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Povrchové dob˘vání nerostn˘ch surovin prÛmyslov˘mi metodami tûÏby vytváﬁí v krajinû zmûny, které trvale a v˘znamnû ovlivÀují krajinn˘ ráz území. Stavby nezbytné pro spoleãensk˘ rozvoj
mohou ale do krajiny pﬁinést i novou estetickou hodnotu. Nov˘m
ﬁe‰ením zahlazení dÛsledkÛ tûÏby je plánovaná tvorba postindustriální krajiny a programová revitalizace území.
Souãasné dob˘vání je podmínûno nezbytnou mechanizací rozpojování, nakládání a dopravy rubaniny, ale i pﬁísn˘mi zásadami
bezpeãnosti tûÏebního provozu. To v dÛsledku vede k vytváﬁení
pravideln˘ch geometrizovan˘ch útvarÛ ve formû horizontálních
etáÏí a dopravních cest, které zcela nezapadají do charakteru krajiny. Dne‰ní tûÏba stavebních surovin probíhá za zcela odli‰n˘ch
bezpeãnostních a ekonomick˘ch podmínek, neÏ ruãní tûÏba
první poloviny 20. století. Starou ruãní tûÏbou vznikaly útvary
nepravideln˘ch tvarÛ, které vytváﬁely nové prostorové stanovi‰tû
a následnû podmínky pro biologickou diverzitu. Pﬁírodovûdn˘
v˘znam takov˘ch biotopÛ jako zdroje genetické obnovy dokládá
ﬁada lokalit s vyhlá‰enou územní ochranou pﬁírody ve star˘ch
lomech. Takové útvary vznikly za jin˘ch podmínek tûÏby, dnes
neopakovateln˘ch a jejich biologická stabilizace trvala desítky let
(napﬁ. lom Velká Amerika u Moﬁiny).
Nov˘m aktivním pﬁístupem je tvorba koneãné morfologie prostoru po ukonãeném dob˘vání do tvarÛ blízk˘ch pﬁírodním
a ru‰ení geometrizovan˘ch útvarÛ. Vytvoﬁení pﬁíhodné morfologie podle kompoziãního zámûru je základním pﬁedpokladem
zaãlenûní takového místa do krajiny a dal‰í úspû‰né revitalizace
území. Je nutné v‰ak vycházet z technick˘ch podmínek potﬁeby
dotûÏení zásob suroviny a vytváﬁení dlouhodobû stabilních závûrn˘ch svahÛ. Pro urychlení biologické rekultivace je úãelné zahájení takového procesu jiÏ v období vlastní tûÏby, doplnûného pﬁípadnû o v˘sadbu druhÛ dﬁevin pﬁíslu‰ného území. Pﬁíkladem
takové konstruktivní ãinnosti jsou jiÏ realizované sanaãní úpravy
jiÏní a západní lomové stûny Velkolomu âertovy schody v dob˘vacím prostoru Konûprusy (VLâS, a. s.). Souãástí projektu terénních úprav bylo ocenûní v˘znamu jednotliv˘ch geologick˘ch lokalit v rámci celého lomu a stanovení podmínky jejich zachování,
pﬁedev‰ím paleontologicky nejv˘znamnûj‰ích. Cílem je vytvoﬁení
Obr. 1 Pohled na jiÏní ãást lomu VâS – západ pﬁed ãtyﬁmi roky
Fig. 1 View of south part of quarry VCS – west four years ago
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Obr. 2 Projektovan˘ stav lomu po rekultivaci
Fig. 2 Projected situation of quarry area after rehabilitation

Geologického parku âertovy schody. PﬁiloÏené obrázky znázorÀují pÛvodní stav jiÏní ãásti lomu (obr. 1), stav projektovan˘
(obr. 2) a stav pﬁi dokonãování terénních úprav (obr. 3). V této
ãásti lomu bude tûÏba pokraãovat jiÏ pouze zahlubováním.
¤e‰ení v˘poãtu zásob, projektování tûÏby a detailních plánÛ sanace a rekultivace jsou stûÏejní ãinnosti firmy GET, s. r. o., Praha.
Zpracování „Dokumentace vlivÛ tûÏby na Ïivotní prostﬁedí“ a „Plánu otvírky a pﬁípravy dob˘vání“ slouÏí k zaji‰tûní povolení hornické ãinnosti v rámci servisu pro tûÏební podniky zab˘vající se tûÏbou stavebních a dal‰ích nerudních surovin. Poãítaãová vizualizace na základû podrobné mapové dokumentace zpracované
ve 3D modelech umoÏÀuje vyjádﬁení projektovaného stavu
v rÛzn˘ch pohledech, coÏ usnadÀuje pﬁiblíÏení projednávané
problematiky ‰ir‰í veﬁejnosti.
RNDr. Václav ·tefek
GET, s. r. o.
Korunovaãní 29, 170 00 Praha 7
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Obr. 3 Morfologie lomu pﬁi dokonãování terénních úprav
Fig. 3 Morphology of the same area during finalization works
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