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Anotace 
 

V předložené práci je zpracován návrh na rozšíření těžby v  lomu 
Libodřice. V lomu je dobýván stavební kámen – amfibolit, z něhož je 
vyráběno drcené kamenivo. Báze dobývání je v  kamenolomu Libodřice 
v současnosti povolena na  úroveň 290,0 m.n.m. Rozšíření těžby 
navrhuje využití zásob na úroveň 260,0 m.n.m. a plošné rozšíření lomu 
mimo hranice stávajícího povolení. Využití zásob je uvažováno 
v jámovém stěnovém lomu o šesti těžebních řezech s jedním 
skrývkovým řezem, na pozemcích ve vlastnictví těžební organizace 
i jiných vlastníků. 

V první části práce jsou zpracovány údaje o geologii, hydrogeologii             
a jakostní charakteristika ložiska. Další části jsou zaměřeny na postupy 
dobývání, objemy zásob, odvodňování kamenolomu, technologii úpravy 
a na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Poslední část řeší sanaci 
a rekultivaci území po ukončení dobývání, a vyčíslení nákladů na sanaci 
a rekultivaci. V závěru práce je provedeno technicko-ekonomické 
a ekologické vyhodnocení navrženého řešení.   

Řešení návrhu je rovněž znázorněno v  mapových přílohách. 
 

Klíčová slova: dobývací prostor, zásoby suroviny, skrývka, dobývání, 
odvodňování lomu, úprava a zušlechtění, bezpečnost a ochrana zdraví, 
sanace a rekultivace. 
 
 

Summary 
 

In the presented work, a project on the enlargement of extraction 
in Libodřice Quarry is elaborated. In this quarry, building stone – 
amphibolite - is extracted. Crushed aggregates are produced here. 
Nowadays, the base of opencast mining in the Libodřice Stone Quarry is  
permitted up to the level of 290,0 metres above the sea level. The 
enlargement of the quarrying suggests the utilization of the supplies 
up to the level of 260,0 metres above the sea level, and the areal 
expansion off the limit of the mined area  which has currently been 
permitted. The utilization of the supplies is proposed in the quarry 
with six mining benches with one stripping bench, on the plots 
in the ownership of the mining organization and on the plots of other 
owners. 

In the first part of the work data on geology, hydrogeology, 
and quality characteristics of the deposit are processed. The following 
parts are focused on the methods of extraction, the capacity 
of the supplies, drainage of the stone quarry, technology of treatment, 
safety measures and protecting of health at work. Another part deals 
with the possibility of remedial measures and the reclamation of the land 
after the termination of the excavation, and the quantification 
of the costs of both remedial measures and the reclamation of the land. 



 

 

In the conclusion, technical-economic and ecological assessment 
of the proposed project is carried out.  

The solution of the problem is also demonstrated in the maps 
in the appendix. 
 

Key words: quarrying area, supplies of the raw material, overburden, 
extraction, drainage of the stone quarry, treatment and beneficiation, 
safety measures and protecting of health, remedial measures 
and the reclamation of the land. 
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1. Úvod 

Dobývání ložiska stavebního kamene v lomu Libodřice probíhá jednak 

ve stanoveném dobývacím prostoru Libodřice [1] (výhradní ložisko [3]) a dále 

na ploše vymezeném územním rozhodnutím [2], které přiléhá k DP z jižní, 

východní a severní strany (ložisko nevyhrazeného nerostu, které přímo navazuje 

na výhradní ložisko). 

Hornická činnost v dobývacím prostoru Libodřice byla povolena Obvodním 

báňským úřadem v Kladně dne 5.2.1996 pod č.j. 6118/95/511.4/Vč/St [4] podle 

schváleného plánu otvírky, přípravy a dobývání [5], bez časového omezení. 

Rozhodnutí o povolení hornické činnosti bylo doplněno a změněno rozhodnutím 

OBÚ v Kladně pod č.j. 3511/96/511.4/Vč/St, ze dne 3.7.1996 [6]. Při doplnění 

a změně byla specifikována plocha, na které je povolena hornická činnost [4] 

a byly upřesněny podmínky z rozhodnutí o vynětí pozemků z půdního fondu [25] 

[26]. Rozhodnutím OBÚ v Kladně č.j. 8368/01/511.4/ULL/STŘ ze dne 22.1.2002 

bylo v DP Libodřice povoleno zahloubení lomu na úroveň 290 m n.m. [7].  

V roce 2006 bylo provedeno rozšíření lomu za hranice stanoveného DP [1], 

které podle platné báňské legislativy již bylo řešeno jako ložisko nevyhrazeného 

nerostu [8]. Pro rozšíření lomu tak bylo MěÚ v Kolíně dne 16.1.2006 pod č.j. 

výst.249905/Im vydáno územní rozhodnutí o využití území [2]. Dobývání ložiska 

činností prováděnou hornickým způsobem povolil OBÚ v Kladně, rozhodnutím 

ze dne 5.9.2006, č.j. 05388/2006/02/005 [9]. Při povolování ČPHZ byl zároveň 

schválen plán využívání ložiska [10]. 

 

Na následujících obrázcích jsou letecké snímky kamenolomu Libodřice [11] 

pořízené v roce 2007. 
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Obr. č. 1: Letecký snímek kamenolomu Libodřice od JZ, r. 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. č. 2.: Letecký snímek kamenolomu Libodřice od S, r. 2007 
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2. Cíle práce 

Cílem práce je navázat na stávající stav zásob ložiska vzniklý úbytky těžbou 

ložiska v období [28] [29] od povolení HČ a ČPHZ vydaných OBÚ v roce 2006. 

Navrhne způsob vydobytí zásob pod současně povolenou bázi těžby o další dvě 

etáže a zároveň plošné rozšíření těžby do předpolí lomu. Pro vyloučení možných 

negativních vlivů rozšíření těžby upozorní na potřebu provedení 

hydrogeologického posudku. Dále se bude zabývat sanací a rekultivací prostoru 

lomu po ukončení dobývání se zaměřením na podporu biodiverzity kombinací více 

způsobů rekultivace – lesní, hydrická, sukcesní [35]. Jednotlivé kapitoly práce 

budou provedeny v členění požadovaném vyhl. ČBÚ č. 104/1988 Sb., 

o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování HČ 

a ohlašování ČPHZ, v platném znění [12]. 

Lze důvodně očekávat, že snížení těžební báze ze stávající povolené 

v úrovni 290,0 m.n.m. na úroveň 260,0 m.n.m. a dále plošné rozšíření těžby zajistí 

významný objem těžitelných zásob. Ve spojení s kvalitou [19] těženého kamene 

tak kamenolom Libodřice se svojí surovinovou základnou zůstane řadu let 

významným producentem drceného kameniva v regionu. V navrženém rozšíření 

leží pozemky [14] o jejichž použití pro těžbu se těžební organizace s jejich 

vlastníky musí dohodnout. S ohledem na limitující plochu danou rozlohou ložiska 

se práce nezabývá variantním řešením.  

Předpokládám, že závěry práce budou prospěšným podkladem vedení 

organizace k rozhodování o možném budoucím rozvoji kamenolomu Libodřice 

a základním podkladem pro zpracování změny POPD a PVL. 



------------------ Pavel Klimeš: Návrh na rozšíření těžby v lomu Libodřice  ------------------ 
 

------------- 2013 ------------------------------------------------------------------------       ------------ 4 

3. Geologie, stav a hospodaření se zásobami výhradního 

ložiska 

3.1. Stručná geografická, geologická, tektonická, hydrogeolo-

gická a jakostní charakteristika výhradního ložiska 

3.1.1. Geografie ložiska  

Kraj: Středočeský kraj (kód NUTS 3: CZ 020)   [13] 

Okres: Kolín (kód NUTS 3: CZ 0204) 

Obec: Libodřice (kód NUTS: CZ0204533483) 

 Polní Voděrady (kód NUTS: CZ0204513148) 

Katastr. území: Libodřice (číslo k.ú. 683094)   [14] 

 Polní Voděrady (číslo k.ú. 737879) 

Ložisko se nachází v okrese Kolín, cca 9 km Z od okresního města a 850 m 

jiho-západně od obce Libodřice. 

Morfologicky je zájmové území součástí Kutnohorské plošiny, která 

na severo-východě sousedí s Čáslavskou kotlinou a na jiho-západě 

s Hornosázavskou pahorkatinou. Vlastní ložisko amfibolitu vytváří protáhlý hřbet 

ve směru SZ-JV o nadmořské výšce 345 – 350 m n.m. Část hřbetu je zalesněna 

listnatými stromy [20] [22].  

Kamenolom je komunikačně dobře přístupný po asfaltové komunikaci 

z cca 1,5 km vzdálené obce Polní Voděrady, kde se napojuje na silnici III. třídy 

č. 12538 Libodřice - Pučery. Dále do areálu kamenolomu vede asfaltová 

komunikace, která se po cca 300 m napojuje na silnici III. třídy č. 33416 Libodřice 

– Bošice. Nejbližší železniční stanicí je cca 10,7 km (vzdušnou čarou) vzdálená 

stanice v Kolíně. 

 

Topografická situace je patrná z následujícího obr. č. 3. 
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Obr. č. 3: Topografická mapa širšího okolí kamenolomu 

3.1.2. Geologie širšího okolí ložiska 

Území v okolí ložiska Libodřice je budováno převážně starými krystalinickými 

horninami poměrně monotónního petrografického charakteru. Převládajícím 

typem hornin jsou biotitické ruly překryté v okolí ložiska většinou vlastním eluviem, 

případně sprašemi. V rulových komplexech jsou uzavřena pretektonická intruziva 

kyselého i bazického charakteru, přeměněná dnes v granulity, amfibolity 

a podobně, které obvykle morfologicky vystupují nad okolní terén. Tyto staré 

moldanubické rulové komplexy jsou značně denudovány, takže reliéf terénu má 

značně senilní charakter. Z kvartérních sedimentů jsou v blízkém okolí ložiska 

vyvinuty polohy sprašových a svahových hlín, místně značně vápnitých [20] [22]. 
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3.1.3. Geologie vlastního ložiska 

Ložisko je tvořeno regionálně metamorfovaným basickým intruzívním 

tělesem, protaženým ve směru SZ-JV a zapadajícím pod úhlem 50° k SV. Těleso 

tvoří morfologicky nápadný hřbet, vystupující z okolních rul, s kterými bylo 

společně regionálně metamorfováno. Usměrnění amfibolitu je souhlasné s foliací 

rul. Směr foliace je 60/70. Kolísání průběhu foliace je v celém tělese 

zanedbatelného rozsahu, pouze lokálně možno pozorovat esovité zprohýbání 

ploch foliace. Podloží i nadloží amfibolitu tvoří souhlasně uložené ruly, které jsou 

vzhledem ke své plošné štěpnosti k danému účelu již méně vhodné. Styk 

s nadložím je překryt sprašemi. Skrývka na ložisku je tvořena pouze vlastním 

amfibolitovým eluviem, svahovými sutěmi a sprašemi. Nejmenší skrývka je 

na vrcholu hřbetu, kde místy skalní podklad vystupuje až na povrch, největší 

skrývka je na bočních svazích, kde značně narůstají mocnosti spraše a sutí [20] 

[22]. 

 

Geologickou situaci ložiska znázorňuje obr. č. 4. 
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Vysvětlivky: 

 

 

 

Obr. č. 4: Geologická mapa širšího okolí 

3.1.4. Petrografie ložiska 

Po petrografické stránce je těleso ložiska poměrně značně homogenní. Větší 

diferenciace, projevující se přítomností světlejších poloh uvnitř amfibolitového 

tělesa, je patrna v JV okrajových částech. Makroskopicky se jedná o horniny 

tmavě šedé, středně zrnité s výrazně lesklými zrny amfibolu, který zdaleka 

převládá nad světlými minerály. Na amfibolu je zřetelně patrno usměrnění. 

Textura horniny je paralelní. Základní hmota je tvořena křemenem, který 

představuje asi 17% horniny. Tvoří protáhlá zrna zubovitě spjatá, silně undulósní. 



------------------ Pavel Klimeš: Návrh na rozšíření těžby v lomu Libodřice  ------------------ 
 

------------- 2013 ------------------------------------------------------------------------       ------------ 8 

Místy tvoří žilky nebo hrubozrnnější partie. Plagioklas je zastoupen lamelovanými 

jedinci s nejasnými nebo neprůběžnými lamelami. Častá je sericitizace. Jde 

o oligoklas, andesin až kyselý andezin. Tvoří asi 14% horniny. Velikost zrna  

0,1-0,2 mm. Amfibol je zastoupen allotriomorfními jedinci, často děrovanými, 

výrazně hnědozeleně pleochroickými. Tvoří převážnou část horniny (odhad 60%). 

Uzavírá titanit a občas rudní minerál. Velikost zrna asi 0,4 mm. Biotit byl zjištěn jen 

v některých částech výbrusu. Byl zjištěn pouze ve srůstu s amfibolem. Velikost 

zrna asi 0,1 mm. Z akcesorií byl zjištěn dosti hojný titanit, žlutohnědý ojediněle 

narůžovělý vesměs allotriomorfně omezený a rudní minerál, patrně pyrit, 

nepravidelně roztroušený ve výbruse. Tvoří též shluky zrn velikosti až 0,2 mm. 

Struktura horniny je granoblastická [20] [22]. 

3.1.5. Tektonika ložiska 

Amfibolitové těleso je prostoupeno lokálními zlomy a poruchovými pásmy, 

které však nemají podstatný vliv na průběh tělesa. Tektonické prvky jsou převážně 

směru SSV-JJZ a souvisejí patrně se saxonskou zlomovou tektonikou jako 

odezvou na alpinské vrásnění. Poruchy tohoto systému jsou v širším okolí běžné. 

Plochy těchto poruch jsou často pokryty drúzami křemene i kalcitu a kyzů a jejich 

okolí bývá hydrotermálně rozloženo. Místy jsou na těchto plochách, odkrytých 

v lomových stěnách, patrna tektonická zrcadla s rýhami ukazujícími na směr 

pohybu. Kromě těchto poruch příčných jsou odkryty v severní části ložiska 

poruchy podélné, směru SZ-JV, provázené 0,5–1 m mocnými drcenými pásy 

s poměrně značným rozložením amfibolitu. Odlučnost amfibolitu je dosti 

pravidelná podél dvou systémů vertikálních směrů SV-JZ a Z-V a podél směru 

horizontálního SZ-JV se zapadáním 15-20° k SV. Mimo to je možno pozorovat 

několik podřadnějších směrů, obecně orientovaných, omezených na menší úseky 

ložiska. Odlučnost je v severní části ložiska vyvinuta pravidelněji než v části JV, 

kde se výrazněji uplatňuje pouze směr SV-JZ. Frekvence u jednotlivých systémů 

odlučných puklin je velmi nepravidelná, takže nutno počítat s velmi nepravidelnou 

fragmentací rubaniny po odstřelu [20] [22]. 
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3.1.6. Hydrogeologická charakteristika ložiska 

Hydrologicky náleží oblast ložiska levobřežnímu povodí Labe. Ložisko leží 

na rozvodnici povodí potoka Blinka čhp.1-04-06-028 a Voděradského potoka  

čhp.1-04-06-025. Voděradský potok se vlévá u Nové vsi do Bečvárky a potok 

Blinka u Plaňan do Výrovky. Po soutoku obou potoků pokračuje Výrovka ve své 

trati k severu a stává se levobřežním přítokem Labe – viz. následující obrázek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. č. 5: Vodohospodářská mapa, výseč listu 13-32 Kolín 

 

Potoky Blinka a Voděradský vytvářejí místní erozivní báze v nadmořské 

výšce 265 m n.m. K nim je ložiskové území odvodňováno. Tato pozice ložiska 

na rozvodnici dílčích povodí a vysoko nad erozivní bází předurčuje, že celá 
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těžitelná mocnost ložiska leží v průchozím pásmu atmosferických srážek 

bez možnosti trvalé akumulace podzemní vody. Ložiskové území nemá výše 

položené infiltrační předpolí, z něhož by přicházely boční přítoky podzemní vody. 

Minimální zvodnění v ložisku je odvislé výhradně od množství atmosférických 

srážek, které prosáknou do puklinových kolektorů tektonicky porušeného ložiska 

a do integrální plochy depresního kužele, jejíž velikost je úměrná zahloubení lomu.  

Do průlinově propustného eluviálního pokryvu infiltrují atmosférické srážky 

a po svažitém reliéfu skalního podkladu po spádu prosakují do nižších poloh 

většinou mimo ložiskové území. Jen malá část infiltrovaných vod prosakuje 

gravitací z eluvia do puklinových kolektorů amfibolitů a ortorul. Intenzita sycení 

puklinových kolektorů atmosférickými srážkami a komunikace podzemní vody 

v daném horninovém prostředí závisí na rozsahu tektonického porušení 

a rozpukání hornin [10]. 

3.1.7. Jakostní charakteristika ložiska 

Užitkovou surovinou je amfibolit, ze kterého se již delší dobu vyrábí drcené 

kamenivo vhodné pro silniční a betonářské účely a kolejová lože. Surovina splňuje 

všechny kvalitativní požadavky a odpovídá požadavkům následujících norem ČSN 

EN 12620 (kamenivo do betonu) [15], ČSN EN 13043 (Kamenivo pro asfaltové 

směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních 

ploch) [16], ČSN EN 13242 (kamenivo nestmelené a stmelené hydraulickým 

pojivem pro inženýrské stavby a pozemní komunikace) [17] a ČSN EN 13450 

(kamenivo pro kolejová lože) [18]. 

Jakostní charakteristika suroviny [19]: 

objemová hmotnost .......................................................... 2 870 kg/m
3
 

měrná hmotnost ................................................................ 3 086 kg/m
3
 

pórovitost .................................................................................. 1,56 % 

hutnost .................................................................................... 98,44 % 

mrazuvzdornost .................................................................. beze změn 

otluk LA ........................................................................... 26,2 - 47,9 % 

obsah SO3  ....................................................................................................... 0,34 - 0,59 % 
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radionuklid Ra-226  ............................................... menší jak 10 Bq/kg 

nasákavost váhová  ........................................................ 0,02 - 0,24 % 

přilnavost k živicím (asfalt RT5 a NT 5 a dehet D II) ................... dobrá 

 

Tab. č. 1: Výsledky provozních zkoušek jakosti kameniva  

Druh zkoušky m.j. 
Frakce (mm) 

0-4 4-8 8-16 16-32 32-63 

Odplavitelné částice  % hm 11,0 0,50 0,50 0,30 0,40 

Nasákavost ČSN 72 1174 % hm  0,50 0,40 0,40 0,40 

Otlukovost ČSN 72 1175 % hm  34,20 26,60 29,50 15,80 

Pevnost v rázu ČSN 72 1175  Kdr     0,75 

Trvanlivost ČSN 72 1176 % hm 1,9 1,70 0,60 1,70 1,10 

Mrazuvzdornost ČSN 721176 % hm 1,9 1,50 1,50 1,20  

Obsah SO3  % hm 3,4 0,26 0,26 0,26 0,26 

Obsah radionuklidů Vyhl. č.307  Bq/kg     > 10,00 

Na vyráběné drcené kamenivo byly Zkušebnou kamene a kameniva s.r.o. 

v Hořicích v Podkrkonoší vydány certifikáty výrobků [19]: DDK frakce 0-2, třída B
5
, 

DDK frakce 0-4, třída B
5
, DDK frakce 2-5, třída SA, HDK frakce 4-8, třída B, HDK 

frakce 8 – 11, třída B, HDK frakce 8 – 16, třída B, štěrkodrť frakce 0-32, třída A, 

HDK frakce 16 – 32, třída B, HDK frakce 32 – 63, třída B a BI. 

Stavební technické osvědčení pro [19]: 

 Kamenivo pro drážní stavby tř. A, B, C 

 Kamenivo pro hutněné asfaltové vrstvy třídy A, B, C 

 Přírodní kamenivo do betonu pro silniční a jiné stavby 

 Přírodní kamenivo do betonu a malty. 

3.2. Stav zásob ložiska 

Na ložisku byl proveden v r. 1959 podrobný geologický průzkum [20] 

národním podnikem Geologický průzkum Praha, kterým bylo vyhodnoceno 

následující množství zásob: 
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Tab. č. 2: Přehled zásob podle stavu k  2.4.1959 

Blok číslo, 

kategorie 

Kubatura (m
3
) 

skrývka celkem surovina celkem 

1 BB 74 474  510 682 

2 C1B  - 696 060 

3 C1B 74 409  887 947 

4 C2B - 1 459 440 

C E L K E M   3 554 129 

Vyhodnocené zásoby v bloku č.1 BB byly vypočteny k bázi 323 m n.m., 

ostatní k bázi 305 m n.m. Výpočet zásob suroviny k 2.4.1959 byl schválen v KKZ 

pod č.j. 1530/120f-05/125-59 [21].  

V roce 1997 provedla firma GET, s.r.o., Praha těžební průzkum [22], v rámci 

kterého bylo provedeno upřesnění zásob na výhradním ložisku a vyhodnocení 

nových zásob v jeho jihovýchodním předpolí. Provedeným těžebním průzkumem 

byla snížena báze výpočtu zásob z původní úrovně 305 m n.m. na úroveň  

290 m n.m.  

 

Tab. č. 3: Přehled zásob dle těžebního průzkumu zpracovaného firmou GET, s.r.o. v  r. 1997 

Kategorie zásob Blok číslo 
Kubatura (m

3
) 

skrývka celkem surovina 

prozkoumané 1 - 734 900 

vyhledané 

2 - 772 500 

3 80 900 1 496 500 

3a 47 400 787 900 

4 61 000 561 200 

Geologické zásoby celkem   4 353 000 

Báze bloku zásob č. 1, který se nachází nad vyhodnoceným blokem č. 2, je 

305 m n.m., ostatních pak 290 m n.m. 

V rámci návrhu rozšíření dobývání ložiska byly dále vypočteny [30]  

vytěžitelné zásoby podle současně povoleného rozsahu těžby, které činí 

4 593 600 m
3
 a dále vytěžitelné zásoby podle navrženého rozšíření dobývání 
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ložiska, jejichž objem je 10 625 450 m
3
, bez realizace zahloubení 6 508 660 m

3
. 

Výpočet zásob je uveden v kapitole 4.2. 

3.3. Rozčlenění zásob podle připravenosti k dobývání 

Na ložisku Libodřice jsou všechny geologické zásoby vyhodnoceny jako 

zásoby bilanční volné [21]. 

Z hlediska ochrany půdního fondu se v předpolí kamenolomu na plánované 

ploše těžby nalézají jak pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) [23], tak 

pozemky zemědělského půdního fondu (ZPF) [24]. Přehled lesních 

a zemědělských pozemků v předpolí kamenolomu je uveden v tabulce č. 7.  

V této tabulce, zahrnující všechny pozemky dotčené plánovaným dobýváním 

ložiska, jsou uvedeny i pozemky, které se nacházejí na již odtěžené části ložiska 

nebo slouží jako manipulační plochy, ale dle katastru nemovitostí [14] jsou stále 

vedeny jako lesní pozemek nebo orná půda. Jedná se o pozemky, které byly 

odňaty z půdního fondu, ale nebyl u nich proveden zápis v evidenci katastru 

nemovitostí týkající se změny druhu pozemku. Tento stav by měl být těžební 

organizací napraven. 

V rámci stanovení DP a územního rozhodnutí pro dobývání ložiska byl již 

příslušnými orgány vydán souhlas dle § 14 zák. č. 289/1995 Sb. (zák. o lesích) 

[25] v platném znění. Před vlastním zahájením těžebních prací na lesních 

pozemcích musí být příslušnými orgány vydáno rozhodnutí o odnětí pozemků 

určených k plnění funkcí lesa dle § 16 citovaného zákona a vyměřen poplatek 

za odnětí dle § 17 téhož zákona. 

U zemědělských pozemků (orná půda) musí být příslušnými orgány ochrany 

zemědělského půdního fondu vydán souhlas k odnětí pozemků ze ZPF  

dle § 9 zák. č. 334/1992 Sb. (o ochraně zemědělského půdního fondu) [26] 

v platném znění a následně před zahájením těžby na těchto pozemcích musí být 

předepsány odvody za odnětí dle § 11 cit. zákona. 

Z hlediska inženýrských sítí nejsou na ložisku blokovány žádné vyhodnocené 

zásoby. 
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3.4. Předpokládané množství zásob vázaných v ochranných 

pilířích 

Dobývání ložiska Libodřice je navrženo tak, aby vyhodnocené zásoby byly 

vytěženy co nejracionálněji. Přesto s ohledem na nedořešené střetů zájmů, 

týkající se vlastnictví pozemků při jižním okraji ložiska, dojde k dočasnému 

vázání vyhodnocených vyhledaných bilančních zásob na částech bloků číslo 

„3a“ a „4“. Kubatura zásob vázaných pozemky ve spoluvlastnictví paní Rodové 

a pana Semanského činí cca 497 100 m
3
 

Výpočet kubatury vázaných zásob je uveden v následující tabulce. Průměrná 

mocnost suroviny v daném bloku byla vzata z dokumentace těžebního průzkumu 

provedeného v roce 1997 [22]. 

 

Tab. č. 4: Kubatura vázaných zásob  

Blok číslo 
Prům. mocnost suroviny 

(m) 

Blokovaná plocha 

(m
2
) 

Kubatura vázaných zásob 

(m
3
) 

3a 49,9 4 160 207 584 

4 42,8 6 765 289 542 

C e l k e m    497 126 

Plocha vázaných zásob je zakreslena v mapě bloků zásob – příloha č. 3. 
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4. Dobývání ložiska 

4.1. Postup dobývání 

Během let 1996 - 2002 bylo dobývání ložiska prováděno ve třech těžebních 

řezech. Na začátku roku 2002 byla na základě změny POPD, jehož součástí byl 

i hydrogeologický posudek, povolena hornická činnost [7] ve 4. těžebním řezu 

a v roce 2006 bylo provedeno rozšíření lomu za hranice stanoveného DP a to již 

jako ložisko nevýhradní. 

Na následujících obrázcích [11] je pohled na čelo porubní fronty  

a na západní část lomu . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 6:  Pohled na čelo porubní fronty 
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Obr. č. 7:  Pohled na západní část lomu 

 

V současné době je tedy ložisko těženo podle schváleného POPD [7]  

a plánu využívání ložiska [10] ve čtyřech etáží s úrovněmi plat 332, 320, 305  

a 290 m n.m. Generální postup dobývání je JV směrem. 

V následujících kapitolách je navržen způsob rozšíření dobývání ložiska 

s ohledem na jeho geologický vývoj ověřený těžbou a dále s ohledem na dořešení 

střetových pozemků podél západní, jihozápadní a východní hranice lomu. 

Zejména na základě ověření mocností skrývky při těžbě okrajových částí 

ložiska je navrženo rozšíření dobývání amfibolitového hřbetu východním směrem 

a to až k ochrannému pásmu elektrického vedení přípojky kamenolomu. 

Vzhledem k dořešeným střetům zájmů ohledně pozemků je ve východní části 

lomu navrženo rozšíření porubní fronty k příjezdové komunikaci vedoucí do lomu 

a dále je navrženo zarovnání těžební linie podél JZ hranice lomu. 
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Protože výše uvedenými změnami dojde k rozšíření těžebního prostoru, je 

dále navrženo zahloubení kamenolomu o další dvě etáže. 

Z hlediska současně platné báňské legislativy [8] [12] musí být další rozšíření 

dobývání ložiska řešeno jako ložisko nevyhrazeného nerostu. Tzn., 

že pro rozšíření dobývání ložiska musí být příslušným stavebním úřadem vydáno 

rozhodnutí o změně využití území pro těžbu a následně příslušným obvodním 

báňským úřadem povolena činnost prováděná hornickým způsobem a schválen 

plán využívání ložiska. 

Při dalším dobývání ložiska bude plynule pokračovat těžba 1. až 4. etáže 

s generálním směrem k JV a zároveň budou jednotlivé etáže dotěženy do stran, 

přičemž dojde k vyklínění 1. a 2. etáže. Zároveň s postupem těžby k JV bude 

průběžně odklízena stará deponie skrývek v západní části lomu, aby byl uvolněn 

prostor pro dobývání 2. až 4. etáže západním směrem. 

Po konzultaci se zástupci těžební organizace byl do západní plochy rozšíření 

lomu zahrnut i nevyužívaný areál skladu trhavin, který je plánováno odstranit. 

Po dostatečném rozfárání 4. etáže bude následně zahájena těžba etáže 

páté a posléze šesté.  

V následující tabulce jsou uvedeny výšky plat jednotlivých etáží po celkovém 

rozfárání lomu. 

Tab. č. 5: Přehled nadmořských výšek pracovních plošin jednotlivých etáží  

číslo etáže nadm. výška prac. plošiny výška etáže 

1. 332 m proměnlivá, max. 18 m 

2. 320 m 12 

3. 305 m 15 

4. 290 m 15 

5. 275 m 15 

6. 260 m 15 

Pozn.: Skutečné výšky se mohou vzhledem k nerovnosti pracovních plošin etáží 

a z důvodu udržování jejich mírného sklonu kvůli odvodnění nepatrně lišit. 

Toto rozdělení těžebních stěn s výškou maximálně 12 až 18 m je optimální 

pro zajišťování těžby s ohledem na provádění vrtacích prací, fragmentaci rubaniny 
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a dosahovanou výšku rozvalu rubaniny po clonových odstřelech vzhledem 

k technickým parametrům nakládací techniky a také z hlediska dodržování 

bezpečnosti práce. 

Po provedení skrývkových prací v dostatečném předstihu bude možno 

i nadále provádět těžební činnost dle potřeby na všech těžebních řezech 

a různými kombinacemi těžby suroviny příznivě usměrňovat finální kvalitu 

vyráběného drceného kameniva. Po provedení skrývkových prací a vytvoření 

dostatečného předstihu 1. etáže bude možné organizovat těžbu takovým 

způsobem, aby v letních měsících byla těžba prováděna zejména v 1. řezu  

a ve svrchních těžebních řezech, kde surovina obsahuje více hlinitých příměsí  

a v tomto ročním období je předpoklad kvalitnějšího odhlinění. V zimních měsících 

pak může těžba probíhat ve spodních etážích, kde je kvalitní čistá surovina 

bez hlinitých příměsí. Dále je možno operativně reagovat na požadavky zákazníků 

týkajících se kvality kameniva. 

Stav těžebních stěn po dotěžení ložiska je zakreslen v příloze č. 4. Pohledy 

ve 3D na konečný stav lomu po dotěžení ložiska jsou na následujících 

obrázcích [30]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 8: Pohled na konečný stav lomu od jihu 
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Obr. č. 9: Pohled na konečný stav lomu od severozápadu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 10: Pohled na konečný stav lomu od severu 
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Skrývky: 

V současné době jsou skrývky na kamenolomu provedeny jen s minimálním 

předstihem. Předstih skrývek, umožňující další postup porubní fronty do předpolí 

kamenolomu, je proveden pouze v SV části lomu u vrcholu dob. prostoru „G“ 

a dále na opačné straně lomu v JZ části těžebního prostoru u vrcholu dob. 

prostoru „B“, kde současně s prováděním skrývek probíhá i odklízení staré 

deponie skrývkového materiálu. 

Pro zajištění dalšího postupu těžby do předpolí kamenolomu a dotěžení 

okrajových částí ložiska bude tedy nutné postupně provést skrývky na zbývající 

ploše určené pro těžbu. Pro uvolnění postupu dobývání do západní části lomu 

bude nutné ještě před skrývkou provést odstranění zbývající části staré deponie 

a dále odstranění skladu trhavin včetně ochranného valu. 

Před zahájením skrývkových prací musí být veškeré zemědělské a lesní 

pozemky odňaty z půdního fondu [23] [24] a u zemědělských pozemků musí být 

nejprve provedena skrývka ornice, která bude uložena na samostatnou deponii 

a následně bude využita při provádění sanačních a rekultivačních prací. 

Pro výpočet kubatury skrývky byla skrývaná plocha rozdělena v závislosti 

na mocnosti skrývky do několika dílčích ploch, u nichž byla mocnost stanovena 

na základě dosavadního ověření těžbou. Tyto plochy jsou zobrazeny 

na následujícím obrázku. 

Výpočet kubatury skrývky je uveden v následující tabulce [30]. 

 

Tab. č. 6: Výpočet kubatury skrývky  

Dílčí plocha 
prům. mocnost  

(m) 

plocha skrývky 

(m
2
) 

objem skrývky 

(m
3
) 

A 2 42 230 84 460 

B 5 32 730 163 650 

C 5 10 250 51 250 

D 2 21 130 42 260 

E 4 16 460 65 840 

        C e l k e m                                                                                        407 460 
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Obr. č. 11: Plochy skrývky podle její mocnosti 

Dále je vyčíslena kubatura materiálu, který bude nutné, kromě skrývek, také 

při dalším postupu dobývání odstranit nebo přesunout: 

 stará deponie skrývek v západní části lomu ........................ 56 960 m
3
 

 val v jižní části lomu ............................................................... 1 850 m
3
 

 ochranný val u skladu trhavin ................................................ 1 000 m
3
 

 deponie ornice v JZ části lomu .............................................. 9 260 m
3
 

c e l k e m  ............................................................................ 69 070 m
3
 

Skrývkový materiál a materiál z ostatních deponií bude využit pro výstavbu 

ochranného valu kolem horního okraje kamenolomu a dále pro výstavbu 

ochranného valu kolem SV okraje areálu zázemí kamenolomu.  
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Ochranný val kolem kamenolomu bude plnit zejména funkci bezpečnostní 

a dále vytvoří i pohledovou kulisu zakrývající roztěžený kamenolom. Výška valu 

bude od 1,5 m ve východní části kamenolomu až po 20 m u JZ rohu. V tomto 

místě bude svah ochranného valu rozdělen mezistupněm o šířce 5 m. 

Ochranný val kolem areálu kamenolomu bude napojen na stávající val 

a bude vybudován zejména z důvodu snížení dopadů negativních účinků 

kamenolomu (hlučnost+prašnost) na obec Libodřice a také bude tvořit pohledovou 

kulisu, která zakryje provoz kamenolomu při pohledu z obce Libodřice. Výška valu 

se bude pohybovat od 20 do 26 m a svah valu bude opět rozdělen mezistupněm 

o šířce 5 m. 

Svahy obou ochranných valů budou upraveny do sklonu 1 : 2 až 1 : 1,8. 

Úložná kapacita tělesa ochranného valu kolem kamenolomu činí 216 800 m
3
 

a valu kolem areálu zázemí lomu 436 000 m
3
. Tzn., že u uvedených zemních těles 

je ještě po uložení výše uvedeného materiálu rezerva cca 176 000 m
3
, která bude 

případně doplněna materiálem z úpravy kameniva (frakcí 0-4 nestandard, která je 

dlouhodobě špatně uplatnitelná na trhu s kamenivem). 

Objemy těles ochranných valů byly vypočteny porovnáním vyhotoveného 

digitálního modelu a modelu se současným stavem terénu [30]. Protokoly 

o výpočtu kubatur jsou uvedeny v příloze č. 9, tělesa ochranných valů jsou 

zakreslena v příloze č. 4. 

4.2. Objem vytěžitelných zásob 

Pro výpočet těžitelných zásob byly vyhotoveny následující tři digitální modely 

[30]: 

 model se stavem těžebních řezů po ukončení dobývání ložiska podle 

současně schválené dokumentace (POPD+PVL) 

 model se stavem těžebních řezů po dotěžení ložiska dle navrženého 

rozšíření a zahloubení kamenolomu 

 srovnávací model se stavem současných těžebních řezů 
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Pro srovnávací model byl použit poslední model terénu se stavem 

k 11.4.2012, u kterého byly upraveny těžební řezy v místech s rozvalem rubaniny 

tak, aby průběh paty etáže se co nejvíce přiblížil skutečnému stavu. 

Výpočet objemu těžitelných zásob při jednotlivých způsobech dotěžení 

ložiska pak byl proveden porovnáním příslušného digitálního modelu 

se srovnávacím modelem. Od výsledné kubatury byl následně odečten objem 

skrývek a ostatních deponií. Výpočet kubatury u deponií, u kterých není znám 

původní terén byl proveden metodou model-model. Tzn., že při výpočtu byl zadán 

stejný jak hlavní, tak srovnávací model a program v tomto případě u srovnávacího 

modelu vytvoří srovnávací plochu z okrajových bodů zadané plochy pro výpočet. 

Výpočet kubatur byl proveden programem „Atlas DMT – výpočet objemů“ 

a plochy výpočtů byly ohraničeny polygony zadanými v programu „Atlas DMT – 

kres“ [30] . Protokoly o výpočtu kubatur jsou uvedeny v příloze č. 9.  

1. Objem vytěžitelných zásob při dotěžení ložiska podle schválené 

dokumentace a stávajícího povolení: 

Kubatura zjištěná porovnáním dig. modelů ..................... 4 790 000 m
3
 

Kubatura skrývky ............................................................ - 155 930 m
3
 

Kubatura staré deponie v západní části lomu ..................... - 5 660 m
3
 

Kubatura deponie v jižní části lomu .................................... - 1 530 m
3
 

Kubatura deponie ornice v JZ části lomu ............................ - 2 470 m
3
 

Kubatura skládek hotových výrobků ................................. - 30 820 m
3
 

Množství vytěžitelných zásob  .................................... 4 593 590 m
3
 

2. Objem vytěžitelných zásob při dotěžení ložiska podle návrhu na rozšíření 

a zahloubení kamenolomu (včetně stávajících vytěžitelných zásob): 

Kubatura zjištěná porovnáním dig. modelů ................... 11 132 800 m
3
 

Kubatura skrývky ............................................................ - 407 460 m
3
 

Kubatura staré deponie v západní části lomu ................... - 56 960 m
3
 

Kubatura deponie v jižní části lomu .................................... - 1 850 m
3
 

Kubatura ochr. valů u skladu trhavin ................................... - 1 000 m
3
 

Kubatura deponie ornice v JZ části lomu ............................ - 9 260 m
3
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Kubatura skládek hotových výrobků ................................. - 30 820 m
3
 

Množství vytěžitelných zásob  .................................. 10 625 450 m
3
 

3. Objem vytěžitelných zásob v 5. a 6. etáži ................... 4 116 790 m
3
 

Objem zásob v 5. a 6. etáži byl vypočten za použití modelu se stavem 

těžebních řezů po dotěžení ložiska dle navrženého rozšíření a zahloubení 

kamenolomu a zadání srovnávací roviny v úrovni 290 m n.m. 

Z porovnání výše uvedených výsledků vychází, že navrženým rozšířením 

a zahloubením kamenolomu dochází k nárůstu kubatury vytěžitelných zásob 

o cca 6 032 000 m
3
. 

V případě, že by zahloubení lomu nebylo realizováno (např. z důvodu 

možnosti ovlivnění studní v sousedních obcích), pak by byl nárůst kubatury 

vytěžitelných zásob oproti schválenému rozsahu dobývání o cca 1 915 000 m
3
. 

4. Životnost ložiska: 

Výrobní kapacita linky [32] při dvousměnném provozu je 500 000 t za rok, ale 

pro výpočet životnosti těžby je rozhodující objem roční těžby. Průměrný roční 

objem těžby byl stanoven z hrubé těžby uváděné ve výkazech Geo (MŽP) V 3-01 

(výhradní ložisko) a Hor (MPO) 1-01 (nevýhradní ložisko) za posledních 5 let [28] 

[29]: 

2008 ......................... 105 000 + 81 800 = 186 800 m
3
 

2009 ......................... 167 000 + 17 200 = 184 200 m
3
 

2010 ........................... 92 000 + 78 100 = 107 100 m
3
 

2011 ........................... 85 800 + 82 600 = 168 400 m
3
 

2012 ........................... 75 600 + 60 800 = 136 400 m
3
 

průměrná roční těžba ............................... 156 580 m
3
 

Životnost ložiska podle současně platného povolení těžby (4 593 600 m
3
 

vytěžitelných zásob) je při uvedené průměrné roční těžbě cca 29 roků a podle 

navrženého rozšíření dobývání (10 625 450 m
3
 vytěžitelných zásob) cca 68 roků, 

bez realizace zahloubení (6 508 660 m
3
 vytěžitelných zásob) cca 42 roků. 
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4.3. Parametry řezů 

Skrývkový řez: 

Maximální mocnost skrývky ověřená dosavadním dobýváním ložiska je 

6,0 m. Skrývka je tvořena kamenitými a písčitými hlínami a kamenito-hlinitými 

sutěmi. Svah skrývkového řezu bude dán sypným úhlem skrývkového materiálu 

(cca 1 : 1,5; což představuje úhel 34°). 

Min. vzdálenost mezi horní hranou lomu a patou skrývkového řezu: 

v průběhu těžby  ............................................ 5 m 

při dosažení konečné hranice těžby  ............. 1 m 

Při dotěžení ložiska na minimální předstih skrývky budou další skrývkové 

práce zahájeny z boku a to tak, aby byla vytvořena dostatečně bezpečná šířka 

pracovní plošiny pro nasazenou techniku. 

Těžební řezy: 

Sklon těžebních řezů:  v průběhu těžby  ............ 70° 

  u závěrných svahů  ........ 60° 

Výška těžebních řezů: plánovaná výška jednotlivých etáží je uvedena v tabulce 

č. 5. Největší výška těžební stěny bude u 1. etáže a to 18 m. Při použití 

trhacích prací s clonovými odstřely nesmí výška etáže překročit 25 m. 

Pokud bude rozval po trhacích pracích vyšší než 1,4 násobek výškového 

dosahu nakládacího stroje, musí být pro nakládání rubaniny vypracována 

provozní dokumentace. 

Šířka pracovních plošin těžebních řezů musí být min. 15 m. Při stanovení 

nejmenší šířky prac. plošiny byla zohledněna stabilita těžebních strojů, 

dopravních cest a bezpečnost pracovníků na prac. plošině a i na nižších 

prac. plošinách. V případě, že by pro činnost vykonávanou na pracovní 

plošině nebyla její šířka bezpečná, je nutné šířku pracovní plošiny 

přiměřeně zvětšit. 

U závěrných svahů musí být ponechána šířka pracovní plošiny 

(mezistupně) min. 5 m. 
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Generální svah lomu: 

Obecný vztah pro výpočet úhlu generálního svahu: 

 H 

                 tg   =  ----- 
 L 

kde:  H - výška v m mezi hlavou nejvyššího řezu a patou nejspodnějšího řezu 

 L - součet šířek prac. plošin řezů a půdorysných průmětů stěn řezů v m   

Generální svah lomu – v průběhu dobývání při plánovaném sklonu řezů 70°, 

výšce jednotlivých řezů uvedených v tab. č. 5 a min. šířce prac. plošiny 

15 m generální svah lomu nepřekročí 39,8°. 

Generální závěrný svah lomu – po ukončení těžby při plánovaném závěrném 

sklonu řezů 60°, výšce řezů uvedených v tab. č. 5 a šířce mezistupňů 5 m 

generální závěrný svah lomu nepřekročí 49,4°. 

4.4. Dopravní cesty 

Pro dopravu rubaniny v lomu z jednotlivých etáží do násypky primárního 

drtiče slouží zpevněné technologické komunikace s vybudovanými sjezdy 

na jednotlivé etáže. Trasa stávajících komunikací je zakreslena v příloze č. 2. 

Nové technologické cesty budou budovány v závislosti na postupu těžby 

v jednotlivých etáží. 

Šíře technologických komunikací musí být min. o 2 m větší než je šířka 

nasazeného dopravního prostředku, maximální stoupání 15 %, krajnice 

komunikací musí být zajištěny vhodným způsobem, aby nedošlo ke sjetí 

automobilů mimo vozovku (patníky, lemující val vytvořený z rubaniny nebo 

samostatných velkých kamenů, svodidla, apod.). 

Pro dopravu v areálu kamenolomu musí být těžební organizací vyhotoven 

dopravní řád (§ 159 vyhl. ČBÚ č. 26/1989 Sb., v platném znění [31]). 
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4.5. Odvodňování kamenolomu 

Vzhledem k nutnosti odčerpávání vody při dobývání ložiska byla v roce 1986 

realizována stavba řešící odvodnění kamenolomu. V rámci stavby byl vybudován 

950 m dlouhý odvodňovací zatrubněný kanál ústící do potoka Blinky. 

V roce 2001 bylo provedeno hydrogeologické zhodnocení [10] možnosti 

zahloubení lomu na úroveň 290 m n.m. V závěru hydrogeologického posudku je 

konstatováno, že snížením těžební báze na 290 m n.m. nedojde k ovlivnění 

vydatnosti studní v prostoru obcí Libodřice a Polní Voděrady. Na základě dohody 

s obecními úřady obou obcí se provádí pravidelné měření výšky hladin vody 

v osmi studních. 

V současné době je lom zahlouben na bázi ložiska v nadmořské výšce 

290 m n. m. Na počvě lomu je vyhloubena záchytná jímka, z ní je voda 

odčerpávána elektrickým odstředivým čerpadlem a vedena umělohmotným 

porubím do dvou ocelových nádrží umístěných vpravo u vjezdu do lomu. 

Z ocelových nádrží je voda plněna do skrápěcích vozů a je využívána 

i pro zkrápění technologických uzlů drtírny. Ze zmíněných ocelových nádrží je 

vybudován přepad a přebytečná voda je svedena umělohmotným potrubím 

do otevřeného příkopu, který je zaústěn do vybudovaného odvodňovacího kanálu. 

V případě dalšího zahloubení kamenolomu pod kótu 290 m n.m. bude nutné 

před jeho realizací opět provést hydrogeologické posouzení, při kterém budou 

využity i výsledky prováděného režimního měření studní v sousedních obcích. 

4.6. Přehled pozemků dotčených plánovaným dobýváním ložiska 

V následujícím přehledu pozemků je u parcel, které jsou v katastru 

nemovitostí [14] vedeny jako lesní pozemky nebo orná půda barevně zvýrazněn 

druh pozemku a dále je ještě rozlišeno, zda se jedná o pozemek, který již byl 

dotčen těžební činností, ale změna v katastru nemovitostí podle odnětí pozemku 

nebyla provedena (bez podtržení druhu pozemku) a nebo se jedná o pozemky 

v předpolí kamenolomu, které budou teprve odňaty z půdního fondu (druh 

pozemku podtržen). 
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Tab. č. 7: Přehled pozemků KN dotčených plánovaným dobýváním ložiska  

Parcela č. Druh pozemku Vlastník Poznámka 

k. ú. Polní Voděrady 

283/2 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

283/3 orná půda Českomoravský štěrk, a.s. dotčen 

283/4 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

283/6 orná půda Českomoravský štěrk, a.s. dotčen 

283/7 orná půda Českomoravský štěrk, a.s. dotčen 

283/8 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

283/9 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

283/16 orná půda Českomoravský štěrk, a.s. dotčen 

283/17 orná půda Českomoravský štěrk, a.s. dotčen 

283/18 orná půda Českomoravský štěrk, a.s. dotčen 

283/19 orná půda Českomoravský štěrk, a.s. dotčen 

283/21 orná půda Českomoravský štěrk, a.s. dotčen 

283/26 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

283/27 orná půda Českomoravský štěrk, a.s. dotčen 

283/28 orná půda Českomoravský štěrk, a.s. dotčen 

283/29 orná půda Českomoravský štěrk, a.s. dotčen 

283/32 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

293/3 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

293/5 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

293/7 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

293/8 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

299/1 lesní pozemek Českomoravský štěrk, a.s. dotčen+předpolí 

299/2 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

299/4 lesní pozemek Českomoravský štěrk, a.s. dotčen 

299/5 lesní pozemek Českomoravský štěrk, a.s. dotčen 

299/9 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

299/10 lesní pozemek Českomoravský štěrk, a.s. dotčen+předpolí 

299/11 lesní pozemek Českomoravský štěrk, a.s. dotčen+předpolí 

300/3 lesní pozemek Českomoravský štěrk, a.s. dotčen+předpolí 

300/4 lesní pozemek Českomoravský štěrk, a.s. dotčen+předpolí 

301/3 lesní pozemek Českomoravský štěrk, a.s. dotčen+předpolí 

303/3 lesní pozemek Českomoravský štěrk, a.s. předpolí 
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Parcela č. Druh pozemku Vlastník Poznámka 

303/4 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

315/1 orná půda Českomoravský štěrk, a.s. předpolí 

315/4 orná půda Českomoravský štěrk, a.s. předpolí 

317/2 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

317/7 orná půda Českomoravský štěrk, a.s. dotčen 

317/9 orná půda Českomoravský štěrk, a.s. předpolí 

317/10 orná půda Českomoravský štěrk, a.s. předpolí 

317/12 orná půda Českomoravský štěrk, a.s. předpolí 

357/3 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

357/4 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

360/1 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

360/2 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

360/3 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

360/5 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

360/7 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

360/8 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

283/22 orná půda Obec Polní Voděrady předpolí 

283/23 orná půda Obec Polní Voděrady předpolí 

283/24 orná půda Obec Polní Voděrady předpolí 

283/25 orná půda Obec Polní Voděrady předpolí 

283/31 orná půda Obec Polní Voděrady předpolí 

283/36 orná půda Obec Polní Voděrady předpolí 

293/4 ostatní plocha Obec Polní Voděrady  

300/5 lesní pozemek Obec Polní Voděrady předpolí 

300/6 ostatní plocha Obec Polní Voděrady  

300/8 ostatní plocha Obec Polní Voděrady  

301/1 lesní pozemek Obec Polní Voděrady předpolí 

301/7 ostatní plocha Obec Polní Voděrady  

317/11 orná půda Obec Polní Voděrady předpolí 

357/5 ostatní plocha Obec Polní Voděrady  

357/7 ostatní plocha Obec Polní Voděrady  

358 ostatní plocha Obec Polní Voděrady  

360/9 ostatní plocha Obec Polní Voděrady  

360/10 ostatní plocha Obec Polní Voděrady  
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Parcela č. Druh pozemku Vlastník Poznámka 

360/11 ostatní plocha Obec Polní Voděrady  

360/13 ostatní plocha Obec Polní Voděrady  

283/5 ostatní plocha ČR - St. pozemkový úřad  

283/20 orná půda ČR - St. pozemkový úřad dotčen 

283/33 ostatní plocha ČR - St. pozemkový úřad  

317/6 orná půda ČR - St. pozemkový úřad dotčen 

317/8 orná půda ČR - St. pozemkový úřad dotčen+předpolí 

360/6 ostatní plocha ČR - St. pozemkový úřad  

283/1 orná půda Polesný, Polesná předpolí 

315/3 orná půda Baráková předpolí 

k. ú. Libodřice 

st. 151/1 zastavěná plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

st. 151/2 zastavěná plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

110/2 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

110/7 orná půda Českomoravský štěrk, a.s. dotčen 

110/8 orná půda Českomoravský štěrk, a.s. dotčen 

110/10 orná půda Českomoravský štěrk, a.s. dotčen 

110/11 orná půda Českomoravský štěrk, a.s. dotčen 

110/18 orná půda Českomoravský štěrk, a.s. dotčen 

110/19 orná půda Českomoravský štěrk, a.s. dotčen 

113/16 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

113/17 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

113/18 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

586/1 orná půda Českomoravský štěrk, a.s. předpolí 

586/2 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

586/4 orná půda Českomoravský štěrk, a.s. dotčen+předpolí 

586/5 orná půda Českomoravský štěrk, a.s. dotčen+předpolí 

586/7 orná půda Českomoravský štěrk, a.s. dotčen+předpolí 

633/3 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

633/4 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

633/5 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

637/1 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

637/4 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

637/7 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  
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Parcela č. Druh pozemku Vlastník Poznámka 

637/9 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

637/10 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

637/11 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

637/12 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

637/13 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

637/14 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

637/15 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

637/16 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

637/17 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

637/19 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

637/20 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

637/21 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

637/31 ostatní plocha Českomoravský štěrk, a.s.  

678 ostatní plocha Obec Libodřice  

110/1 orná půda není na LV – viz. parcely PK dotčen+předpolí 

603 ostatní plocha není na LV – viz. parcely PK  

633/2 orná půda není na LV – viz. parcely PK předpolí 

649 orná půda není na LV – viz. parcely PK předpolí 

k. ú. Krychnov 

236 orná půda není na LV – viz. parcely PK předpolí 
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Tab. č. 8: Přehled pozemků PK dotčených plánovaným dobýváním ložiska  

Parcela č. Vlastník Poznámka 

k. ú. Libodřice 

603 Českomoravský štěrk, a.s. parcela KN č. 603 

613/1 Českomoravský štěrk, a.s. parcela KN č. 110/1 

613/2 Českomoravský štěrk, a.s. parcela KN č. 110/1 

613/3 Českomoravský štěrk, a.s. parcela KN č. 110/1 

615/1 Českomoravský štěrk, a.s. parcela KN č. 110/1 

615/2 Českomoravský štěrk, a.s. parcela KN č. 110/1 

619/14 Českomoravský štěrk, a.s. parcela KN č. 110/1 

628/1 Českomoravský štěrk, a.s. parcela KN č. 110/1 

628/2 Českomoravský štěrk, a.s. parcela KN č. 110/1 

629 Českomoravský štěrk, a.s. parcela KN č. 110/1 

630 Českomoravský štěrk, a.s. parcela KN č. 110/1 

640 Českomoravský štěrk, a.s. parcela KN č. 633/2 

642 Českomoravský štěrk, a.s. parcela KN č. 649 

634/5 ČR - St. pozemkový úřad parcela KN č. 633/2 

634/6 Lamačová parcela KN č. 633/2 

634/7 Jiráková parcela KN č. 633/2 

643/1 Kunc, Kuncová parcela KN č. 649 

643/2 Čermáková + další parcela KN č. 649 

649 Borseníková + další parcela KN č. 649 

650 Moravec + další parcela KN č. 649 

651 Starý parcela KN č. 633/2 

652 Demjanová + další parcela KN č. 633/2 

673 Obec Libodřice parcela KN č. 633/2 

k. ú. Krychnov 

236 Homolová, Štěpánková parcela KN č. 236 

Přehled pozemků je zakreslen v mapové příloze č. 8. 

4.7. Technologie úpravy a zušlechťování 

Na kamenolomu Libodřice je při úpravě kameniva uplatňován třístupňový 

zdrobňovací proces.  
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Osazení úpravárenské linky jednotlivými stroji a tok materiálu je znázorněn 

na technologickém schématu, které je uvedeno na následujícím obrázku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 12: Technologické schéma kamenolomu Libodřice [32] 
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4.8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a bezpečnost provozu 

Celý provoz kamenolomu Libodřice podléhá režimu zákona č. 44/1988 Sb. 

(Horní zákon) v platném znění [8] a musí se řídit všemi zákony, vyhláškami 

a předpisy vydanými podle tohoto zákona, zejména pak zákonem č. 61/1988 Sb. 

v platném znění o hornické činnosti, výbušninách a o st. báňské správě [33], 

a bezpečnostními předpisy  - vyhl. č. 26/1989 Sb. v platném znění, o bezpečnosti 

a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti 

prováděné hornickým způsobem na povrchu [31] a vyhláškou č. 51/1989 Sb. 

v platném znění, o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu 

při úpravě a zušlechťování nerostů [34], vydanou Českým báňským úřadem. 

Každý zaměstnanec lomu musí být vybaven pomůckami předepsanými 

k ochraně zdraví a bezpečnosti při práci - pracovním oděvem odpovídajícímu 

prováděné práci a ročnímu období, pracovní obuví a ochrannou přilbou. Při práci 

v hlučném a prašném prostředí též chrániči sluchu a respirátorem. 

Pro provoz, obsluhu a údržbu veškerého strojního zařízení musí být 

zpracovány technologické postupy, instrukce a provozní řády, se kterými musí být 

zaměstnanci kamenolomu prokazatelně seznámeni. 

Pro případ havárie nebo požáru musí mít těžební organizace zpracován 

havarijní plán a pro dopravu v areálu kamenolomu musí být vyhotoven dopravní 

řád (§ 18 a § 159 vyhl. ČBÚ č. 26/1989 Sb., v platném znění [31]). 



------------------ Pavel Klimeš: Návrh na rozšíření těžby v lomu Libodřice  ------------------ 
 

------------- 2013 ------------------------------------------------------------------------       ------------ 35 

5. Plán sanace a rekultivace území dotčeného těžbou 

Při hodnocení nejvhodnějšího způsobu vytěžení ložiska a následné sanace 

a rekultivace území bylo přihlédnuto k současnému stavu pozemků, 

ke geomorfologickým poměrům na lokalitě, báňským možnostem dobývání 

a v neposlední řadě i k současným požadavkům na ochranu přírody a krajiny. 

Dříve technické rekultivace kamenolomů spočívaly ve vyrovnání terénních 

nerovností, často zavezením odpadním materiálem, převrstvením ornicí 

a „ozeleněním“. Tento postup však vede k potlačení rozmanitosti biotopů a jejich 

potenciálu pro ochranu přírody. Technické rekultivace tak významně poškozují 

potenciál lomů coby refugií ohrožených druhů. 

Ačkoli těžba nerostných surovin znamená značný zásah do krajiny, v řadě 

případů může být opuštěný lom či deponie i přínosem pro okolní krajinu 

a útočištěm vzácných živočichů, rostlin či hub. 

Mnohé původní ohrožené druhy organismů dnes nacházejí útočiště převážně 

v činných nebo nerekultivovaných těžebních prostorech. Cennost jednotlivých 

těžeben často spočívá v tom, že se jedná o živinami chudá stanoviště, na kterých 

nacházejí útočiště konkurenčně slabé druhy, které z okolní krajiny rychle mizejí. 

Těžební prostory proto hrají v dnešní krajině důležitou roli při ochraně biodiverzity 

na všech úrovních. 

V případě většiny lomů a jejich odvalů vznikají druhově bohaté biotopy zcela 

zdarma. Nejúčinnějším návodem, jak zajistit jejich osídlení náročnými druhy, je 

ponechání prostoru přírodním procesům spontánní či řízené sukcese. Sukcesi lze 

usměrňovat takovými zásahy, jako je občasný výřez křovin či likvidace invazních 

rostlin. Zejména na místech s obnaženým podložím vzniknou druhově bohaté 

enklávy téměř zdarma. 

Lomy jsou floristicky významné zejména výskytem teplomilných druhů rostlin 

s vyšší mobilitou. Zastoupeny jsou také druhy vázané na suťové svahy, skalní 

výchozy nebo vodní prostředí. Ještě větší význam mají lomy jako refugia 

některých skupin živočichů (např. bezobratlí a obojživelníci). Pro ně jsou 

nejdůležitější zejména raně sukcesní stadia, pestrá mozaika stanovišť (v případě 
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bezobratlých živočichů) a přítomnost oligotrofních vodních ploch (v případě 

obojživelníků). 

Po ukončení těžby se jeví ve většině případů jako nejvhodnější použít 

při sanaci a rekultivaci přírodě blízké způsoby obnovy území, čímž se rozumí 

především spontánní (samovolné zarůstání lokality) nebo usměrněná (řízená) 

sukcese, případně řízené zásahy pro některá ohrožená společenstva či druhy. 

Pro zdárný průběh takové obnovy se navrhuje dodržení následujících zásad, které 

byly formulovány na odborném semináři konaném v lednu 2009 v Českých 

Budějovicích [35] : 

1. Před zahájením těžby je nezbytný kvalifikovaný biologický průzkum okolí 

těžebního prostoru. Vlastní těžbu by bylo žádoucí usměrňovat pokud možno 

tak, aby bylo v bezprostředním okolí těžebny zachováno (případně 

i udržováno a rozšířeno) co nejvíce (polo)přirozených stanovišť. 

Pro následnou kolonizaci území při spontánní sukcesi je klíčový zhruba 

stometrový pás v okolí, odkud se dostává do těžebny nejvíce druhů. 

2. Podklady pro správní řízení a procesy posuzování vlivů na životní prostředí, 

biologická hodnocení a rekultivační plány, které se týkají obnovy těžbou 

narušených území a deponií, by měli připravovat odborníci, kteří jsou 

obeznámeni s aktuálním stavem poznání v oboru ekologie obnovy, ale 

i reálnými možnostmi a limity těžebních technologií. 

3. Základní schéma obnovy (např. v podobě souhrnného plánu sanace 

a rekultivace) by mělo být známo již při stanovení dobývacího prostoru 

(u výhradních ložisek), respektive při vydání územního rozhodnutí, kterým se 

určuje území pro těžbu (u nevýhradních ložisek) a mělo by respektovat 

potenciální možnosti území. Musí však být zachována možnost jeho změny 

podle aktuálních podmínek v průběhu přípravy těžebního záměru. 

4. Po ukončení těžby, lépe však už v jejím průběhu, je nezbytný další průběžný 

průzkum lokality, který odhalí výskyt vzácných a ohrožených druhů 

a zajímavých geologických či geomorfologických fenoménů. S ohledem 

na tento průzkum bude nutné plán obnovy upravit. Tento průzkum by měla 

zajišťovat těžební organizace prostřednictvím autorizované osoby. 
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5. Před těžbou, během ní i po jejím ukončení je žádoucí provádět monitoring 

invazních druhů v těžebně i jejím okolí. Pokud znamená jejich výskyt možné 

ohrožení zamýšleného způsobu obnovy, je třeba využít pro jejich odstranění 

asanační management. 

6. Velká většina těžbou narušených území má potenciál obnovit se samovolně – 

spontánní sukcesí, která může být také cíleně řízena (usměrněna 

či blokována). V případě větších těžeben by mělo být ponecháno spontánní 

sukcesi zpravidla minimálně 20 % jejich rozlohy v biologicky nejcennějších 

částech. Menší těžebny se obvykle do krajiny začlení bez problémů, 

ekologická sukcese by se tedy mohla uplatnit na jejich celé ploše. 

7. V případě ohrožených a zvláště chráněných, na těžební prostory výrazně 

vázaných druhů nebo společenstev bude nutné zajistit odpovídající řízení 

jejich populací a biotopů. To by mělo být hrazeno z povinných odvodů 

těžebních firem určených na rekultivaci, po jejím ukončení z veřejných 

prostředků určených na krajinotvorné programy.  

8. Nejhodnotnější těžebny mohou být vyhlášeny jako zvláště chráněná území 

(nejčastěji v kategorii přírodní památka) s odpovídajícím managementem, 

nebo přechodně chráněnou plochou, pokud je nutná pouze jejich časově 

omezená ochrana. Méně hodnotné těžebny mohou být téměř vždy alespoň 

registrovány jako významné krajinné prvky. 

9. Obnova těžebny by měla zvýšit stanovištní rozmanitost krajiny. Nejpozději 

po ukončení těžby (lépe však ještě během ní) je třeba zvýrazňovat nebo 

vytvářet nepravidelnosti na rovných liniích (okrajích těžebny, pobřežní čáře 

apod.) a na rovných površích. 

10. Po ukončení těžby by měly být odstraněny nevhodné technické prvky 

a odpady, pokud je cílem začlenit těžebnu opět do přírody. 

11. Živinami bohaté svrchní půdní horizonty je nutné z těžebny odvážet v co 

nejkratším termínu a na obnovované území je už nevracet. Návratem 

skrývkové zeminy se vracejí i přebytečné živiny, které většinou podpoří rozvoj 

několika málo hojných, konkurenčně silných druhů, včetně invazních. 
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12. V případě větších těžebních prostorů je nejvhodnější postupná těžba i obnova, 

nejlépe rozložená do delšího časového úseku, kdy jsou sukcesi postupně 

ponechávány opuštěné sektory těžebního prostoru. 

13. Ve všech typech těžebních prostorů je žádoucí umísťovat trvalé studijní plochy 

pro vědecký výzkum, testování přírodě blízkých podpůrných zásahů 

a monitoring. Tyto plochy by měly být těžebními firmami respektovány. 

5.1. Technické řešení komplexní úpravy území 

V řešeném prostoru kamenolomu Libodřice je na základě terénních poměrů 

po dokončení těžby a s ohledem na lokalizaci území v krajině navrženo navrácení 

vytěženého prostoru zpět přírodě. K tomu má výsledný prostor po ukončení těžby 

reálné předpoklady: různá expozice a sklon skalních stěn a svahů ochranných 

valů s možností modelace terénu, změna vlhkosti od výsušných ploch až po vodní 

plochy atd. Vznikem řady rozdílných stanovištních podmínek dojde k vytvoření 

prostoru s vysokou mírou druhové různorodosti jak z hlediska flóry, tak fauny. 

Souhrnný plán sanace a rekultivace zohledňuje i tu skutečnost, že pro těžbu byly 

odňaty i lesní pozemky, a proto je u ploch, u kterých je to možné, navržena 

rekultivace zpět na pozemky určené k plnění funkcí lesa. Z hlediska konfigurace 

terénu po těžbě bude jejich funkce zejména půdoochranná, krajinotvorná 

a ekologicky stabilizující. Hospodářská funkce lesa bude těmito porosty plněna jen 

částečně nebo v omezeném rozsahu. 

V rámci důlně-technických opatření bude již v průběhu těžby terén 

modelován ve shodě s plánovaným cílovým stavem. Průběžné provádění 

sanačních úprav sníží i celkové konečné náklady na tuto činnost. 

Po ukončení dobývání ložiska bude celý těžební prostor řádně vyčištěn 

od předmětů nepatřících do přírodního prostředí (různé zbytky želez, dřev. 

konstrukcí a dalších předmětů souvisejících s dobýváním). 

Před vlastním zahájením sanačních a rekultivačních prací bude provedeno 

aktuální biologické hodnocení rekultivovaného prostoru a jeho závěry budou 

aplikovány při rekultivačních pracích. 
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Nově vybudované ochranné valy  

Tělesa valů budou upravena do projektovaných tvarů a stejně jako stávající 

ochranné valy kolem příjezdové komunikace z Polních Voděrad budou osázena 

stromy a keři. 

Ochranný val kolem těžební jámy vytvoří nový krajinotvorný prvek, který 

výrazně napomůže zakrytí těžebního zářezu a vytvoří nový horizont původní 

terénní elevace. Zároveň bude bezpečnostním opatřením, které zabrání pádu 

osob, popř. techniky do vytěženého prostoru. Ochranný val kolem areálu zázemí 

kamenolomu vytvoří pohledovou kulisu od obce Libodřice. 

Plocha valů určená k vysázení stromů a keřů činí 10,4 ha. 

Lomové stěny 

Při dotěžování jednotlivých etáží bude konečný sklon stěn upraven do úhlu 

60° a těžební stěny budou očištěny od uvolněných kamenů a případných zátrhů 

nebo převisů. Mezi jednotlivými těžebními stupni budou ponechány zbytky 

pracovních plošin (mezistupně) o šířce 5 m. 4. až 6. etáž bude po ukončení 

čerpání důlních vod zaplavena. 

Závěrné stěny budou vlivem tektonického narušení ložiska a puklinami 

vzniklými při provádění trhacích prací rozčleněny výstupky, proláklinami 

a trhlinami. Takto rozrůzněné svahy budou ponechány přírodním procesům 

spontánní sukcese. 

Ke zvýšení různorodosti stanovištních podmínek ve zrekultivovaném prostoru 

budou na S-V stěně 2. etáže vytvořeny u paty závěrné stěny suťové kužele, čímž 

rovněž dojde k většímu přiblížení rekultivované plochy přírodnímu rázu krajiny. 

Dno lomu 

Po dotěžení ložiska a ukončení čerpání důlních vod ze zahloubení lomu 

dojde k zatopení vytěženého prostoru a k vytvoření vodní plochy 

s předpokládanou úrovní hladiny 314 m n.m. Vodní hladina bude mít plochu 

cca 23,1 ha a maximální hloubku 54 m v případě, že bude provedeno 

zahloubení lomu o další dvě etáže, jinak bude max. hloubka 24 m . Výška 

hladiny bude udržována otevřeným příkopem vybudovaným v severní části 
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vodní plochy. 1m hluboký příkop bude veden po původní ploše úpravny 

a po 180-ti metrech bude zaústěn do stávajícího otevřeného příkopu, který je 

po cca 30-ti metrech zatrubněn. 

Na SZ okraji vodní plochy bude část zatopené technologické komunikace 

zavezena skrývkovým materiálem tak, aby došlo na ploše cca 400 m
2
 k vytvoření 

mělké vodní plochy s tůněmi a mokřady umožňující růst kořenujících vodních 

rostlin a využívání tůní a mokřadů obojživelníky v jejich reprodukčním období. 

Plochy po demontované technologické lince a zbývající manipulační                     

a skladovací plochy 

Uvedený prostor je v současné době rozdělen do řady ploch výškově různě 

posazených, na kterých jsou umístěny jednotlivé části technologické linky nebo 

manipulační a skladovací plochy. Po provedené demontáži technologického 

zařízení a odstranění zpevněných manipulačních či skladovacích ploch budou 

jednotlivé plochy zachovány v původních úrovních a budou ponechány přírodním 

procesům spontánní sukcese. Jedná se o plochy chudé na živiny tvořené skalním 

podložím. Ke zvýšení předpokladů pro větší biodiverzitu budou na některých 

plochách vytvořeny balvanité hromady, v jejichž dutinách se mohou ukrývat menší 

živočichové. 

Vlastní areál zázemí lomu, včetně obalovny asfaltových směsí 

O využití těchto budov, zařízení a ploch bude rozhodnuto po dotěžení ložiska 

při zpracování plánu likvidace. Jedná se celkem o plochu cca 2,1 ha. Vzhledem 

k vybudovaným inženýrským sítím je reálné využití těchto zařízení k jinému druhu 

podnikání. Nelze ani vyloučit využití těchto ploch v souvislosti s plánovanou vodní 

plochou v zatopeném lomu. 

Zrekultivované plochy budou zpřístupněny ponechanými příjezdovými 

komunikacemi do areálu kamenolomu. 

Přehled pozemků po provedené sanaci a rekultivaci je uveden v př. č. 6. 
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5.2. Biologická rekultivace 

Smyslem rekultivace kamenolomu Libodřice není návrat k původnímu stavu 

krajiny a není to ani možné. 

Cílem sanace a rekultivace kamenolomu je území přírodního charakteru 

s relativně vysokou pestrostí přírodě podobných stanovišť. Po provedené sanaci 

a rekultivaci se v prostoru budou nalézat rozmanité podmínky: plochy s téměř 

celoročním zastíněním, vodní plochy, výhřevné skalnaté příkré svahy jižní 

expozice, plochy s obnaženým skalním podložím, suťové kužele a balvanité 

hromady. Vzhledem k velké různorodosti stanovištních podmínek v prostoru 

vzniklém ve vytěženém lomu lze předpokládat i relativně vysokou různorodost 

vegetace. 

Kromě samovolně probíhajících přírodních procesů spontánní sukcese 

budou na tělesech ochranných valů dřeviny vysázeny cíleně právě s ohledem 

na vznikající stanovištní podmínky. Při rekultivačních pracích nebudou likvidovány 

enklávy, kde již proběhla samovolná sukcese rostlinných společenstev. 

Pro výsadbu budou použity původní dřeviny, které jsou typické pro danou 

oblast. Plocha kamenolomu spadá podle mapy potenciální přirozené vegetace ČR 

do oblasti černýšovské dubohabřiny. Jedná se o listnaté lesy, ve kterých 

převládají duby z okruhu dubu zimního, habr obecný a lípa malolistá, příměs 

mohou tvořit další druhy listnatých dřevin ve stromovém i keřovém patře. Podrost 

těchto lesů je druhově pestrý. Mezi dřeviny dubohabřin patří také javor babyka 

nebo líska obecná. V bylinném patře najdeme typické druhy jako jaterník 

podléška, černýš hajní, sasanku hajní, zvonek broskvolistý, konvalinku vonnou, 

hrachor jarní, plicník lékařský, ptačinec velkokvětý, srhu hajní  nebo strdivku nící. 

Nově vybudované ochranné valy  

Po vybudování ochranných valů (10,4 ha) budou tělesa valů ozeleněna 

výsadbou stromů (90%) a keřů (10%). Zalesněné valy přispějí k plynulejšímu 

napojení vytěženého prostoru do okolního rázu krajiny a v neposlední řadě budou 

i vhodným refugiem pro drobnou zvěř a ptactvo. 
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Mocnost uloženého materiálu, pocházejícího ze skrývek, bude poměrně 

velká, a proto zde budou dobré podmínky pro zakořenění a růst vysazených 

dřevin. Zároveň se zde dají předpokládat poněkud horší vlhkostní poměry díky 

rychlejšímu odtoku vody ze svahu. Pro výsadbu budou použity sazenice 

poloodrostků dřevin uvedených v následující tabulce.  

 

Tab. č. 9: Přehled dřevin a množství sazenic pro zalesnění ochranných valů 

Druh dřeviny 
Zastoupení v kultuře  

(%) 

Počet sazenic 

(ks/ha) 

Počet sazenic 

celkem 

Stromy - 90% 100   

Dub zimní  30 10 000 28 080 

Habr obecný 30 4 000 11 232 

Lípa malolistáí 25 6 000 14 040 

Javor babyka 15 6 000 8 424 

Keře - 10% 100   

Líska obecná 40 10 000 4 160 

Trnka obecná 30 10 000 3 120 

Zimolez obecný 30 10 000 3 120 

 

Způsob výsadby a následného ošetřování sazenic 

Vlastní výsadbu dřevin se doporučuje provést v brzkém jaru, čímž by se měly 

výrazně snížit ztráty vzniklé přísuškem v letních měsících a pokud možno 

co nejdříve po ukončení terénních úprav a konsolidaci uložených zemin, a to 

z důvodu omezeného výskytu nežádoucí buřeně. 

Potřeba vylepšení (nezdar zalesnění) se předpokládá s ohledem na nově 

zalesňované pozemky cca 20 %. 

Výsadba sazenic bude z bezpečnostních důvodů provedena ručně. Vrstva 

zeminy okolo sazenice má zůstat o něco větší, aby po slehnutí zeminy nebyl 

obnažen kořenový krček. 

Při výsadbě budou sazenice přihnojeny hnojivem SILVAMIX ve formě tablet. 

K jedné sazenici bude aplikováno 40 – 50 g hnojiva, t.j. 4 – 5 tablet. SILVAMIX 

umožňuje využívat výhody lokální aplikace, která při správném provedení zaručuje 

podstatně lepší využití dodávaných živin, než při plošné aplikaci běžných 



------------------ Pavel Klimeš: Návrh na rozšíření těžby v lomu Libodřice  ------------------ 
 

------------- 2013 ------------------------------------------------------------------------       ------------ 43 

průmyslových hnojiv. Živiny jsou z hnojiv uvolňovány do půdy po dobu 2 let 

a v průběhu této doby hospodárně zásobují rostliny. Tablety se kladou na povrch 

půdy a patou nohy se zašlápnou mělce pod povrch. Vzdálenost tablet od kmene 

odpovídá průmětu obvodu koruny na půdu. Nejblíže se tablety kladou 

do vzdálenosti 15 cm od kmene, nejdále do vzdálenosti o 10 cm větší než je 

průmět obvodu koruny na půdu. 

Ochrana proti okusu a vytloukání sazenic listnáčů srnčí zvěří bude zajištěna 

mechanickou ochranou – plastový nebo drátěný chránič, oplocenky. 

Ochrana proti okusu u keřů bude prováděna aplikací nátěru Morsuvin nebo 

obdobným schváleným repelentem v dávce 5 kg/1000 sazenic, a to bezprostředně 

po zalesnění a druhým a třetím rokem. 

Ochrana proti buřeni a ožínání sazenic nebude prováděno. Podle 

dosavadních zkušeností při rekultivaci pozemků osázených neprodleně 

po provedení technické rekultivace není nutné provádět ochranu sazenic z důvodu 

jejich zarůstání travou a plevelem. 

Lomové stěny a plochy po demontované technologické lince a zbývající 

manipulační a skladovací plochy  

Tyto plochy budou ponechány přírodním procesům spontánní sukcese. 

Na plochách bude prováděn pouze monitoring invazních druhů a jejich případné 

odstranění nebo zásahy nezbytné pro zajištění ochrany a optimálních podmínek 

vyskytnuvších se chráněných druhů rostlin a živočichů. Výměra těchto ploch je 

cca 10,8 ha. 
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5.3. Vyčíslení celkových předpokládaných nákladů na sanace 

a rekultivace pozemků dotčených dobýváním ložiska 

5.3.1. Technická rekultivace 

Do nákladů na technickou rekultivaci je započítána demontáž úpravárenské 

linky, odstranění lehkých staveb a zpevněných ploch a vyhloubení otevřeného 

příkopu pro přepad ze zatopené části lomu, zbývající práce, týkající se vybudování 

ochranných valů, budou provedeny v rámci skrývkových a těžebních prací. 

Kalkulace cen pro zemní práce je provedena dle katalogu popisů a směrných 

cen stavebních prací pro rok 2013, díl 800-1 Zemní práce [36]. 

 

Tab. č. 10: Náklady na technickou rekultivaci  

Položka Popis M.J. Množství Cena Kč Kč celkem 

124 50-3101 
Vykopávky pro koryta vodotečí, 
hornina tř. 6, do 1 000 m

3
 

m
3
 180,0 806,00 145 080,00 

- Demontáž linky a odstranění lehkých 
staveb a zpevněných ploch 

kus 1,0 5 000 000,0 5 000 000,00 

Technická rekultivace celkem     5 145 080,00  

 

5.3.2. Biologická rekultivace 

Do biologické rekultivace jsou zahrnuty práce spojené s výsadbou sazenic 

stromů a keřů, jejich následné ošetřování, nákup sazenic, hnojiva, ochranných 

prostředků a dále monitoring invazních druhů a jejich případné odstranění 

a zásahy nezbytné pro zajištění ochrany a optimálních podmínek případně se 

vyskytujících chráněných druhů rostlin a živočichů. 

Při výpočtu nákladů na biologickou rekultivaci byly jednotkové ceny prací 

stanoveny dle katalogu popisů a směrných cen stavebních prací pro rok 2013, díl 

823-1 Plochy a úpravy území a díl 823-2 Rekultivace [37] a dále podle cen 

uvedených na internetových stránkách dodavatelů a výrobců. 

 

Vyčíslení nákladů na biologickou rekultivaci je v následující tabulce. 
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Tab. č. 11: Náklady na biologickou rekultivaci  

Položka Popis M.J. Množství Cena Kč Kč celkem 

184 21-1363 
Výsadba saz., sklon přes 1:5, jamka              
0,35 m, st. zabuření 0 

kus 72 176,0 7,84 565 859,84 

184 80-3221 
Vylepšení výsadby, saz. přes 0,25 m, 
jamka 0,35 m-20% 

kus 14 436,0 8,50 122 706,00 

184 81-3111 Ochrana keřů proti okusu nátěrem - 3x kus 31 200,0 1,52 47 424,00 

- Ochrana listnáčů chráničem z um. hmoty kus 61 776,0 6,00 370 656,00 

184 81-6111 Hnojení saz. hnojivy v množst. do 0,25 kg kus 86 612,0 11,10 961 393,20 

- 

Monitoring invazních druhů a jejich 
případné odstranění, zásahy nezbytné pro 
zajištění ochrany a optimálních podmínek 
chráněných druhů rostlin a živočichů 

kus 1,0 100 000,00 100 000,00 

  Mechanické práce celkem       2 168 039,04 

Materiál:         
- Nákup sazenic dubu+ 20% vylepšení kus 33 696,0 10,00 336 960,00 

- Nákup sazenic habru+ 20% vylepšení kus 13 479,0 10,00 134 790,00 

- Nákup sazenic lípy +20% vylepšení kus 16 848,0 8,00 134 784,00 

- Nákup sazenic javoru +20% vylepšení kus 10 109,0 6,00 60 654,00 

- Nákup sazenic lísky +20% vylepšení kus 4 992,0 10,00 49 920,00 

- Nákup sazenic trnky +20% vylepšení kus 3 744,0 7,00 26 208,00 

- Nákup sazenic zimolezu +20% vylepšení kus 3 744,0 12,00 44 928,00 

- Hnojivo Silvamix 0,05 kg/sazenici kg 4 330,6 50,00 216 530,00 

- Umělý chránič - tubus výšky 120 cm ks 61 776,0 23,00 1 420 
848,00 - Morsuvin 5,- kg/1 000 sazenic - 3x kg 156,0 40,50 6 318,00 

  Materiál cekem       2 431 940,00 

Biologická rekultivace celkem       4 599 979,04 

 

5.3.3. Celkové náklady na sanaci a rekultivaci dotčených pozemků 

Technická rekultivace .................................. 5 645 080,- Kč 

Biologická rekultivace .................................. 4 599 979,- Kč 

c e l k e m ................................................... 9 245 059,- Kč 

                                                      zaokr. 9 245 000,- Kč 
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6. Technicko-ekonomické a ekologické vyhodnocení 

navrženého řešení 

V tomto návrhu se jedná o využití zásob pod dosud povolenou úroveň 

z 290,00 m.n.m. na 260,00 m.n.m. a mimo plochy povolené k těžbě v současnosti. 

Ty přímo navazují na plochy na kterých je v současnosti již těžba povolena. Nově 

vymezené území není dotčeno inženýrskými sítěmi, ani jinými objekty 

či zařízeními, které by ztěžovaly realizaci navrženého řešení. Vymezené území je 

zemědělsky využíváno. Zpracovaný návrh je logickým pokračováním budoucího 

rozšiřování kamenolomu Libodřice. Cílem těžební organizace bude získání 

povolení hornické činnosti či činnosti prováděné hornickým způsobem a vydobýt 

zásoby v navrženém rozsahu. Před konečným zpracováním nové dokumentace 

návrh umožňuje organizaci rozhodování i o možnosti variantního řešení, zda 

využije svou stávající pozemkovou držbu, či zda bude usilovat o dohodu s dalšími 

vlastníky.    

Návrh je umístěn v rámci stávajícího lomařského závodu. Nevyvolává žádné 

nároky na změny v procesech rozpojování skalního masivu, technologické 

přepravě suroviny, úpravě a zušlechťování, skládkování výrobků, expedici 

a komunikačním napojení na silniční síť. Klade však nároky na změny těžebního 

prostoru a zábor pozemků mimo stávající povolené plochy, včetně administrativní 

náročnosti a poplatkových povinností. 

S ohledem na vyloučení možných negativních vlivů je nutné hydrogeologické 

posouzení zahloubení lomu. V případě, že bude zjištěno možné ovlivnění hladiny 

vody v domovních studních v obci Libodřice a Polní Voděrady, adekvátním 

řešením bude prohloubení či vybudování hlubších studní, které by organizace 

hradila prostřednictvím finanční rezervy na důlní škody.   

Navrženým záměrem se ovlivnění jiných složek životního prostředí než je 

výše uvedeno neočekává. Záměr je navržen do území přímo sousedící 

s již projednanou a schválenou hornickou činností a ČPHZ. Z hlediska vlivů 

na životní prostředí považuji navržené řešení za ekologické a šetrné pro okolní 

prostředí. Významná část je věnovaná rekultivaci a sanaci těžbou dotčených 
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prostor. „Civilizováním“ a urbanizováním přírodního prostoru narůstá význam lomů 

a opuštěných deponií coby stanovišť vzácných, a již i v nedávné době běžných 

druhů živočichů a rostlin. V budoucnu se lom jistě stane přínosem pro okolní 

krajinu. Větší podíl ponechaných ploch pro přirozenou sukcesi snižuje náklady – 

nerealizují se nevhodné technické úpravy terénu a jejich pokrývání humózní 

vrstvou půdy. 

Dobývání na nižších etážích může mírně zvýšit náklady na vyvážení rubaniny 

k primárnímu drtiči, ty by zároveň v případě těžby v západní části lomu měly být 

vyrovnány kratší dovozní vzdáleností. 

Množství zásob, coby surovinový zdroj kvalitního drceného kameniva zajistí 

lomu Libodřice životnost na řadu let a oddaluje tak potřebu otevření jiného zdroje 

stavebního kamene v tomto regionu. 
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7. Závěr – vyhodnocení cílů práce 

Zpracovaná práce splnila očekávané cíle. Navrhuje způsob pokračování 

těžby ložiska, což představuje snížení těžební báze z 290 m n.m. na 260 m n.m. 

a dále plošné rozšíření těžby na okolní zemědělsky využívané pozemky. Tím 

dojde k vytěžení dalších objemů zásob nově vypočtených v roce 2013. 

V současnosti povolené zásoby o objemu 4 593 600 m
3
 při průměrné roční 

těžbě 156 580 m
3
 a 100 % výrubnosti ložiska představují dobu těžby 29 let. 

Při realizaci celého objemu zásob navrženého touto prací získá organizace 

10 625 500 m
3
 což představuje dobu těžby cca 68 let. Dochází tak k nárůstu 

zásob o 6 032 000 m
3
. 

Pokud nedojde k zahloubení lomu, ale pouze k jeho plošnému rozšíření 

bude mít organizace k těžbě „jen“ 6 508 700 m
3
 což představuje dobu těžby 

42 roků.  

Pokračování provozu lomu a postupy dobývání jsou navrženy v souladu 

s platnou legislativou, zejména se zák. č. 44/1988 Sb., zák. č. 61/1988 Sb., vyhl. 

č. 26/1989 Sb., vyhl. č. 51/1989 Sb. [8] [12] [31] [33] [34]  a interními předpisy 

organizace.  

Plán sanace a rekultivace vytěženého prostoru je zaměřen na přírodě blízké 

způsoby obnovy území, kterými jsou sukcesní procesy. Tím je dán základ k tomu, 

aby se v budoucnu území lomu stalo důležitým prvkem v krajině při ochraně 

biodiverzity. 
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