R�ži�ky CSc., vypracovaného ješt� v roce 1998 bylo provedeno p�ehodnocení zásob 

na ložisku, které si vyžádalo zm�nu POPD. Tento znalecký posudek byl schválen 

rozhodnutím v Brn� dne 20. 10. 1999 pod �.j. 08-4167/99-511. 

2. 2. Úložn� – geologické pom�ry 

Na ložisku jsou tedy dva základní typy hornin – horniny magmatické a 

metamorfované. Magmatické horniny na ložisku p�edstavují biotitické granodiority šedé, 

místy tmav�ji šedé, jemnozrnné až st�edn� zrnité, masivní s hypautomorfn� zrnitou 

strukturou, místy s relikty pláš�ových krystalických b�idlic. Ojedin�le nepravidelné polohy 

(do 4 – 5 m) sv�tle šedé st�edn� zrnité žuly a nepravidelné žíly a žilky b�lošedého 

aplitického materiálu. 

Metamorfní horniny jsou na ložisku prezentovány biotitickými pararulami, místy 

s muskovitem amfibolem, ojedin�le migmatitizovanými, vzácn� migmatity. Biotitické ruly 

(vzácn�ji muskoviticko – biotitické a amfibolické) jsou šedé až tmav� šedé, jemnozrnné i 

st�edn� zrnité. �asto s paralelní páskovou texturou zvýrazn�nou tmavými pásky bohatými 

na biotit. Ruly jsou �asto migmatitizovány sv�tlejším materiálem, pokud je migmatitizace 

intenzivn�jší p�echází pak v migmatity. V rulách jsou �asto nepravidelné žilky a žíly 

b�lošedého aplitu. 

Tektonická stavba ložiska je velmi pestrá. P�edevším se projevuje drcenými pásmy 

mocnosti 0,5 – 1,5 m. Surovina je v t�chto pásmech �asto zahlin�ná, zajílovaná, 

mylonitizována až fylonitizována. Vyskytují se �asto tektonické ohlazy s patrným 

vertikálním pohybem. Drcená pásma jsou kolmá s úklonem cca 85°. Na ložisku se 

vyskytují dva sm�ry t�chto pásem: 

- sm�ru ZSZ – VJV s úklonem 85° k SSV (110/86°)  

- sm�ru VSV – ZJZ s úklonem 82° k JJV (260/82°)  

Drobná tektonika je pak prezentována hojnými puklinami s nepravidelnou frekvencí, která 

se projevuje od centimetrových do metrových frekvencí. Plochy puklin jsou velmi �asto 

povle�eny rezav� hn�dými hydroxidy Fe, místy slab� zajílovány a ojedin�le jsou patrny 

tektonické ohlazy. Orientace puklin vykazuje velkou variabilitu. V generelu m�žeme 

rozlišit dva hlavní a dva vedlejší systémy puklin: 
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- 330° JZ 50° 

- 255° JV 65°  

- 165° SV 80° 

- 90°  S 30° 

 P�ehled provedených geologických prací na ložisku suroviny pro výrobu drtí Omice 

je následující: 

- do roku 1971 na ložisku nebyl proveden žádný oficiální geologický 

pr�zkum. 

- V letech 1971 – 1972 byl proveden provozní geologický pr�zkum. Na 

základ� jeho výsledk� byl zpracován geologický posudek, který byl 

základním podkladem pro zhodnocení ložiska. 

- V roce 1975 byl proveden dopl�ující pr�zkum realizováním vrt� do podloží 

ložiska. Na základ� jeho výsledk� byl proveden výpo�et zásob a stanoven 

dobývací prostor rozhodnutím ministerstva vnitra �SR OIP/4-401/75 ze dne 

20. 10. 1975. 

- V roce 1998 bylo provedeno ocen�ní suroviny in situ a v rámci této akce byl 

proveden orienta�ní pr�zkum lokality. Znalecký posudek: „P�epo�et zásob 

nerostné suroviny pro výrobu drtí na výhradním ložisku – OMICE“, Ing. 

Ji�í R�ži�ka, CSc; Láz, kv�ten 1998, posudek je ve znaleckém deníku veden 

pod položkou 142-39/1998. 

Ložisko je sou�ástí Brn�nská vyv�elina. Jedná se o relikty p�vodního plášt�. 

Z hlediska stratigrafického jde o sedimenty prekambrické, které jsou �azeny k mladšímu 

algonkiu (dnes proterozoikum). Tyto sedimenty byly p�vodn� metamorfovány regionáln� a 

po vyv�ení plutonu byly velmi intenzívn� metamorfovány kontaktn�, p�edevším kausticky. 

Petrograficky je ložisko tvo�eno horninami metamorfovanými a magmatickými. 

Hlavní ložiskovou surovinou jsou biologické ruly slab� migmatitizované.  
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Obrázek �. 2 Petrografická pestrost ložiska 

N�které �ásti ložiska jsou mineralogicky velmi pestré. Magmatický komplex je 

zastoupen zejména k�emennými diority (granodiority, p�i v�tším obsahu k�emene), 

žulovými porfyrity, leukokratními žulami a aplity. Tektonicky se ložisko vyzna�uje jak 

drobn� tektonickými prvky – t�i základní systémy puklin – tak prvky velké tektoniky – 

tektonické poruchy až po drcená pásma. Hydrogeologicky je ložisko velmi jednoduché. 

Jedná se pouze o puklinovou propustnost. Podzemní ani povrchové vody nejsou z hlediska 

vedení t�žby problematické. 

Stavy zásob výhradního ložiska v plánem dot�ené �ásti ložiska, vykázané podle posledního 

stavu prozkoumanosti.  
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2. 3. Stav zásob

 Oficiální geologický pr�zkum nebyl na lokalit� proveden. Zásoby suroviny byly 

ur�eny technickým výpo�tem v roce 1975 v blocích A, B, C. Na základ� tohoto výpo�tu 

pak byl stanoven dobývací prostor 7 0836 Omice. Zásoby blok� A, B byly za�azeny do 

kategorie bilan�ních a bloku C do kategorie nebilan�ních. P�ehodnocením zbývajících 

zásob blok� A a B v roce 1977 byly i tyto zásoby za�azeny do kategorie nebilan�ních.  

 Jelikož p�vodn� vypo�ítané zásoby nepokrývaly celou plochu dobývacího prostoru, 

byly v roce 1998 dopo�ítány zásoby dle znaleckého posudku Ing. Ji�ího R�ži�ky „p�epo�et 

zásob nerostné suroviny pro výrobu drtí na výhradním ložisku – OMICE“ z 05/98. Dále 

byla vypracována ke dni 15. �ervna 2011 RNDr. Vítem Kud�láskem – geologická práce 

p�epo�et zásob „Omice – aktualizace zásob“. Výpo�et zásob byl proveden metodou 

geologických blok�.  

 Cílem byl v dobývacím prostoru Omice výpo�et nového bloku geologických zásob 

(ozna�en jako H) a aktualizace zásob stávajících blok� zásob A – G. Na základ� nových 

„Podmínek využitelnosti ložiska“ byla upravena t�žební báze z 268 m. n.m. na 284 m n.m. 

Úpravou t�žební báze ložiska dojde k odpisu geologického bloku zásob G. 

 Hlavní d�vody pro odpis bloku G jsou následující: 

- místní erozivní základna je v nadmo�ské výšce cca 260 m a tím hrozí 

problémy s d�lními vodami 

- plánovaná t�žební báze je 284 m n.m. – blok leží pod plánovanou t�žební 

bází  

- ochranné pásmo �D s možností rozší�ení  

- problematická a neekonomická exploatace 

Tabulka �. 1:  Odpis vázaného bloku G 

blok skrývky surovina výkliz �istá surovina 
 m3 m3 m3 m3

G   335 299 40 236 295 063 

 Nový blok zásob H v JV �ásti ložiska svou SZ hranicí sousedí s blokem zásob C a 

F. Blokem zásob prochází hranice ochranného pásma �D a d�lí jej na �ást se zásobami 
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vázanými a �ást volnými (p�íloha �. 1). Z hlediska prozkoumanosti pat�í blok H mezi 

zásoby prozkoumané, nebo� vhodnost suroviny pro výrobu drceného kameniva byla 

prokázána velkým rozfáráním lokality a dlouhodobou t�žební �inností. 

 Z hlediska prozkoumanosti �adíme aktualizované zásoby (bloky A – G) i nov�

vypo�tené (blok H) do zásob prozkoumaných. S ohledem na „podmínky využitelnosti 

ložiska“ jsou všechny zásoby klasifikovány jako bilan�ní. Zásoby jsou po�ítány jako 

geologické bloky a jsou omezeny vertikáln�. 

Tabulka �. 2: Stav prozkoumanosti bilan�ních zásob volných 

blok skrývky surovina výkliz �istá surovina 
 m3 m3 m3 m3

A 0,0 109 488,8 13 138,7 96 350,1 
B 0,0 40 323,2 4 838,8 35 484,4 
C 0,0 183 709,3 22 045,1 161 664,1 
D 7 996,0 285 261,7 34 231,4 251 030,3 
E 21 838,0 146 659,1 17 599,1 129 060,0 
F 15 093,8 485 056,6 58 206,8 426 849,8 
H 0,0 84 853,7 29 698,8 55 154,9 
� 44 927,8 1 335 352,2 179 758,6 1 155 593,6 

Tabulka �. 3: Stav prozkoumanosti bilan�ních zásob vázaných 

blok skrývky surovina výkliz �istá surovina 
 m3 m3 m3 m3

A 0,0 101,5 12,2 89,3 

C 0,0 33 336,3 4 000,4 29 335,9 
E 280,5 10 404,8 1 248,6 9 156,2 

H 215,1 47 027,8 16 459,7 30 568,1 

� 495,6 90 870,3 21 720,8 69 149,5 

Zásoby vázané v záv�rných st�nách t�žebních �ez� �iní 408 990 m3. „Zásoby vázané – 
zásoby odkryté, ale z provozních d�vod� nedobyvatelné (nap�. �ást uvoln�ného ložiska je 
vázána pro bezpe�ný pohyb rýpadla, dopravní cestu nebo jiné nutné za�ízení)“[1] 

Nový výpo�et a aktualizace zásob byla provedena metodou geologických blok� stejnou 

metodou jako ve znaleckém posudku Ing. Ji�ího R�ži�ky.  

D�vody pro použití metody geologických blok�: 

- plná srovnatelnost s výpo�tem již schválených zásob 

- jednoduchost a p�esnost metody  
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Digitální model terénu lokality Omice byl zkonstruován programem CIVIL 3D 

(RNDr. Vít Kud�lásek). 

V DP Omice byly skrývkové práce tém�� dokon�eny a jsou deponovány (humózní 

hlíny a tzv. m�kká skrývka). Zbývá pouze blok E a SZ �ást bloku D a východní �ást bloku 

F.  

Výsledné objemy zásob p�edstavují hrubou kubaturu suroviny, skrývky a deponie 

byly spo�ítány zvláš�, se�teny a ode�teny spole�n� jako skrývky.  

P�i t�žb� bude vylou�ena tvrdá skrývka tvo�ená skalním podkladem, siln�

postižených zv�tráváním. Tvrdá skrývka je pro ú�ely výroby drceného kameniva 

nepoužitelná. Odd�lení tvrdé skrývky je možné zpracovat drcením a t�íd�ním tak, aby 

materiál vyhovoval svou zrnitostí pro ú�ely podsypové a výborné výsledky má p�i 

stabilizaci nevhodných zemin.  

Na ložisku se vyskytují tektonické poruchy a drcená pásma, jejichž výplní je siln�

postižená hornina. Tato hornina je pro výrobu drceného kameniva nevhodná a tvo�í výkliz. 

Výklizové hmoty z t�chto pásem se používají jako tvrdé skrývky. V dlouholetém pr�m�ru 

je množství takto postižené horniny v blocích zásob A – G 12%.  

Pro blok H stanoveno procento výklizu jako sou�et objemu tvrdých a zv�tráním 

porušených hornin hodnotu 35%. Zbývajících 65% hrubé kubatury bude použito pro 

výrobu frakcí drceného kameniva ve smyslu p�íslušných norem.  

V prostoru blok� F a H jsou uloženy deponie (navážky skrývky), které byly 

spo�ítány zvláš�. 

Zásoby:    1 224 743 m3 – 408 990 = 815 753 m3

Vyt�žitelné zásoby na výhradním ložisku Omice k �ervnu 2011 jsou 815 753 m3

Vyt�žitelné zásoby:   815 753 m3

Objemová hmotnost kamene   2,65     t . m-3

P�epo�et:                                            ������� � �	
� � ����
����
�

P�i p�edpokládané ro�ní t�žb� 100 000 t . rok-1, jsou tyto zásoby vyt�žitelné do roku 2034. 

V pr�b�hu let 2007 – 2011 byla t�žba prom�nlivá díky ekonomické krizi. 
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Tabulka �. 4: T�žba v letech 2007 - 2011 

Rok T�žba (t) 

2007 144 925 

2008 156 572 

2009 150 057 

2010 88 764 

2011 117 759 

Kamenolom m�l pr�m�rnou t�žbu p�ed ekonomickou krizí v roce 2007 

kolem150 000 t za rok (tato t�žba byla v p�edchozích letech stabilní), b�hem nastupující 

krize v letech 2008 – 2010, byla t�žba stabilní ješt� dva roky z�ejm� díky doznívajícím 

zakázkam. Nejciteln�ji se krize projevila v roce 2010 strmým poklesem t�žby tém�� na 

polovinu. V roce 2011 je vid�t pozvolný nár�st, je pravd�podobné, že bude množství 

vyt�žených hmot i nadále stoupat a dojde ke stabilizaci na p�vodním množství p�ed 

ekonomickou krizí. V p�ípad�, že dojde ke stabilizaci na p�vodním množství vyt�ženého 

materiálu v pr�b�hu 3 – 4 let dojde k vyt�žení dobývacího prostoru Omice již do roku 

2027, došlo by tedy ke zkrácení životnosti lomu o 7 let.  

Graf �. 1: T�žba v letech 2007 - 2011
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� Kamenolom Omice je v sou�asnosti rozt�žen na 4 t�žebních etážích  

1. etáž 317 – 328 m n. m. 

2. etáž 308 – 310 m n. m. 

3. etáž 293 – 295 m n. m. (základní etáž) 

4. etáž 289 m n. m. (tém�� dot�žena) – zahloubení 

V prvním a druhém t�žebním �ezu probíhá t�žba u severní a severovýchodní 

hranice Dobývacího prostoru (dále DP) v blocích zásob F a D. T�etí �ez je umíst�n v bloku 

A a C. �tvrtý �ez se nachází v bloku A a v budoucnu se p�ipravuje t�žba v nov�

stanoveném bloku H u východní hranice DP (p�íloha �.1). 

V kamenolomu Omice probíhá t�žba za pomoci trhacích prací velkého rozsahu. Ta 

byla na lokalit� Omice zahájena již roku 1965 na základ� individuáln� vypracovaných a 

orgány Statní bá�ské správy povolovaných technických projekt� odst�el�. Po získání 

dostate�ných zkušeností a vyhodnocení výsledk� provád�ných odst�el� bez vzniku 

jakýchkoliv škod bylo rozhodnuto požádat o ud�lení generálního povolení clonových 

odst�el� na lokalit� Omice. Toto povolení bylo vystaveno v kv�tnu roku 1999 na clonové 

odst�ely velkého rozsahu. Další povolení se vztahuje na trhací práce malého rozsahu. Sklad 

trhavin byl ke dni 30.9. 2005 zrušen. Trhaviny jsou získávány dodavatelsky p�es p�íslušná 

povolení. 
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Vyráb�né certifikované výrobky v kamenolomu Omice: 

Tabulka �. 5: Harmonizovaná technická specifikace (EN 12620:2002+A1:2008, EN 13043:2002, EN 
13242:2002+A1:2007 

Po�. �. 
výrobku 

Obchodní 
název 

Typ, zna�ka, 
provedení 

Použití výrobku ve stavb�
Systém 
posouzení 
shody 

1 PDK frakce 2/4 

kamenivo do betonu, kamenivo pro asfaltové 
sm�si a povrchové vrstvy pozemních 
komunikací, letištních a jiných dopravních 
ploch, kamenivo pro nestmelené sm�si a sm�si 
stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské 
stavby a pozemní komunikace 

2+ 

2 PDK frakce 4/8 2+ 

3 PDK frakce 8/11 2+ 

4 PDK frakce 8/16 2+ 

5 PDK frakce 11/16 2+ 

6 PDK frakce 11/22 2+ 

7 PDK frakce 16/32 2+ 

8 PDK frakce 16/22 2+ 

  

PDK frakce 32/63 
kamenivo pro nestmelené sm�si a sm�si 
stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské 
stavby a pozemní komunikace 

2+ 

Pozn. k tab. �.  5: hornina pro výrobu PDK - granodiorit�
�

Tabulka �. 6: Harmonizovaná technická specifikace: EN 13450:2002 

Po�. �. 
výrobku 

Obchodní 
název 

Typ, zna�ka, 
provedení 

Použití výrobku ve stavb�
Systém 
posouzení 
shody 

5 PDK frakce 32/63 Kamenivo pro kolejové lože 2+ 
�

Tabulka �. 7: Specifikace stanovených výrobk� – technická specifikace STO �. 238-STO/502 – 1/2009 

Výrobek 
Za�azení výrobku dle NV �. 
312/2005 Sb. a TN / postup 
posuzování shody 

Technické požadavky: 
sledované vlastnosti dle 
bodu 8TN 

vlastnosti 
zajiš�ující 
objednatel dle TN 

Kamenivo pro drážní 
stavby: ŠD 0/32 do 
konstruk�ních vrstev t�lesa 
železni�ního spodku  

09.16.01 / §5 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 Obsah p�írodních 
radionuklid�

Kontrolní �innost provádí firma QUALIFORM, a. s., Rašínova 2, 602 00 Brno 

Autorizovaná osoba �. 238, Notifikovaná osoba �. 1544 



Bc. Renáta Doleželová:  Dot�žení zásob DP Omice, následná rekultivace a využití tohoto prostoru 
v souladu s okolní krajinou�

2012                                                                                                                                      12�
�

Surovina se vyzna�uje pom�rn� nízkou nasákavostí, v p�ípad� hrubého kameniva 

dosahuje maximáln� 0,5% a tím i dobrou odolností proti mrazu - hodnota 0,2%. Sou�initel 

otlukovosti dle metodiky Los Angeles odpovídá kritériu LA20. Drtitelnost v rázu odpovídá 

kritériu SZ14, odolnost v��i ot�ru dle Devala má hodnotu MDE11, hodnota odladitelnosti 

vyhovuje kriteriu PSV50. Tvarový index > 3 má ve všech sledovaných frakcích nižší 

hodnoty než jsou max. povolené hranice. 

Obsahy celkové síry, síran� a chlorid� jsou hluboko pod požadavky p�íslušných 

norem. Z protokol� m��ení radioaktivity, lépe �e�eno ze stanovení indexu hmotností 

aktivity ve stavebním materiálu lze konstatovat, že hornina vyhovuje jako surovina pro 

výrobu stavebních materiál� i pro ostatní stavební materiály ur�ené k použití ve stavbách 

s obytnými nebo pobytovými místnostmi. 

Nebude – li se brát v potaz zrnitost a tvar zrn, které jsou závislé na použití drticí a 

t�ídící technologie, lze konstatovat, že zkoušené materiály jsou z velice kvalitní suroviny. 

Obrázek �. 3: Frakce zleva – 0/4, 4/8, 8/11, 8/16 

��� ��!��������������������������������

�

V sou�asnosti se v kamenolomu Omice používají p�evážn� mobilní drtící a t�ídící 

jednotky. Využívána je i p�vodní stacionární linka a to pouze t�ídi�e a zásobníky, p�vodní 

kuželový drti� byl odstran�n a vymontován z technologické linky spole�n� s podava�em. 

Místo p�vodního kuželového drti�e byl zakoupen mobilní kuželový drti� MCU 7CU na 

mobilním housenicovém podvozku. Tento kuželový drti� má dv� pohonné jednotky a to 

dieselovou a elektrickou. Pokud je p�ipojena  k technologické lince je využívaná elektrická 
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jednotka. Energie je dodávaná z vlastní fotovoltaické elektrárny. Technologická linka 

spole�n� s mobilním kuželovým drti�em jsou sou�ástí sekundárního zpracování materiálu. 

U primárního zpracování materiálu se využívá mobilního �elis�ového drti�e 

EXTEC C 10 a t�ídi�e dle pot�eby materiál� a požadavk� zákazník�. T�ídi�e typu 

Keestrack COMBO 2712 T a NOVUM 4215. �elis�ový drti� se díky vlastnímu pohonu 

p�esune k rozvalu. Rozval se upraví pomocí rypadla, a poté je tímto rypadlem nakládán 

kámen do násypky drti�e (obrázek �. 4). K drti�i je možné p�ipojit t�ídi� nebo oba t�ídi�e. 

Oba t�ídi�e jsou dvousítné a mají t�i vynášecí pásy.  Mobilní za�ízení se používá i 

k recyklaci beton� a asfalt�. 

Obrázek �. 4: Zpracování materiálu p�ímo u rozvalu

Nakládání do mobilních jednotek se provádí pomocí lopatových rypadel nebo 

kolových naklada��. K dispozici jsou dv� rypadla a to rypadlo KOBELCO MARK 4/SK 

250LC  a rypadlo Hyundai R360LC-7. Z kolových naklada�� je to Liebherr 544 (I. a II.) a 

HITACHI ZW 310. Dalším za�ízením je hasi�ská cisterna Škoda 706 na skráp�ní 



Bc. Renáta Doleželová:  Dot�žení zásob DP Omice, následná rekultivace a využití tohoto prostoru 
v souladu s okolní krajinou�

2012                                                                                                                                      14�
�

dopravních cest a drceného kameniva na snižování prašnosti. Dále vibra�ní vál VV 111 pro 

rekultiva�ní práce na zhut�ování navážených stavebních materiál�, zeminy, hlušiny a 

odkopávek. K doprav� je využívána Tatra 815 a Renault 410 Dxi skláp�� + vlek.  

T�žba suroviny z rozvalu je provád�na pomocí výše jmenovaných rypadel. Tyto 

stroje provádí úpravy lomových cest a pracovních plošin. Úprava vyt�žené suroviny je 

provád�na na mobilních drtících a t�ídících jednotkách (mobilní úpravárenské linky). 

Jednou z mnoha výhod je možnost sestavení dle provozních pot�eb p�ímo u rozvalu. Do 

konce životnosti bude využívána i stacionární t�ídící linka. 

P�i výrob� kameniva se speciálními požadavky na kvalitu je provád�no i terciární 

drcení a t�íd�ní mobilní provozní linkou. Drcené kamenivo je podle frakcí ukládáno na 

skládky v okolí této linky. Kamenivo vyšší kvality je ukládáno dle frakcí do betonových 

box�. Boxy jsou na kruhovém p�dorysu a tento p�dorys je rozd�len do �ty� box�

betonovým k�ížem. Jeden box má objem 1000 t (obrázek �. 5). 

Obrázek �. 5: Boxy pro materiály vyšší kvality

Elektrizace kamenolomu: 

 Fotovoltaická elektrárna je napojena na trafostanici umíst�nou v areálu elektrárny. 

Vysoké nap�tí je vedeno kabelem uloženým v zemi z p�ípojného bodu (sek�ní sloup 
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s vypínacími prvky nacházející se mimo DP) do hlavní rozvodny umíst�né v areálu FVE 

ležící v DP Omice. Vedení VN a pozemek, na n�mž se nachází p�ípojný bod, jsou 

majetkem organizace. Fotovoltaická elektrárna byla v DP vybudována se souhlasem OBÚ 

v Brn� na základ� stavebního povolení ze dne 15. 7. 2010 vydaného stavebním ú�adem ve 

St�elicích (obrázek �. 6). 

Obrázek �. 6: Fotovoltaická elektrárna 

V rozvodn� je VN transformováno pro kamenolom na NN nap�tí a podzemním 

kabelem vedeno do rozvodny provozovny, odkud je elektrická energie p�ivád�na 

podzemními kabelovými rozvody do budovy kancelá�e, šaten, sociálního za�ízení, skladu 

dílny, expedice s váhou, k jednotlivým strojním za�ízením úpravárenské linky, do svítidel 

venkovního osv�tlení umíst�ných na kovových sloupech. Rozvody elektrické energie jsou 

provedeny v souladu s ustanovením p�íslušných vyhlášek �BÚ. Ochrana proti 

nebezpe�nému dotyku je provedena nulováním. 

Lomová doprava: 

 Doprava v kamenolomu je �ešena nákladními automobily po stávajících a 

upravených lomových cestách. Dále budou realizovány nové lomové cesty podle postupu 

t�žby. Další zm�nou v síti lomových komunikací bude zm�na ve výjezdu z areálu 

kamenolomu, kde byl dosud výjezd nákladních vozidel �ešen p�es nechrán�ný železni�ní 

p�ejezd. 
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Obrázek �. 7: Nechrán�ný železni�ní p�ejezd 

V sou�asné dob� probíhá schvalovací �ízení projektové dokumentace výstavby 

železni�ního koridoru s rozší�ením o druhou kolej. P�i realizaci této stavby bude zrušeno 

stávající úrov�ové k�ížení p�íjezdové komunikace do kamenolomu s železni�ní tratí 

nechrán�ným p�ejezdem a bude vybudována nová komunikace s napojením u vrcholu 1 DP 

a probíhající sou�asn� s železni�ní tratí, pod železni�ním viaduktem nad potokem, který je 

v projektu železnice �ešen sou�asn� jako podjezd pro nákladní dopravu lomu. Nová 

komunikace bude �ešena v rámci územního a stavebního �ízení. Navrhovaná varianta 

nového napojení je uvedena v map� povrchové d�lní situace. Pro snížení prašnosti 

v obdobích sucha jsou pravideln� skráp�ny lomové cesty cisternou.  



Bc. Renáta Doleželová:  Dot�žení zásob DP Omice, následná rekultivace a využití tohoto prostoru 
v souladu s okolní krajinou�

2012                                                                                                                                      17�
�

Expedice hotových výrobk� je p�evážn� zajiš�ována nákladními automobily 

odb�ratel�. Z provozovny vyjížd�jí nákladní automobily na silnici III. t�ídy �. III/3945 

mezi obcemi St�elice a Tet�ice.  

Doprava v lomu je upravena dopravním �ádem, odb�ratelé materiálu nebo 

dodavatelé stavebních odpad� mají k dispozici základní informace p�i vjezdu do 

kamenolomu, další pokyny k pohybu po kamenolomu a informace o materiálech jsou jim 

sd�lovány na expedici.  

Dovolená rychlost p�epravy v kamenolomu Omice nesmí p�ekro�it 15 km . hod -1, 

p�i�emž musí �idi� p�izp�sobit rychlost dopravy povaze a charakteru dopravní cesty. 	idi�

vozidla se v prostoru kamenolomu �ídí pokyny strojníka naklada�e (zvukové signály), po 

naložení se vrací k expedici kde je zvážen a je mu vystaven expedi�ní lístek s b�žn�

uvád�nými údaji.  

P�i vjezdu do kamenolomu se zeminami, hlušinami nebo stavební sutí se �idi� �ídí 

pokyny pracovníka kamenolomu (skládka�e), který dbá na správné rozd�lování a ukládání 

materiál� ur�ených k recyklaci nebo k rekultivaci (beton�, asfalt�, zemin atd.). V p�ípad�

asfalt� je provád�na ukládka na skládce prakticky po celý rok a zpracování je možné jen 

v zimních m�sících.  

V neposlední �ad� hlídá kvalitu navážených hmot, tedy pokud jsou zne�išt�ny 

plasty, železem, nebo dokonce komunálním odpadem je mu materiál op�t naložen zp�t na 

korbu vozidla. Pokud jde o zne�išt�ní d�evem v menší mí�e je materiál p�ijat a d�evo je od 

materiálu odd�leno a poté páleno.  

�

�

�

�
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� První až t�etí t�žební �ez z�stanou zachovány. Další dobývání ložiska bude 

pokra�ovat na jižní a východní stran� dobývacího prostoru Omice, a to až do fáze 

záv�rných svah�. Postup stávajícího 4. t�žebního �ezu na kót� 290 m n.m. bude veden na 

kótu 284 m n.m. (tj. p�ibližn� 30 – 40 m jihovýchodním sm�rem a budou realizovány 

záv�rné svahy. Soub�žn� s postupující t�žbou bude vzniklý prostor zavážen výkopovým 

recyklovaným materiálem, postupn� až na kótu 310 m n.m. (p�íloha � 3).  

V budoucnu organizace po�ítá s jeho dalším využitím v souladu s územn�

plánovací dokumentací obce Omice. Další zahloubení na kótu 284 m n.m. (4. t�žební �ez) 

bude realizováno ve sm�ru od správních a sociálních budov v jižní �ásti DP Omice (p�íloha 

�. 4) Úrovn� jednotlivých stávajících i plánovaných t�žebních �ez� jsou patrné v map�

povrchové situace a d�lní situace v m��ítku 1: 1000. 

Generální svah lomu je vymezen spojnicí horní hrany nejvýše položeného 

skrývkového �ezu, v tomto p�ípadn� horní hrany jediného skrývkového �ezu a spodní hrany 

nejníže položeného t�žebního �ezu.  Skrývkový �ez o mocnosti 3-9 m bude veden pod 

úhlem 60-70°. Výška t�žebních �ez� se pohybuje v rozmezí  9-20 m se sklonem 60-70°. 

Generální svah lomu p�i dosažení maximální výšky terénu a maximální výšky 

skrývkového �ezu bude < 60° (stanoveno graficky podle §33 odstavec 3 vyhlášky �BÚ �. 

26/89Sb.).  

Soub�žn� s postupem t�žby bude provád�no zavážení vyt�žené �ásti lomu 

materiálem ze skrývky dopln�ným stavebními recykláty. Ukládané hmoty budou naváženy 

na plošiny jednotlivých stup�� vnit�ní výsypky v souladu s podmínkami rozhodnutí OkÚ 

Brno-venkov ze dne 7.12.1998 a v souladu s rozhodnutím KÚ JMK odboru životního 

prost�edí ze dne 5.6.2009, kterým byl ud�len souhlas k provozování za�ízení k využívání 

odpad� R5 „recykla�ní linka“ a R10 (p�íloha �. 3) a odtud hrnuty na svah výsypky 

buldozerem nebo naklada�em (p�íloha �.5).  

Vnit�ní výsypka musí být z�ízena podle zásad mechaniky zemin, tak aby byla 

zajišt�na její stabilita a nedocházelo k vytla�ování podzákladí a bylo co nejd�íve dosaženo 

definitivních svah�. Pro zvýšení únosnosti podložky výsypky je nutno zajistit odvodn�ní 

paty výsypky. Úklon definitivního svahu bude 26,5°. Pro provoz výsypky je vypracován 
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technologický postup v souladu s vyhláškou �BÚ �.26/89 Sb. v platném zn�ní. Postup 

t�žby bude pokra�ovat na pozemcích ve vlastnictví organizace a na pronajatých pozemcích 

uvedených v tabulce �. 8. 

Tabulka �. 8: Plánovaná hornická �innost bude provád�na na t�chto pozemcích:

Parcelní �íslo Vým�ra v m2 Druh pozemku Vlastník 

1523/3 754 ostatní plocha HUTIRA - OMICE, s.r.o. 
1523/4 193 ostatní plocha Lesy �eské republiky, s.p.
1523/5 206 ostatní plocha Lesy �eské republiky, s.p.
1523/6 210 ostatní plocha Lesy �eské republiky, s.p.
1523/7 8 ostatní plocha Obec Omice 
1523/8 100 ostatní plocha Lesy �eské republiky, s.p.
1523/9 111 ostatní plocha Obec Omice 

1523/10 69 ostatní plocha SŽDC* 
1523/13 9 ostatní plocha Lesy �eské republiky, s.p.
1525/1 7.678 lesní pozemek Lesy �eské republiky, s.p.
1525/2 2.566 ostatní plocha Lesy �eské republiky, s.p.
1525/4 1.068 lesní pozemek Lesy �eské republiky, s.p.
1525/9 243 lesní pozemek Lesy �eské republiky, s.p.

1525/10 40 lesní pozemek Obec Omice 
1525/11 181 lesní pozemek Lesy �eské republiky, s.p.
1525/12 594 lesní pozemek Lesy �eské republiky, s.p.
1525/13 151 lesní pozemek Obec Omice 
1526/1 27.718 ostatní plocha HUTIRA - OMICE, s.r.o.
1526/2 6.786 ostatní plocha Lesy �eské republiky, s.p.
1526/6 18.948 ostatní plocha Lesy �eské republiky, s.p.
1527 27 zast. plocha nádvo�í HUTIRA - OMICE, s.r.o. 
1528 160 zast. plocha nádvo�í HUTIRA - OMICE, s.r.o. 
1529 149 zast. plocha nádvo�í HUTIRA - OMICE, s.r.o. 
1530 1.530 ostatní plocha HUTIRA - OMICE, s.r.o. 

1531/1 15.358 lesní pozemek Lesy �eské republiky, s.p.
1531/4 257 ostatní plocha HUTIRA - OMICE, s.r.o. 
1531/6 1.961 ostatní plocha HUTIRA - OMICE, s.r.o. 
1531/7 4.351 lesní pozemek Lesy �eské republiky, s.p.
1531/8 345 lesní pozemek HUTIRA - OMICE, s.r.o. 
1531/9 1.274 lesní pozemek Lesy �eské republiky, s.p.

1531/10 1.894 lesní pozemek Lesy �eské republiky, s.p.
1531/11 784 lesní pozemek Obec Omice 

*SŽDC – Správa železni�ní dopravní cesty, statní organizace 
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Pozemky jsou ve vlastnictví t�žební organizace HUTIRA – OMICE, s.r.o., dále 

Les� �eské republiky, s. p., Správy železni�ní dopravní cesty, státní organizace a Obce 

Omice, se kterými jsou na jednotlivé pozemky sepsány smlouvy o pronájmu.  

 V pr�b�hu t�žby pracovní plošiny t�žebních �ez� v míst� odb�ru suroviny z rozvalu 

musí mít dostate�nou ší�ku z d�vodu zajišt�ní bezpe�nosti osob a bezpe�ného provozu 

t�žebních stroj�. Lavice (bermy) záv�rného svahu lomu mezi spodními hranami 

p�edchozích a horními hranami následujících t�žebních �ez� budou mít ší�ku nejmén� 5m. 

K vjezdu do lomu budou mimo stávajících lomových cest, které budou podle postupu 

t�žby prodlužovány a p�ípadn� upravovány, realizovány nové lomové cesty. Stávající lesní 

cesta procházející východní �ástí dobývacího prostoru (dále jen DP) bude v pr�b�hu t�žby 

v závislosti na postupu skrývkového �ezu p�eložena po dohod� s Lesy �R za hranicemi 

zmín�ného DP. 

Obrázek �. 8: P�eložka lesní cesty za hranice DP 
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 Plochy, na nichž neprobíhá dobývání a v�tší �ást obvodu lomu, jsou lemovány 

p�vodním lesním porostem. Sou�asná a plánovaná hornická �innost je provád�na na 

parcelách druhu pozemku ostatní plocha a lesní pozemek (tabulka �. 8). 

 Po ukon�ení t�žby dojde k demolici a odstran�ní stavebních a technologických 

objekt� a za�ízení kamenolomu. Po sanaci a rekultivaci lomu a ostatních dot�ených ploch 

dojde k p�irozenému ozelen�ní st�n, berm a ploch t�žebních �ez� v krátkém �asovém sledu 

za likvidací. U lesních pozemk� bude realizována výsadba lesního porostu a jejich 

navrácení do LPF (lesní p�dní fond). U ostatních ploch ve vlastnictví t�ža�e, tj. HUTIRA – 

OMICE, s.r.o. se po�ítá s dalším využitím v souladu s územn� plánovací dokumentací 

obce Omice. V t�chto místech bude provedena úprava plán�, na svazích plánovaného 

návozu pak zatravn�ní, p�ípadn� výsadba skupinové zelen�. 

*�����!��������������
�

  Další dobývání ložiska bude pokra�ovat v jižní a východní �ásti dobývacího 

prostoru Omice ve stávajícím prvním až t�etím t�žebním �ezu a to až do fáze dosažení 

záv�rných svah�. Postup stávajícího 4. t�žebního �ezu na kót� 290 m n.m. v bloku zásob A 

bude veden na kótu 284 m n.m. (tj. spodní hranice blok� zásob) a v budoucnu ukon�en. 

Vyt�žen bude pouze úsek dlouhý p�ibližn� 30 – 40m jihovýchodním sm�rem a ukon�en u 

východní a jižní paty ochranného pilí�e. Tímto postupem dojde k dot�žení zásob bloku A a 

bude zde p�ipravena plocha, která je I. etapou sanace a rekultivace. Další zahloubení na 

kótu 284 m n.m. bude realizováno ve sm�ru od správních a sociálních budov v jižní �ásti 

DP Omice.  

 V rámci technické rekultivace bude soub�žn� s postupem t�žby provád�no zavážení 

vyt�žené �ásti lomu materiálem ze skrývky, dopln�ným stavebními recykláty a 

výkopovými hlínami. Ukládané hmoty budou naváženy na plošiny jednotlivých stup��

vnit�ní výsypky v souladu s podmínkami rozhodnutí OkÚ Brno-Venkov ze dne 7.12.1998 

a v souladu s rozhodnutím KÚ JMK odboru životního prost�edí ze dne 5.6.2009, kterým 
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byl ud�len souhlas k provozování za�ízení k využívání odpad� R5 „recykla�ní linka“ a R10 

„sanace a rekultivace dobývacího prostoru“ (p�íloha �. 5) a odtud hrnuty na svah výsypky 

buldozerem nebo naklada�em.  

Obrázek �. 9: Práce na technické rekultivaci pod fotovoltaickou elektrárnou 

Postup zavážení bude zvolen tak, aby byla zachována pot�ebná ší�ka pracovní 

plošiny (20m) v zahloubení lomu. Prostor bude zavážen postupn� až  na kótu 310 m n.m. 

Vnit�ní výsypka musí být z�ízena podle zásad mechaniky zemin, tak aby byla zajišt�na její 

stabilita a nedocházelo k vytla�ování podzákladí a bylo co nejd�íve dosaženo definitivních 

svah�. Pro zvýšení únosnosti podložky výsypky je nutno zajistit odvodn�ní paty výsypky. 

Úklon definitivního svahu bude 26,5°. Pro provoz výsypky musí být vypracován 

technologický postup v souladu s vyhláškou �BÚ �. 26/89 Sb. 

 Navrženou úpravou vznikne na vyt�ženém území v úrovni 310 m n.m. vodorovná 

plocha o rozloze p�ibližn� 3,5ha. V rámci biologické rekultivace bude u lesních pozemk�

ve východní �ásti zmín�né plochy na rozloze p�ibližn� 1,9ha realizována výsadba lesního 
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porostu a jejich navrácení do LPF. Na zbylé ploše o rozloze p�ibližn� 1,6ha se nachází 

pozemky druhu ostatní plocha ve vlastnictví t�ža�e, tj. HUTIRA – OMICE, s.r.o. Zde se 

po�ítá s jejich dalším využitím v souladu s územn� plánovací dokumentací obce Omice. 

V t�chto místech bude provedena úprava plán�.  

 Plochy pro volný nálet p�edstavují záv�rné st�ny 1. a 2. t�žebního �ezu, záv�rný 

svah skrývkového �ezu a ponechané mezilehlé lavice. V rámci sana�ních prací bude 

provedena úprava sklonu t�chto st�n. Plochy pro volný nálet by m�ly dosáhnout vým�ry 

cca 0,7ha. 

 Plochy pro zatravn�ní a výsadbu skupinové zelen� p�edstavují plochy svah�

plánovaného návozu a plochy podél ponechané p�íjezdové komunikace pro západní a jižní 

hranici DP. Plochy pro zatravn�ní a dosadby budou mít vým�ru cca 1,4ha. 

 Komunikace a cesty budou zachovány pouze v trase p�íjezdové komunikace do 

lomu s pokra�ováním po sou�asné lomové komunikaci podél východní hranice DP a 

s pokra�ováním na lesní cestu v JV �ásti kamenolomu. 

Celková bilance rekultivovaných ploch:

 - plochy pro zalesn�ní     1,9ha 

 - plochy s úpravou plán�     1,6ha 

 - plochy pro volný nálet     0,7ha 

 - plochy pro zatravn�ní a výsadbu skupinové zelen�  1,4ha 

 - celkem       5,6ha 

   Zbývající plocha v severní �ásti DP Omice s umístn�nou fotovoltaickou 

elektrárnou bude �ešena po ukon�ení její životnosti.  

*�� ��.�$�����$����$����
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 Sled sana�ních a rekultiva�ních prací bude provád�n následujícím zp�sobem. 

V rámci technické rekultivace bude soub�žn� s postupem t�žby provád�no zavážení 

vyt�žené �ásti lomu materiálem ze skrývky, dopln�ným stavebním recyklátem a 



Bc. Renáta Doleželová:  Dot�žení zásob DP Omice, následná rekultivace a využití tohoto prostoru 
v souladu s okolní krajinou�

2012                                                                                                                                      24�
�

výkopovými hlínami. Zavážení bude probíhat ve dvou etapách. V první etap� bude 

postupn� zavážena oblast v místech dnešního zahloubení v centrální �ásti kamenolomu. 

Soub�žn� bude v jižní a východní �ásti, odd�lené ponechaným pilí�em, probíhat t�žební 

�innost. V druhé etap� bude soub�žn� s postupem t�žby provád�no zavážení již zmín�né 

�ásti „za pilí�em“. Prostor bude zavezen postupn� až na kótu 310 m n.m., kde bude 

následn� provedena úprava plán�. V rámci sana�ních prací bude upraven sklon záv�rných 

st�n 1. a 2. t�žebního �ezu, záv�rného skrývkového �ezu a ponechaných mezilehlých lavic.  

 Sana�ní a rekultiva�ní práce budou zahrnovat demolici a odstran�ní stavebních a 

technologických objekt� a za�ízení kamenolomu, v�etn� úpravy ploch po provedené 

demolici objekt� v místech nacházejících se mimo plánovaný návoz. P�edpoklad zapo�etí 

demolice stávajících objekt� a z�ízením nového kancelá�ského a sociálního zázemí v SZ 

�ásti DP ješt� v pr�b�hu t�žby. Stávající technologické objekty a za�ízení budou po 

ukon�ení doby životnosti pln� nahrazeny mobilními technologickými linkami.  

 Ukon�ení technické rekultivace se p�edpokládá do 5-ti let po ukon�ení t�žby 

suroviny. Krom� volného náletu travin a d�evin na záv�rných svazích t�žebních a 

skrývkových �ez�, který samovoln� probíhá v místech s ukon�enou t�žbou, se v rámci 

biologické rekultivace zatravní a vysadí skupinová zele� na svazích plánovaného návozu a 

podél ponechané p�íjezdové komunikace.  

Na �ásti navezené plochy v úrovni 310 m n.m. organizace v rámci biologické rekultivace 

zajistí výsadbu sazenic a v období 5-ti let jejich ošet�ování. Poté bude následovat p�edání 

vlastník�m pozemk� spole�nosti Lesy �eské republiky, s.p. Na zbylé �ásti zmín�né plochy 

je plánováno po ukon�ení technické rekultivace využití v souladu s územn� plánovací 

dokumentací obce Omice. 

Demolice stavebních objekt� a konstrukcí:

 - plocha demolice      340 m2 

 - obvod objekt�      154 m 

 - objekt základ� (173x0,5x0,5)    43 m3

 - objem zdiva (173x0,3x3)     156 m3
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C 801-3 BOURÁNÍ A PODCHYCOVÁNÍ KONSTRUKCÍ 

96301-2510 Bourání strop� železobetonových     m3 51 2640,00       134.640 K�

96203-2231 Bourání zdiva z cihel       m3 156 539,00           84.084 K�

96504-3441 Bourání litých podlah betonových      m3 34 1800,00         61.200 K�

96508-2941 Odstran�ní násypu pod podlahami     m3 124 194,00           24.056 K�

96105-3111 Bourání základ� z betonu proloženého m3 43 1410,00         60.630 K�

Demolice stavebních objekt�         celkem:           364.610 K�

Sanace a rekultivace plochy pro zalesn�ní 

Celková vým�ra plochy – 19.000m2

C 800-1 ZEMNÍ PRÁCE 

18110-1101 Úprava plán� na násypech       m2   19.000 5,27          100.130 K�

16710-1102 Nakládání výkopu neulehlého       m3     5.700 60,60          345.420 K�

16230-1101 Vodorovné p�emístn�ní do 500m m3     5.700 53,10          302.670 K�

18480-1115 Rozprost�ení ve vrstv� do 300m   m2    19.000 20,20          383.800 K�

Práce celkem:                           1.132.020K�

C 823-2 REKULTIVACE 

18430-1311 Výsadba sazenic lesních d�evin         ks  19.000 3,23             61.370K�

18481-3111 Ochrana strom� nát�rem, post�ikem ks19.000  1,74             33.060K�

18480-1111 Ožínání sazenic v kruhu do 0,3m      ks19.000  8,65           164.350K�

Práce celkem:                   258.780K�

Specifikace:sazenice stromk� s balem        ks 19.000  5,00             95.000K�

Sanace a rekultivace plochy pro zalesn�ní  celkem       1.485.800 K�
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Sanace a rekultivace plochy s úpravou plán�

Celková vým�ra plochy – 16.000m2

C 800-1 ZEMNÍ PRÁCE 

18110-1101 Úprava plán� na násypech m2 16.000  5,27            84.320 K�   

Práce celkem:                    84.320 K�

Sanace a rekultivace s úpravou plán�   celkem   84.320 K�

Sanace a rekultivace plochy pro zatravn�ní a výsadbu skupinové zelen�

Celková vým�ra plochy – 14.000 m2

C 800-1 ZEMNÍ PRÁCE 

18220-1101 Svahování trvalých svah� násyp� m2 14.000  38,00 532.000K�

17115-1101 Hutn�ní bok� násyp�         m2 14.000  36,40 509.600K�

Práce celkem:                            1.041.600K�

C 823-1 PLOCHY A ÚPRAVY ÚZEMÍ 

18340-5211 Výsev trávník� hydroosevem         m2   14.000  22,60 316.400K�

Práce celkem:         316.400K�

San. a rek. plochy pro zatravn�ní a výsadbu skupinové zelen�    celkem 1.358.800K�

Rekapitulace náklad� na sanaci a rekultivaci 

Demolice stavebních objekt�                           364.610 K�

Sanace a rekultivace plochy pro zalesn�ní                      1.485.800 K�

Sanace a rekultivace s úpravou plán�                           84.320 K�

Sanace a rekultivace plochy pro zatravn�ní a výsadbu skupinové zelen�       1.358.000 K�

Náklady na sanaci a rekultivaci celkem           3.292.730 K�
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Biologická rekultivace bude následovat po ukon�ení technické rekultivace, její 

ukon�ení se plánuje do 5-ti let od ukon�ení t�žby v kamenolomu Omice. V této práci 

p�edpokládám, že díky využívání výkopových zemin a hlušin by mohlo dojít k ukon�ení 

technické rekultivace i o dva roky d�íve vzhledem k sou�asnému tempu zavážení 

vyt�žených �ástí dobývacího prostoru, kdy musí docházet k usm�r�ování navážených 

zemin, aby nedocházelo ke st�etu t�žby s technickou rekultivací. P�edpokladem je, že by 

tedy v rámci t�í let po ukon�ení t�žby mohlo dojít k dotvarovaní zemního t�lesa, a 

svahování záv�rných lomových st�n a poté p�echod k biologické rekultivaci.    

� „Cílem biologických rekultiva�ních opat�ení je dosažení: 
a) souladu s místními aspekty (ekonomickými, botanickými a zem�d�lskými) 
b) zdravotn�-hygienické nezávadnosti 
c) zvýšení obytnosti krajiny volbou: 
 - vhodného reliéfu, který kladn� ovlivní mikroklima, mezoklima, bioklima 
 - dostate�ného zastoupení zelen�
 - vyrovnaného vodního režimu 
d) zajišt�ní kvality rekultivovaných p�d 
e) estetické p�sobivosti 
f) ekonomické efektivnosti“[2] 

Sanace a rekultivace plochy pro zalesn�ní - celková vým�ra plochy je 19.000 m2.  

Zastoupení smíšeného lesního porostu v blízkém okolí kamenolomu:  

- duby letní�(Quercus robur) 

- borovice lesní (Pinus sylvestris)   

K zalesn�ní vym��ené lesní plochy, by mohly být použity výše uvedené stromy, aby 

nedošlo k narušení celkového ekosystému dané lokality. Jednalo by se o jednotliv�

smíšený les. 
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„Jednotliv� smíšený les 
 Založení spo�ívá v tom, že na celé ploše je volena vhodná sm�s d�evin (více druh�, 
které se st�ídají jednotliv�) v �adách a� již pouze d�eviny hospodá�ské nebo hospodá�ské 
s meliora�ními. Spon výsadeb je zpravidla 1 x 1 m nebo 1,2 – 1,5 x 0,8 m. Výsadba se 
provádí v�tšinou jako jamková – ru�ní. V posledním období se stále více prosazují i 
metody strojní výsadby, a to zejména na rovných plochách, kdy se využívají r�zné druhy 
strojních saze��. Pom�r sm�si cílových a p�ípravných d�evin je obvykle v dob� zakládání 
porost� 60%  cílových na 40% pomocných, v p�ípad� stanoviš� s horšími podmínkami 
pom�r 50 : 50.“[3]    

Obrázek �. 10: Les v bezprost�ední blízkosti DP 

�

�
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Technicko - ekonomickým p�ínosem samotné technické rekultivace je výkup 

stavební suti, zemin a hlušin (ukládané hmoty budou naváženy na plošiny jednotlivých 

stup�� vnit�ní výsypky v souladu s podmínkami rozhodnutí OkÚ Brno - venkov ze dne 

7.12.1998, a v souladu s rozhodnutím KÚ JMK odboru životního prost�edí ze dne 

5.6.2009, kterým byl ud�len souhlas k provozování za�ízení k využívání odpad� R5 

„recykla�ní linka“ a R10 „sanace a rekultivace dobývacího prostoru“ (p�íloha �. 5), pro 

pot�eby samotné rekultivace. Tento výkup je v sou�asné ekonomicko – stavební krizi 

vítanou ekonomickou vzpruhou kamenolomu Omice a zárove� je nezbytnou sou�ástí 

samotné technické rekultivace. Z ekonomického hlediska tvo�í výkup stavební suti, hlušin 

a zemin cca 30% ro�ního obratu kamenolomu Omice. Tyto prost�edky se dále používají na 

investice do technologických za�ízení kamenolomu (stacionárních a mobilních za�ízení).  

Z pohledu technické rekultivace je p�ínos p�edevším v návratu krajiny do p�vodní 

podoby vzhledem k blízkosti chrán�né krajinné oblasti Bobrava, což je nezbytné z d�vodu 

dalšího podnikatelského zám�ru v DP Omice, kdy v prostorách DP Omice vznikne 

rekrea�ní a odpo�inkové centrum. 

/�� ��1����������������

�

� Ekologickým p�ínosem pro danou oblast zasaženou hornickou �inností bude 

dopln�ní vyt�žené horniny a citlivý p�ístup k samotné biologické rekultivaci. Návrat 

p�vodních rostlinných druh� a vytvo�ení podmínek p�irozeného návratu živo�ich� do dané 

oblasti.  
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Obrázek �. 11: Pohled na �ást chrán�né krajinné oblasti Bobrava
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  Cílem této práce je ur�it p�edpokládanou životnost ložiska v letech. Dle záv�r�

v této práci je p�edpokládaná životnost do roku 2034 v p�ípad�, že dojde ke stabilizaci 

t�žby na hodnot� 100 000 t . rok -1.  Tato práce �eší i p�edpoklad, že dojde k navýšení t�žby 

až na 150 000 t . rok-1. Tato t�žba byla b�žná až do roku 2009 v roce 2010 došlo k poklesu 

díky doznívající ekonomické krizi tém�� na polovinu. V následujícím roce došlo 

k navýšení t�žby o cca 30 000 t . rok -1.  

Bude – li t�žba i nadále stoupat, dojde ke stabilizaci na p�vodní hodnot� a to cca 

150 000 t . rok-1. P�edpoklad dorovnání na tuto hodnotu je do roku 2015 a tím by se 

životnost zkrátila o 7 let tedy t�žba samotná by mohla být ukon�ena již v roce 2027. Po 

ukon�ení t�žby by bylo možné do 3 let pln� dokon�it technickou rekultivaci, protože již 

b�hem t�žby dochází k postupné technické rekultivaci. Po dokon�ení technické rekultivace 

by se p�ešlo k následující fázi a to k biologické rekultivaci. �ást pozemk� bude znovu 

zalesn�na po dokon�ení biologické rekultivace, budou dané pozemky navráceny Les�m 

�R, s. p.  

Výjimku má pozemek pod fotovoltaickou elektrárnou kdy p�edpokládaná životnost 

elektrárny je 20 let. Postavena a zkolaudována byla v roce 2010. Plocha je poté ur�ena 

k zalesn�ní, ale o této biologické rekultivaci není zcela pevn� rozhodnuto, tato plocha by 

mohla být využita k rekrea�n� odpo�inkové �innosti. Podle projekt� zpracovaných 

v minulých letech bude biologická rekultivace zapo�ata v roce 2038. Tato práce 

p�edpokládá v prvním p�ípad� za�átek biologické rekultivace o rok d�íve, co se týká 

životnosti ložiska. V druhém p�ípad� by prob�hl za�átek biologické rekultivace v roce 

2032. Mohlo by pouze dojít k odložení za�átku biologické rekultivace o další rok a to jen 

v p�ípad�, že by nebyla pln� dokon�ena technická rekultivace, dotvarování a dosvahování 

kone�ných tvar� navezeného materiálu.  

Nemén� d�ležité je i citlivé provedení samotné rekultivace, vzhledem k tomu, že 

dobývací prostor se nachází v t�sné blízkosti chrán�né krajinné oblasti Bobrava. Je 

nezbytné dohlížet na biologickou rekultivaci s ohledem na to, aby nedošlo k zanesení 

cizích nep�irozených rostlinných druh� do této lokality, m�lo by jít o citlivé splynutí 

s okolní krajinou a volný a p�irozený návrat živo�išných druh�, typických pro tuto oblast.�
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