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Anotace bakalářské práce 

Tématem této bakalářské práce je charakteristika dobývacího prostoru a procesu 

těžby na štěrkopískovém lomu Selibice I a snaha o zjištění optimálního vytížení těžebních 

a úpravárenských strojů, vzhledem k jejímu nejefektivnějšímu využití. V samotném úvodu 

své bakalářské práce se posuzují dané území lomu Selibice I na jednotlivé složky životního 

prostředí a občanského vybavení z hlediska samotného využití lomu Selibice I do 

budoucna.  V návaznosti na to se řeší postup samotné těžby s technickým využitím 

dobývacích strojů v DP Selibice I. V závěru je navržen optimální postup těžby s nejlepšími 

ekonomickými výsledky pro lom Selibice I. 

Klíčová slova:dobývací prostor; úpravna; štěrkopísek; horní zákon; lom; bilanční 

zásoby; nevyhrazený nerost 

Summary 

The topic of this thesis is characteristics of the Mining Area of the gravel quarry 

Selibice I and parameters of the extraction process, and the effort to determine optimal 

utilization of mining and processing machines, considering their most efficient use. At the 

very beginning of my thesis is evaluated given territory of the quarry Selibice to the 

various components of the environment and public facilities in terms of the future 

exploitation of the quarry Selibice. Following this, I am dealing with the mining process 

itself using technical mining machinery in the Mining Area Selibice I. In conclusion is 

proposed optimal procedure of extraction considering the best economic results for the 

quarry Selibice I. 

Keywords: mining area; treatment plant; gravel; mining law; quarry; total mineral 

reserves; non-reserved mineral  
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Seznam použitých zkratek 

BPEJ     bonitově půdně ekologická jednotka 

CAT     Caterpillar 

č.     číslo 

cm     centimetr 

ČR     Česká republika 

DP     Dobývací prostor 

EIA Environmental Impact Assessment (Vyhodnocení 

vlivů na životní prostředí) 

ha hektar 

CHLÚ     Chráněné ložiskové území 

CHOPAV    Chráněná oblast přirozené akumulace vod 

kW     kiloWatt 

kWh     kilowatthodina 

k.ú.     katastrální území 

l     litr 

max.     maximum 

m.n.m.     metrů nad mořem 

min.     minimum 

např.     například 

NBK     nadregionální biokoridor 

OBÚ     Obvodní báňský úřad 

ORP     obec s rozšířenou působností 

PD     pásový dopravník 

PHO     pásmo hygienické ochrany 

PHM     pohonné hmoty 

p.p.č.     pozemek parcelní číslo 

POPD      plán otvírky, přípravy a dobývání 

PUPFL    pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Sb.     sbírka 

s.r.o.     s ručením omezeným 

tn     čas potřebný pro naplnění lopaty 

TP     technologický postup 

tv     čas potřebný k vysypání lopaty do násypky 

V     objem 

VN     vysoké napětí 

VŠB – TU    Vysoká škola báňská – technická univerzita 

ZPF     zemědělský půdní fond 
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1 Úvod 

Zájmové území dobývacího prostoru Selibice I, se nalézá ve správním obvodu 

obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) Žatec, ležící v Ústeckém kraji v severních 

Čechách. Lom Selibice I, leží v katastrálních územích obcí Selibice a Lišany u Žatce 

tvořící samostatné obce, tyto k.ú. se nalézají ve východní části ORP Žatec. Dobývací 

prostor se nachází severně od silnice mezi Selibicemi a Dolejšími Hůrkami. Daný 

dobývací prostor Selibice I je součástí CHLÚ Lišany. Přehled, daného území bude součástí 

této kapitoly pod obrázkem č. 1. 

Od roku 1962 probíhala povrchová těžba štěrkopísku u Lišan. Dobývací prostor 

Lišany by měl být v brzké době dotěžen. Po dotěžení tohoto ložiska by se celá technologie 

měla dle záměru firmy Písky Elsnic, s.r.o. přesunout do dobývacího prostoru Selibice I. 

Úprava vytěženého materiálu, by měla probíhat nedaleko DP Selibice I, v bývalém 

vojenském prostoru severně od Selibic, zde by se měl nacházet i sklad pohonných hmot. 

Z úpravny by měli nákladní automobily expedovat štěrkopísek polní cestou na silnici 

II/250 mezi Staňkovicemi a Bítozevsí. [10] 

Štěrk a písky jsou základním materiálem již od dob minulých pro jakoukoliv 

stavbu. I přes současnou recesi ve stavebnictví je stále zapotřebí velkého množství tohoto 

materiálu.  Firma Písky Elsnic s.r.o.je jako jeden z hlavních podniků, který se zabývá 

těžbou štěrku a písku v okrese Louny.  

V předložené bakalářské práci, Vám přiblížím detailní informace o těžené lokalitě 

lomu Selibice I, včetně technologického postupu těžby. Následně se pokusím stanovit a 

vypočítat optimální nasazení a vytížení strojové techniky na daném lomu Selibice I.  

 

Obrázek 1 – Přehled zájmového území (zdroj: POPD DP Selibice I) 
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2 Charakteristika těženého kameniva a lokality 

V samé blízkosti ložiska Selibice I, probíhá v současné době rozsáhlá 

rekonstrukce silnice R7 Chomutov – Praha, kde je v současné době budována průmyslová 

zóna Triangl. Jinak mimo samotnou zónu Triangl se po celém území rozkládá zemědělská 

půda, kde se pěstují převážně obiloviny a chmel. Lesní porosty se zde ve větším měřítku 

nevyskytují více či méně jen v menší míře. [2] 

Zájmové území pro těžbu štěrkopísku je situováno severozápadně od obce Lišany 

a severně od obce Selibice, dále jižně od silnice II. třídy č. 250 Bítozeves – Staňkovice, 

která navazuje na silnici I. třídy č. 7 Chomutov – Louny. Z komunikace č. 250 vede 

účelová panelová komunikace přímo do dobývacího prostoru Selibice I. Prostor pro 

technologické zařízení třídění těženého materiálu (štěrkopísku) bude umístěn v centrálním 

prostoru DP Selibice I. Toto zájmové území je situované pod obrázkem č. 2 a v příloze č. 

2, 3 této bakalářské práce. [2] 

DP Selibice I tvoří náplavy písků, písčitých štěrků a štěrků až do mocnosti 8 m. 

Dané území z větší části charakterizované jako ploché až mírně klesající jižním směrem. 

 

Obrázek 2 - Ortofotomapa lomu Selibice I (zdroj: www.geology.cz) 

  

http://www.geology.cz/
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2.1 Základní údaje o území 

2.1.1 Zemědělský půdní fond a PUPFL 

Zemědělský půdní fond 

V území daného dobývacího prostoru Selibice I a jeho přilehlém okolí (k.ú. 

Selibice a Lišany) se vyskytují půdy s BPEJ 1.04.01, 1.05.01, 1.21.13, 1.22.13 a 1.22.52. 

Mezi tyto půdní jednotky se řadí: černozemě, fluvizemě a půdy arenického subtypu. Tyto 

půdy můžeme zařadit do půd, které vznikly v teplém a suchem klimatu, nalezneme je na 

pozemcích rovinatých a s různou expozicí. Uvedené BPEJ jsou zařazeny do třídy ochrany 

III. až V. V následující tabulce č. 1, naleznete přehled odnětí BPEJ. [1] 

Tabulka 1 - Přehled odnětí BPEJ (zdroj: posudek EIA - P. Varga) 

BPEJ 
Třída ochrany Zábor (ha) 

1.04.01 IV. 30,0 

1.05.01 III. 0,7 

1.21.13 V. 29,0 

1.22.13 V. 43,0 

1.22.52 V. 2,2 

Celkem 
                                                     104,9 

Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) 

V nově vymezeném DP Selibice I, se nalézají 2 lesní pozemky (PUPFL), první 

pozemek se nachází v k.ú. Lišany, ve své podstatě je tato plocha bez jakýchkoliv dřevin 

(typických pro lesní porost) a má spíše charakter polního pozemku a je tak současně i 

využívaná. Na dalším pozemku se počítá s vykácením asi 50 vzrostlých stromů (převážně 

akáty). Pokud se do budoucna nevyřeší dle platné legislativy, zda se jedná či nejedná o les, 

budou se tyto pozemky muset vyjmout z PUPFL. Tabulka č. 2 nám znázorňuje přehled 

odnětí všech druhů pozemků. [1]  
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Tabulka 2 - Přehled odnětí všech druhů pozemků (zdroj: posudek EIA - P. Varga) 

Druh pozemku Plocha (ha) 

ZPF 104,9292 

PUPFL 0,1631 

ostatní 1,8896 

DP Selibice I celkem 106,9819 

2.1.2 Využití vody 

V minulosti si již investor zabýval využitím a spotřebou vody v rámci úpravy 

štěrkopísku. Na základě těchto dlouholetých zkušeností si zpracovatel ověřil, že při úpravě 

1 m
3
 štěrkopísku potřebuje 1000 litrů vody. Voda, jež bude využita při úpravě, bude 

získávána z prostoru těžební jámy jakožto důlní voda a bude se v technologii recyklovat 

spolu s vodou získanou ze sedimentačních kalových jímek. Z tohoto důvodu nebude třeba 

dodávat vodu z vnějšího zdroje. Důlní voda bude využita i na následné zkrápění příjezdové 

komunikace a ostatních pojezdových ploch v prostoru areálu, úpravu a expedici vytěžené 

suroviny. [1] 

V procesu úpravy se počítá s obnovou stávajících vod tedy recyklací vody. Pro 

proces praní bude využita důlní voda včetně vody z kalových polí, která bude zbavena 

pevných složek. Do výroby se z kalových polí vrací 80% veškeré vody. Zbylých 20% vody 

se odpaří. Jakožto možné doplnění je možno využít i povrchové (dešťové) vody, jež bude 

svedena do jímek odvodňovacími příkopy. [2] 

Pitná voda bude řešena v prostoru těžby jakožto balená s následnou předepsanou 

likvidací odpadního obalového materiálu (tříděný sběr). Pro mytí a sprchování pracovníků 

bude dodávána užitková voda, sociální zařízení předpokládá využití důlní (srážkové) vody. 

[1] 

2.1.3 Využití energetických zdrojů  

Ve smyslu elektrické energie bude v rámci DP odebírána elektrická energie na 

provoz mobilní úpravárenské linky, tato energie bude odebírána od rozvodných závodů 

předpokládaná spotřeba na 1m
3
 suroviny činí 4 kWh. Celková spotřeba energie bude pak 
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činit 800 000 kWh za rok. Energie spotřebovaná pro sociální zázemí (osvětlení, napájení 

elektrických spotřebičů, vytápění a ohřev vody) je spočítán na 10 000 kW za rok. [1] 

Mechanizace s naftovými motory, jež bude použita v rámci DP, u nichž je 

odhadována celková spotřeba nafty na cca 140 000 litrů za rok, oleje a maziva 1 600 litrů 

za rok. Další nároky, na dodávky tepla či zemního plynu nejsou vyžadovány při vlastní 

těžbě. [2] 

2.1.4 Požadavky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Nároky na vybudování a zřizování nových obslužných komunikací jsou 

minimální více či méně žádné. Dočasně budou udržovány obslužné komunikace 

s nezpevněným povrchem případně panelové cesty. [1] 

Úpravna štěrkopísku a následná expedice materiálu bude v těsné blízkosti 

stávající cesty, která vyúsťuje na komunikaci II. třídy č. 250. Komunikace je od silnice až 

na počátek dobývacího prostoru zpevněna panely a v samém dobývacím prostoru bude 

realizována štěrkopískem až do samého středu západní hranice DP Selibice I. [1] 

2.1.5 Ovzduší 

Prvním zdrojem limitujícím emise bude samotná těžba štěrkopísku a jeho 

následné nakládání na pásový dopravník. Mezi zdroje lze zahrnout úpravu štěrkopísku na 

požadovanou velikost. Významný předpoklad nízkých hodnot emisí bude dosahovat 

úpravárenská metoda mokrou cestou, kde lze očekávat při manipulaci se samotnou 

surovinou nízké hodnoty emisí znečišťujících látek. [1] 

Jakožto další zdroj emisí bude samotný provoz 2 nakladačů, zde se předpokládá 

vznik znečišťujících látek ze spalování pohonných hmot (oxid dusíku, oxid uhelnatá, 

uhlovodíky a pevné částice). Samotná přeprava surovin bude prováděna automobilovou 

dopravou, zde se předpokládá stejně jakožto u nakladačů, znečištění ovzduší ze spalování 

paliva (benzinu a motorové nafty). Příjezdové a odjezdové komunikace jsou vedeny tak 

aby byly vedeny mimo obytné zástavby. [2] 

Zvýšení prašnosti se uvažuje především v prostorech pro obsluhu kolového 

nakladače a v prostorách strojní technologie zpracování suroviny (drtiče, pohyblivá síta 

třídičů apod.). [1] 
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2.1.6 Odpady 

Nakládání s odpady musí být řešeno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o 

odpadech“) a v souladu s příslušnými platnými předpisy. [2] 

Během samotného provozu budou produkovány odpady z provozování 

technických a dopravních prostředků včetně sociálního zázemí pracovníků. Vzniklé 

odpady budou tříděny, oddělovány a shromažďovány a v maximální možné míře 

recyklovány. S nebezpečnými látkami, bude nakládáno ve speciálním režimu odpadů 

(kategorie nebezpečný odpad). [1] 

2.1.7 Hluk, vibrace, záření a zápach 

V provozu bude nejdominantnějších zdrojem hluku samotný provoz, kde bude 

umístěná technologie pro úpravu kameniva, kolové nakladače, obslužná doprava 

nákladních automobilů po účelových komunikacích a pásové dopravníky, které budou 

zajišťovat dopravu štěrkopísku do prostoru úpravny. Provoz bude pouze během dne. [1] 

Vzhledem k tomu, že samotný provoz bude probíhat po stávajících obslužných 

komunikacích a veřejných pozemních komunikacích, nebude mít tento záměr vliv na 

změnu hlukového zatížení.  Nejbližší obytný prostor je situován jižně a jihovýchodně od 

záměru (úpravna kameniva) do obcí Selibice, Dolejší Hůrky a Lišany. [2] 

Strojní technologie je v současně velmi vyspělá, proto vibrace způsobené chodem 

motorů, převodů a jiných pohyblivých strojních části budou v mezích platných norem. 

Jediným uvažovaným zdrojem škodlivého záření může být samotná surovina. [1] 

2.2 Stav geologických zásob v DP Selibice I 

V území DP Selibice I, byla od roku 1980 rozhodnutím OBÚ Most blokována část 

ložiska, kde v rámci rozhodnutí byl vyhlášen ochranný pilíř v zájmu Ministerstva obrany 

ČR z hlediska bývalého vojenského prostoru. Po odchodu armády, ztratil ochranný pilíř 

význam a byl zrušen. Na základě zrušení ochranného pilíře lze pokračovat v těžbě na 

ložisku Lišany III. V návaznosti na tuto skutečnost, vznikla potřeba přepočtu původního 

výpočtu zásob, před stanovením DP Selibice I. [2] 
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V zájmovém území navrhovaného DP Selibice I pak vzniklo celkem 9 nových 

přehodnocených bloků zásob, které lze číselně vyjádřím v tabulce č. 3. [2] 

Tabulka 3 - Výsledná tabulka s výpočtem bloků zásob (zdroj: POPD DP Selibice I) 

Nové bloky Kvalita Výška Plocha Zásoby k Vypočtené zásoby

č. m m
2

m
3

m
3

1 C1B 4,73 118 790 561 876 0,97 545 019

2 C1B 3,91 297 103 1 161 672 0,97 1 126 821

3 C1B 3,82 28 793 109 991 0,97 106 691

7 C2B 4,51 136 281 615 113 0,97 596 659

10 C2B 3,24 57 842 187 391 0,97 181 769

11 C2B 3,65 91 966 335 995 0,97 325 915

12 C2B 3,77 69 438 261 867 0,97 254 011

13 C2B 3,20 30 172 96 549 0,97 93 652

22 C2N 2,27 240 923 547 325 0,97 530 906

3 761 445  

Vysvětlivky k tabulce: [2] 

C1B – zásoby prozkoumané bilanční 

C2B – zásoby vyhledané bilanční 

C1N – zásoby prozkoumané nebilanční 

C2N – zásoby vyhledané nebilanční 

Koeficient (k) vyjadřuje, vypočtené zásoby, které byly zmenšeny o 3 % stejně tak, 

jak při výpočtu v roce 1966. Ve výpočtu byl uvážen obsah škodlivin, který je odhadnut 

zhruba na 3 % a o toto množství byly zmenšeny celkové zásoby. [2] 

Výsledné množství zásob v DP Selibice I je: 3 761 445 m
3
 štěrkopísku. [2] 

Z toho: [2] 

C1B   1 778 532 m
3
 

C2B   1 452 007 m
3
 

C2N   530 906 m
3 
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2.3 Charakteristika těženého kameniva 

Území spadá do skupiny ložiskové akumulace terasovitých písků, štěrkopísků a 

říčních náplavů původního toku řeky Praohře. Tok vytvořil v minulosti terasy vystupující 

dnes v útržcích mezi Kadaní – Žatcem až po Postoloprty. Terasy leží v úrovni 238 – 236 

m.n.m., jejichž pravobřežní terasy mají spád k severu a levobřežní k jihu. Předmětné 

zájmové území DP Selibice I, se nachází na štěrkopískové terase, která v daném území 

dosahuje mimořádného rozsahu a souvisle pokrývá rozsáhlou plochu při mocnosti 

vyhrazeného nerostu od 0,7 m do 8,3 m, převážně však 2 -5 m. V těsné blízkosti 

štěrkopískové terasy tvoří miocénní písky, písčité jíly a jíly. Geologicky, náleží území 

převážně k jižní polovině Chomutovsko – Mostecko – Teplické třetihorní hnědouhelné 

pánve. Souvrství, tercierních sedimentů jsou vyvinuta v tak zvané Žatecké facii. [2] 

Ložisko je pokryto téměř po celé délce ornicí, jejíž mocnost se pohybuje okolo 

0,2 m – 0,4 m, ojediněle až do 0,8 m. Ornice jako taková se málo vyskytuje v čistém stavu, 

tedy bez různých příměsí. V ornici se ve vysokém procentu nacházejí valouny ze 

štěrkopísku (jedná se o rulu, křemen, čedič o velikostech 2 – 20 cm). Ornice pozvolna 

přechází na štěrkopísek. [2] 

Dobývací prostor Selibice I tvoří náplavy písku, písčitých štěrků a štěrků až do 

mocnosti cca 8 m. Předmětem dobývání má být užitkový nerost (štěrkopísek) v DP 

Selibice I. Ve smyslu § 3 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství 

(dále jen „horní zákon“) ve znění pozdějších předpisů se jedná nevyhrazený nerost, proto 

se stalo toto ložisko výhradním ložiskem na základě „souhlasu s průmyslovým 

dobýváním“ vydaným Ministerstvem  výstavby dne 21.8.1961. [2] 

Štěrkopísek z lokality bude sloužit především pro stavbu rychlostní komunikace 

R7 a dále je vhodný k výrobě betonu pro stavebnictví. Používán může být v přirozené 

podobě nebo se upravuje drcením a tříděním na několik frakcí. [2] 

Pro srovnání zde vyjmenuji, nejbližší známá ložiska štěrkopísku v ČR jsou to 

ložiska v Povodí Labe na Roudnicku, v povodí Ploučnice a Jizery. Těžba a úprava 

suroviny je na různých lomech velmi podobná, odlišují se především možnosti technického 

vybavení jednotlivých firem. [2] 
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3 Výpočet optimální těžby a zásobování pro úpravnu 

surovin 

DP Selibice I (ev.č. 71 184) o plošném rozsahu 1 069 919,5 m
2
, byl stanoven 

Obvodním báňským úřadem v Mostě k dobývání části ložiska Lišany III číslo ložiska  B3 

046600. Předpokládaná výše těžby je 200 000 m
3
. Vytěžená surovina bude upravována 

v úpravně vybudované přímo v samotném dobývacím prostoru. Úprava bude prováděna 

drcením, tříděním a praním na výsledný produkt štěrkopísek se zrnitostí 0 – 4 mm a 

kamenivo o frakci 4 – 8 mm, 8 – 16 mm, 16 – 22 mm. [2] 

Otvírka ložiska bude provedena ve střední části ložiska DP Selibice I v těsné 

blízkosti bývalého vojenského skladu pohonných hmot, kde bude vybudováno technické a 

sociální zázemí pro těžbu a úpravnu. [2] 

V jižní části daného území bude v areálu bývalého vojenského skladu cca na ploše 

2 ha vybudována úpravna, v tomto území byly vyhodnoceny nebilanční zásoby v bloku 22 

C2N, na základě této skutečnosti bude úpravna vázat minimální množství zásob. Podél jižní 

hranice budou vybudovány odkalovací jímky na ploše cca 1,5 ha. Zbudovány budou pouze 

až po odtěžení suroviny. Odtěžená surovina z prostoru jímek bude deponována v prostoru 

úpravny. [2] 

Skrývka ornice bude provedena na celé ploše areálu úpravny včetně odkalovacích 

jímek. Následně bude deponována po obvodě samotného areálu v jižní a jihozápadní části, 

kde bude sloužit jako ochranný val vůči obci Selibice a Dolejší Hůrky. [2] 

3.1 Způsob přípravy  

Vlastní těžba bude prováděna kolovými nakládači do mobilní násypky, která dále 

bude nakládat vytěženou surovinu na pásové dopravníky šíře 0,8 m a rychlostí do 2 m/sec., 

jež surovinu dopraví do úpravny ke zpracování. [2] 

Báňský postup č. 1 

Bude prováděn mezi východní hranicí DP a cestou od severních hranic DP do 

úpravny až k severní hranici DP. [2] 

Po vybudování úpravny a odkalovacích jímek u jižní strany bývalého vojenského 

objektu bude zahájena těžba východním směrem na postupně prodlužovaný pásový 

dopravník, který bude zahlouben až na podloží suroviny. První zářez v šíři 120 m se bude 
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pohybovat až k východní hranici DP. V první fázi proběhne skrývka ornice, která bude 

deponována v bývalém skladu PHM, podorniční vrstvy budou dočasně deponovány na 

srovnaném dně lomu spolu s oddělenými kaly. Takto bude těžba pokračovat až k severní 

hranici DP a k zpevněné cestě západně od pásové dopravy. [2] 

Báňský postup č. 2 

Bude prováděn v prostoru západní hranice DP a západně od přeložené cesty 

směrem k úpravně a těžba bude probíhat na postupně prodlužovaný pásový dopravník 

západním směrem do délky cca 300 m. Po dosažení západní hranice dobývacího prostoru 

bude dále zprovozněn druhý PD severním směrem a jeho následným prodlužováním podél 

západní hranice DP a přeložené cesty k úpravě až k severní hranici DP bude postupně 

vytěžen blok č. 2. [2] 

Báňský postup č. 3 

Bude prováděn jižním směrem, podél západní hranice DP v rámci tohoto postupu 

se vytěží, prostor mezi vedením VN a západní hranicí DP až k jeho jižní hranici. U 

ochranného pilíře vedení VN postup č. 3 končí. Do vytěženého prostoru bude přeloženo 

vedení VN a znovu vybudována polní zpevněná cesta do Selibic. [2] 

Při skrývce zúrodnitelných zemin při postupu podél jižní hranice DP bude 

vytvořen ochranný protihlukový val. Západní a jižní hranici těžebního záměru v tomto 

postupu tvoří ochranné pásmo lesa v šíři 30 m od hranice lesního pozemku. [2] 

Báňský postup č. 4a, 4b 

Tento postup bude proveden jihovýchodním směrem v prostoru mezi východní 

hranicí DP a přeloženou VN linkou na západě a dvěma VN linkami na jihu. Těžba bude 

probíhat na postupně prodlužovaný páteřní pásový dopravník a několikrát přeložený 

porubní pásový dopravník postavený západním směrem v k.ú. Selibice a automobilovou 

dopravu v k.ú. Lišany. [2] 

Těžit se bude podél východní hranice dobývacího prostoru a podél op přeložené 

VN linky na západě. Po dosažení hranice katastrálního území Lišany probíhající od obce 

Dolejší Hůrky severně podél polní cesty s  p.p.č. 1367/2 se ukončí prodlužování pásového 

dopravníku a těžba suroviny v k.ú. Lišany bude pokračovat na automobilovou dopravu 

podél severovýchodní hranice DP a ochranného pásma linky VN na jihu až do dosažení 

východní hranice DP. V poslední fázi tohoto postupu se vytěží prostor mezi ochranným 

pásmem druhé linky VN, která protíná DP od východu k západu a jižní hranicí DP podél 
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silnice k obci Dolejší Hůrky. Bude dosažena jižní hranice dobývacího prostoru. Do 

vytěženého prostoru budou přeloženy dvě linky vedení VN směřující od východu k 

západu. Jedna bude přeložena na sever a druhá na jih. [2] 

Při skrývce zúrodnitelných zemin při postupu podél jižní hranice DP bude 

vytvořen ochranný protihlukový val. Pozor podél východní hranice DP je v DP podél cesty 

uloženo podzemní telefonní vedení. Vedení je zakresleno v provozní důlní mapě. Před 

zahájením skrývkových prací v tomto prostoru je nutné požádat firmu o vytyčení vedení a 

ochranného pásma. [2] 

Těžba v postupech 4a a 4b respektuje nedotknutelnost pozemků s nevyřešenými 

střety zájmů. Skrývka zúrodnitelných zemin proběhne 1m od vytýčené hranice 

zmiňovaných pozemků a samotná těžba suroviny proběhne 3 m od vytýčené hranice. 

Bezprostředně po odtěžení suroviny bude svah upraven ve sklonu 1:1 do provedení 

rekultivačních prací. [2] 

Báňský postup č. 5 

V tomto případě se zajistí vydobytí zásob uložených mezi přeloženými VN 

linkami. Pro přepravu se zajistí automobily, dotěží se zde zásoby z ochranných pásem po 

přeložené VN linky. [2] 

Báňský postup č. 6 

Tento postup zajistí vydobytí zbývajících zásob, suroviny budou přepravovány 

přes postavený páteřní pásový dopravník směrem na západ. Dotěží se zásoby pod 

ochranným pilířem VN linky. V jižní části bude vytvořen ochranný protihlukový val. 

Tímto způsobem bude celý dobývací prostor vytěžen. Zbývající nebilanční zásoby pod 

úpravnou, budou dotěženy po demontáži zařízení úpravny. [2] 

3.2 Dobývací metody 

V lokalitě dobývacího prostoru Selibice I, se počítá s nasazením těžební 

technologie, dále doprava vytěženého materiálu, použitá dobývací metoda, následná 

úprava vyhrazeného nerostu (štěrkopísku) a výsledná odbytová doprava v rámci životnosti 

lomu. V této fázi popíši technologický postup dobývání samotného ložiska štěrkopísku. [2] 
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3.2.1 Skrývka 

V předstihu před zahájením samotné těžby před postupem na samotný těžební řez 

se zahájí skrývka orniční vrstvy. V místech s výskytem podorničních vrstev či 

zúrodnitelných zemin (spraší), se provede separátní skrývka spolu s orniční vrstvou. [2] 

Skrývka ornice proběhne v etapách a to v době vegetačního klidu za pomocí 

buldozérů, nakládačů a automobilové dopravy a bude následně využita k rekultivaci 

vytěžených ploch. Skrývka ornice a podorničí vrstvy bude provedena na celé ploše areálu 

budované úpravny a odkalovacích jímek. Deponie bude po obvodě areálu následně v jižní 

a jihozápadní části se vytvoří ochranný val k obcím Selibice a Dolejší Hůrky. [2] 

Dobývací prostor Selibice I je rozdělen do šesti jednotlivých báňských postupů, 

které budou postupně realizovány v průběhu let 2012 až 2034. Předpokládaný objem těžby 

v jednotlivých postupech je uveden v následující tabulce č. 4. [2] 

Tabulka 4 - Výpočet objemů těžby v báňských postupech (zdroj: POPD DP Selibice I) 

Báňský Zúrodnitelné zeminy Štěrkopísek Předpoklad 

postup Plocha Mocnost Kubatura Mocnost Kubatura Koeficent Kubatura Vydobytí 

č.  [m
2
]  [m]  [m

3
]  [m]  [m

3
] k  [m

3
] Rok 

Prvotní 

otvírka 25 561 0,6 15 337 3,5 89 464 0,97 86 780 31.12.2012 

1 204 249 0,59 120 507 4,37 892 568 0,97 865 791 31.12.2017 

2 106 439 0,21 22 352 3,65 388 502 0,97 376 847 30.6.2020 

3 70 442 0,33 23 246 3,65 257 113 0,97 249 400 31.12.2022 

4a 387 203 0,79 305 890 3,61 1 397 803 0,97 1 355 869 31.12.2029 

4b 75 990 0,75 56 993 3,28 249 247 0,97 241 770 31.12.2030 

5 55 505 0,76 42 184 3,4 188 717 0,97 183 055 31.1.2032 

6 71 410 0,76 54 272 3,4 242 794 0,97 235 510 30.9.2034 

Úpravna 45 040 0,6 27 024 2,74 123 570 0,97 119 863 31.12.2034 

Ochranný 

pás lesa 27 981  -   -  1,72 48 000 0,97 46 560 Netěženo 

Celkem: 

1 069 

820 0,62 667 804 3,76 3 788 315 0,97 3 761 445  -  
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3.2.2 Dobývání štěrkopísku 

Dobývání samotného štěrkopísku bude prováděno jednořezovou technologií 

jedním nebo dvěma dobývacími stroji. V rámci těžebního řezu bude dobývána celá 

mocnost štěrkopískové terasy. Výška řezu nebude přesahovat 9/10 teoretického výškového 

dosahu těžebního stroje. Maximální možná mocnost štěrkopískové terasy bude max. 6 m, 

zrnitostní frakce do průměru zrn 3 mm ve svrchní části a ve spodní části převládající frakce 

3 – 80 mm. Při samotné bázi se vyskytují balvany nad 80 mm, místy až velikosti 400 mm. 

[2] 

Popis samotného procesu těžby 

Po narýpnutí štěrkopísku, čelní kolový nakladač odveze a vyklopí materiál na rošt 

násypky pásového dopravníku, kde se oddělí nadměrná frakce nad 300 mm. Přes pásovou 

dopravu, šíře 800 mm bude štěrkopísek max. rychlostí 1,6 m s
-1

 přepraven ke stabilnímu 

třídícímu zařízení (linka pro mokré třídění), jež bude umístěna ve střední části dobývacího 

prostoru Selibice I. Pásový dopravník bude pravidelně přestavován a prodlužován 

v závislosti na postup těžebního řezu., tak aby zajistil efektivní manipulační rádius 

dobývacího mechanismu. Další možností přepravy jsou kolové dopravní prostředky s max. 

rychlostí 30 km h
-1

. [2] 

Mezi další možnost využití patří mobilní zařízení typu Finlay 303. Zde po 

narýpnutí štěrkopísku nakladač vyklopí materiál na rošt násypky mobilního třídiče. Na 

roštu se oddělí nadměrné frakce nad 100 mm, toto zařízení třídí surovinu na max. 3 frakce. 

[2] 

3.3 Výsypkové hospodářství 

Samotné ložisko štěrkopísku je pokryto humózními horninami o mocnosti 1,8 m 

(vč. podorniční vrstvy). Ornice je zde vyvinuta v mocnosti 0,2 – 0,9 m, v rámci těžby bude 

skrývka ukládána na deponii. Po samotném ukončení těžby bude veškerá ornice z deponie 

použita pro rekultivační účely podle schváleného druhu rekultivace. Jakožto technologie 

těžby bude použita jednořezová  technologie. Samotné parametry těžebních řezů jsou dány 

úložními poměry (výška řezu 6 m a odstup skrývkového a těžebního řezu bude min. 3 m). 

[2] 
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Ve spodní části podloží bude ponechávána technologická vrstva 0,2 m pro 

pojíždění těžební a dopravní technologie, výskyt ustálené hladiny spodní vody v místě 

těžby se zde ponechá technologická vrstva na 0,5 m nad její hladinu. Sklon těžebních řezů 

bude 1:1, před technickou rekultivací budou svahy upraveny na sklon 1:7. Zde se využije 

skrývaná zemina z nadloží vyhrazeného nerostu, která se popřípadě doplní jiným 

materiálem, posléze se provede převrstvení kulturní zeminou (podorniční a ornicí). Tyto 

terénní práce přitom v žádném případě nezasáhnou mimo dobývací prostor Selibice I a vše 

bude probíhat v rámci něj. [2] 

3.4 Způsob rozpojování hornin 

V rámci těžby nebudou použity mimořádné metody pro jejich rozpojování, jedná 

se zde o sypké zeminy, takže využití např. trhacích prací se neuvažuje. Vlastní rozpojení 

nerostu v těžebním řezu se bude provádět čelním kolovým nakladačem typu Liebher 551, 

556, 576 a 580 o obsahu čelní hydraulické lžíce 6 m
3
. V rámci samotné těžby není 

vyloučeno využití modernějších strojů. Zrna větší frakce 101 – 300 mm budou drcena na 

požadovanou frakci zrnitosti 0 – 22 mm v čelisťových a kuželových drtičích. [2] 

3.5 Mechanizace na lomu Selibice I 

Těžba bude prováděna bez použití trhacích prací, výhradně bude prováděna 

malostrojovou technologií, tj. za použití rypadel, kolových nakladačů a pasové dopravy. 

[2] 

Jakožto dobývací stroje jsou použity pásové lopatové rypadlo typu Caterpillar 375 

a čelní kolové nakladače typu Liebher 551, 556, 576 a 580. Technické parametry 

dobývacích strojů umožňují dobývání štěrkopísku uvedenou jednořezovou technologií. 

Lopatové rypadlo převážně hloubkovým řezem na skrývce a čelní nakladač výškovým 

řezem při dobývání nerostu (štěrkopísku). Alternativně může být použito jiného těžebního 

a nakládacího zařízení k těžbě a nakládce horniny (ornice). Jako pomocná mechanizace se 

používají buldozery Caterpillar D6R a D9L. [2] 

Pro skrývkové práce je nasazeno jako těžební mechanizace pasové lopatové 

rypadlo typ CAT 375 ve spojení s automobilovou kolovou dopravou CAT 730 dempr. 

Těžený materiál je přepravován nakládači do násypky, která je dále distribuuje pomocí 
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pasového dopravníku na úpravárenskou technologii. Vytěžený nerost se přes násypku s 

roštem, předá na porubní pasový dopravník šíře 800 mm, kterým se dopraví do prostoru 

technologické linky třídění, kde se surovina upraví suchou nebo mokrou cestou. Veškerá 

technika použitá v DP Selibice I je vyobrazena na obrázcích č. 3, 4, 5, 6. [2] 

Pásové lopatové rypadlo Caterpillar 375 L – technická specifikace [5] 

Provozní hmotnost:   80 t 

Rozměry válce d/š/v:  13,14x3,48x4,89 

Výkon motoru:   319 kW 

Objem lopaty:   4,2 m
3 

Rozchod:    610 mm 

 

Obrázek 3 - CATERPILLAR L 375 – lopatové rypadlo (zdroj: www.mascus.cz) 

Čelní kolový nakladač typu Liebher L 551 B – technická specifikace [6] 

Provozní hmotnost:   21 t 

Standardní pneumatiky:  26.5-25 

Výkon motoru:   173 kW 

Objem lopaty:   6 m
3
 

Rozměry válce d/š/v:  8,09x3x3,48 

 

Obrázek 4 - LIEBHER L 551 B – čelní nakladač (zdroj: www.mascus.cz) 

http://www.mascus.cz/
http://www.mascus.cz/
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Buldozer typu Catepillar D6R – technická specifikace [7] 

Provozní hmotnost:   21 t 

Rozměry válce d/š/v:  4,247x3,143x3,245 

Výkon motoru:   138 kW 

Tlak na půdu:   0,35 kg.cm
-2

 

Rozchod:    915 mm 

Rychlost:    11,5 km.h
-1 

Šířka přední radlice:   3,99 m 

 

Obrázek 5 - CATERPILLAR D6R - buldozer (zdroj: www.slovenskainzercia.sk) 

Caterpillar 730 – kloubový dempr – technická specifikace [8] 

Výkon motoru:   239 kW 

Rychlost:    51,3 km/h 

Objem korby:   16,9 m
3
 

 

Obrázek 6 - CATERPILLAR 730 - dempr (zdroj: www.mascus.cz) 

http://www.slovenskainzercia.sk/
http://www.mascus.cz/
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Mobilní třídička se skládá se z násypky, vibračního třídiče VTN a pasových 

dopravníků. Konstrukce vibračního třídiče VTN 1500 x 4000 se dvěma síty je umístěna na 

kolovém podvozku sloužícím k přesunu. Pasové dopravníky šířky B = 650 mm trubkové 

konstrukce na kolových podvozcích s možností výškového nastavení. Vytěžený 

štěrkopísek z prostoru pískovny Selibice I se upravuje tříděním suchou cestou na místě 

(Finlay) a mokrou cestou na technologickém zařízení úpravny umístěné ve střední části 

DP. [2] 

3.6 Úprava a zušlechťování 

Úprava v dobývacím prostoru bude probíhat, převážně mokrou cestou 

v ojedinělých případech se nevylučuje i úprava suchou cestou. [2] 

3.6.1 Úprava suchou cestou 

Štěrkopísek vytěžený přímo v těžebním řezu bude z řezu odvezen a vyklopen 

čelním kolovým nakladačem přímo do násypky třídícího zařízení (mobilní Finlay), dále se 

provede roztřídění na požadované frakce. Třídička je přesouvána za těžebním řezem. Na 

hromady jsou ukládány velké kameny, které neprojdou roštem násypky třídiče. Následně 

jsou kameny expedovány, nebo se jednorázově podrtí externím mobilním drtičem a pak se 

následně expedují. Tato úprava bude prováděna v ojedinělých případech. [2] 

3.6.2 Úprava mokrou cestou 

Úpravárenská technologie byla umístěna do prostoru bývalého skladu pohonných 

látek, již zrušeného vojenského letiště Žatec. Nachází se v bezprostřední blízkosti stávající 

komunikace, která ústí na silnici druhé třídy Bítozeves – Staňkovice. Komunikace je od 

silnice až po hranici dobývacího prostoru zpevněna betonovými panely a v dobývacím 

prostoru je zpevněna štěrkopískem. Umístění úpravny je situováno tak, že veškerá surovina 

ze severní části DP bude dopravována pásovým dopravníkem a jižní část DP bude taktéž 

dosažitelná pásovou dopravou až k obci Dolejší Hůrky. [2] 

Vydobytá surovina z dobývacího prostoru je dopravována pásovými dopravníky, 

v případě přestavby nebo přesunu pásového dopravníku je zde uvažována i doprava 

automobily. Z násypky je těžená surovina vynášená pomocí pásových dopravníků, výrobce 
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FKM Příšovice, šíře pásové dopravy je 800 mm a rychlost byla změřená na 1,5 m.s
-1

 . 

Maximální výrobcem udávaná kapacita pásového dopravníku je 300 t za hodinu. [2] 

Surovina z DP je přímo z řezu nakládači nakládána do násypky s obsahem 4m
3
, 

jejíž výpusť je regulovatelná. Nastavení roštů na násypce je upraveno tak, aby se na PD 

dostal materiál o maximální zrnitosti 300 mm, což je důležité vzhledem k maximálnímu 

výkonu čelisťového drtiče. Na obrázku č. 7 je autenticky nachycen pásový dopravník na 

lomu Selibice I. [3] 

 

Obrázek 7 – Pásový dopravník na lomu Selibice I (zdroj: V. Hrbek) 

Pásový dopravník přivádí surovinu k třídícímu roštu s velikostí oka 100 mm. 

Štěrkopísek o zrnitosti 0 až 100 mm propadá přímo na navazující PD a nadsítná 

část štěrkopísku o zrnitostí 101 až 300 mm je vedená do čelisťového dvouzpěrného drtiče, 

který je zachycen na obrázku č. 8, (výrobek přeloučských strojíren, starší typ V62N, jehož 

výkon je v rozmezí 16 až 140 t za hodinu), kde je vstupní frakce nadrcená na požadovanou 

velikost maximálně 100 mm. [3] 

 

Obrázek 8 – Čelisťový dvouzpěrný drtič na lomu Selibice I (zdroj: V. Hrbek) 
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Veškerá takto zpracovávána surovina, je vedená PD na záložní deponii, která 

umožňuje provoz úpravny při přestavbách nebo výpadku porubního PD. Kapacita deponie 

je 5600 m
3
 suroviny. Odtud je  třemi pásovými podávači , které jsou umístěny v tunelu pod 

deponii suroviny, vypouštěna na další pásový dopravník, který surovinu přivádí na 

vibrační třídič HMP – VT o rozměrech roštu 2000 x 5000 mm. [3] 

 

Obrázek 9 – Vibrační třídič HMP – VT na lomu Selibice I (zdroj: V. Hrbek) 

Z vibračního třídiče je nadsítná část suroviny o velikosti 23 až 60 mm 

dopravována do kuželového drtiče CH 430, výrobce Sandvik. Vibrační třídič je zachycen 

na obrázku č. 9. Rozdrcená surovina společně s podsítnou části o velikosti zrn 0 až 22 mm 

je vedená PD do praček písku, kde je zbavena jílových příměsí a kalů. Z praček je 

štěrkopísek dopraven na vibrační třídič HMP – VT o rozměrech roštu 2000 x 6000 mm 

s maximálním výkonem 200 t za hodinu, kde je dále mokrou cestou roztříděn na příslušné 

frakce 4 – 8 mm, 8 – 16 mm a 16 – 22 mm, které jsou pomocí PD uloženy na jednotlivé 

skládky. Schéma technologického celku je uvedeno v příloze č. 1. [3] 

3.7 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a provozu 

V rámci pracovní činnosti na lomu se musí dodržovat platné legislativní úkony 

dle, zákoníku práce č. 262/2006 Sb., zákonu o ochraně a využití nerostného bohatství  č. 

44/1988 Sb., zákonu o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě č. 61/1988 a 

o vyhlášce č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví v lomech a č. 51/1989 Sb., při 



Vojtěch Hrbek: Optimalizace strojového vytížení na štěrkopískovém lomu Selibice I  

2013  20 

úpravě nerostů a zřizování odvalů a dalších báňských předpisů. Organizace musí, 

vypracovat následující provozní dokumentace: [2, 4] 

a) pracovní řád 

b) instrukce bezpečnosti práce 

c) havarijní plán 

d) plán opatření pro případy havárie závadných látek 

e) požárně poplachová směrnice 

f) opatření závodního lomu č. 121/2002 

g) odpovědnostní řád 

h) opatření Z L ke vstupu do objektu a na pracoviště 

i) TP č. 1 pro skrývkové práce a těžbu suroviny 

j) TP č. 2 pro kalové hospodářství 

k) dopravní řád kolové dopravy 

l) provozní řád úpravny 

m) manipulační řád 

n) požární řád zařízení pásové dopravy 

o) schéma úpravny a elektro zařízení 

p) texty na výstražných tabulkách a jejich umístění 

q) provozní řád úpravárenské technologie stacionárního středního zdroje 

znečištění 

r) pokyny pro obsluhu 

3.8 Sanace a rekultivace 

Dobývací prostor se z převážné části rozkládá na zemědělské půdě, po ukončení a 

dotěžení lomu bude rekultivováno 103,95 ha zpět na zemědělskou půdu, z toho 0,95 ha na 

ostatní plochu se zastíněním a 2 ha polních cest. V dobývacím prostoru Selibice I 

se předpokládá vytěžení 3 300 000 m
3
 materiálu, náklady na sanace a rekultivace činí 

23 592 550 kč, je měrná finanční zátěž na jeden m
3
 suroviny v rostlém stavu (23 592 550 : 

3 300 000) = 7,14 Kč.m
-3

. [1] 

V zájmovém území je uvažováno s rekultivací zemědělskou, lesnickou a 

rekultivací na vodní plochu (mokřady). Procentuelní zastoupení plochy zemědělské a 
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lesnické bude záviset na následném projednání plánů rekultivace s orgány ochrany ZPF, 

přírody a krajiny. Terénní úpravy budou vždy směřovány do podzimního a zimního období 

tak, aby vlastní biologická rekultivace mohla být zahajována v příznivém jarním období. 

Příklad rekultivovaných ploch je zachycen na obrázku č. 10. [1] 

Plánovaný rozsah rekultivace je následující: [1] 

zemědělská      1 033 189, 5 m
2
 

lesnická      21 200,0 m
2
 

vodní plochy (mokřady)    5 070,0 m
2 

 

Obrázek 10 - Příklad rekultivované plochy (zdroj: www.transportbeton.cz) 

  

http://www.transportbeton.cz/
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4 Zhodnocení optimálního postupu a doporučení 

Pracovní cyklus kolových nakladačů při těžbě se skládá z následujících činností: 

a) naplnění lopaty  

b) doprava natěžené suroviny k násypce  

c) vyložení suroviny 

d) a celkové doby transportu suroviny od řezu k samotné násypce a doby 

návratu nakladače zpět na řez 

Vzhledem k určení optimálního vytížení stroje a celého úpravárenského procesu 

od násypky počínaje, je pro nás velmi důležitá max. vzdálenost těženého řezu k násypce a 

s tím dále spojený plynulý chod celého celku. Pro stanovení optimální vzdálenosti, je 

potřeba znát základní hodnoty, ze kterých pak můžeme vypočítat optimální vzdálenost. 

Základní hodnoty naměřené při provozu: 

a) objem násypky:      V = 11 m
3
 

b) objem lopaty nakladače:    V = 6 m
3
 

c) rychlost pásového dopravníku od násypky:  v = 1,6 m.s
-1

 

Objem suroviny přepravované v rámci pásového dopravníku za 1 sekundu (je 

regulován k maximální možné míře výkonu čelisťového drtiče, jehož průměrný výkon je 

24 m
3
.h

-1
) V = 300 t za hod = 200 m

3
.h

-1
, což nám určuje, že pásový dopravník přepraví 

0,06 m
3
 za sekundu. 

Při objemu násypky 11 m
3
 se plně naložená vyprázdní za 183 sekund. 

Průměrná rychlost kolového nakladače v = 8 km.h
-1

 = 2,2 m.s
-1

  

Čas potřebný k naplnění lopaty    tn = 5 s 

Čas potřebný k vysypání lopaty do násypky tv = 3 s 

(časy byly opakovaně měřeny a výsledné hodnoty jsou zaokrouhleny a 

zprůměrovány) 

Výpočet doby pracovního cyklu na určitou vzdálenost (vzdálenost = 10 m) 

Pro naplnění násypky vzhledem k objemu lopaty je zapotřebí přibližně dvou 

pracovních cyklů kolového nakladače. Při objemu násypky 11 m
3
 což je necelý 

dvojnásobek objemu lopaty (přesně 1,83 násobek objemu lopaty). Na základě nám 

známých a naměřených hodnot lze stanovit jednoduchý vzorec pro dobu trvání jednoho 

pracovního cyklu kolového nakladače. Jedná se o součet času potřebného pro naplnění 
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lopaty času potřebného k transportu od řezu k násypce a vyprázdnění lopaty nakladače do 

násypky a následně cesty zpět k řezu.  

           
 

 
   

Po dosazení do vzorce a následných výpočtech kde je vzdálenost od řezu 

k násypce brána po 10 m.  

           
 

 
           

  

   
            

           
 

 
           

  

   
            

           
 

 
           

  

   
            

           
 

 
           

  

   
            

           
 

 
           

  

   
            

           
 

 
           

  

   
            

           
 

 
           

  

   
            

           
 

 
           

  

   
            

           
 

 
           

  

   
            

            
 

 
           

   

   
            

            
 

 
           

   

   
           

            
 

 
           

   

   
             

Z vypočítaných hodnot jednoho pracovního cyklu nám vychází, že vzhledem 

k velikosti násypky, rychlosti PD a potřeby dvou pracovních cyklů kolového nakladače, je 

nejoptimálnější vzdálenost mezi řezem a násypkou v rozmezí 90-100 m, Při kratší 

vzdálenosti dochází k prostojům nakladače a bylo by vhodné uvažovat i o méně výkonném 



Vojtěch Hrbek: Optimalizace strojového vytížení na štěrkopískovém lomu Selibice I  

2013  24 

kolovém nakladači. A naopak při prodlužování vzdálenosti jeden kolový nakladač nebude 

dostatečný k plynulému zásobování a je vhodné uvažovat i o nasazení další techniky. Další 

navrhovanou možností, která se i v praxi uplatňuje je o přeložení a prodloužení pásové 

dopravy spolu s násypkou po každých 120 m. toto číslo bylo i v praxi ověřeno jako ideální 

vzhledem k dostatečnému postupu těžby. 

V případě těžby na kratší vzdálenost dochází k prostojům nakladače, což nám 

přináší i pozitivní důsledky vzhledem k úspoře finančních prostředků, které souvisí s 

nucenými přestávkami stroje, kdy je jeho spotřeba mnohem menší než při jeho plném 

vytížení. Zároveň dochází i k menším nárokům na obsluhu nakladače, která není tak 

fyzicky vytížená a při prostojích v těžbě si může odpočinout. 

Další z možností  jak uspořit pohonné hmoty a s tím spojené finanční prostředky 

je nasazení méně výkonného nakladače při těžbě na kratší vzdálenost. Plynulé zásobování 

násypky pro pásový dopravník bude zajištěno a u menšího nakladače je možno 

předpokládat jeho menší spotřebu pohonných hmot. Další výhoda s tím spojená je možnost 

použití výkonnějšího nakladače na jiném místě, kde bude lépe využit.  

Výše uvedené poznatky prozatím nelze prakticky doložit a ověřit při těžbě, jelikož 

těžba na dobývacím prostoru Selibice I byla zahájená teprve v listopadu 2012 a do dnešní 

doby uplynulo málo času, při které by bylo možno všechny postupy ověřit v praxi. 

Praktické úspory  pohonných hmot a finančních prostředků nebylo možno 

prozatím vyčíslit, jelikož nebyly poskytnuty reálné podklady o spotřebě a vytížení 

strojového vybavení na jejichž základě by mohlo dojít k výpočtům reálných úspor. 
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5 Stručné báňsko – technické, ekonomické a ekologické 

zhodnocení navrhovaného řešení 

5.1 Báňsko – technické podmínky 

Předmětné DP Selibice I je ložisko vyhrazeného nerostu (štěrkopísku) dobýváno 

povrchovým způsobem. Rozsah připravované varianty pro hornickou činnost na lomu 

Selibice I by měl v co největší míře zajistit vytěžení veškerých vytěžitelných zásob 

suroviny (štěrkopísku). [2] 

Rozsah otvírky ložiska DP Selibice I, bude proveden v jeho střední části v 

blízkosti bývalého prostoru vojenského skladu pohonných hmot (dále jen PHM). V jižní 

části, daného území bude v areálu bývalého vojenského skladu cca na ploše 2 ha 

vybudována úpravna, v tomto území byly vyhodnoceny nebilanční zásoby v bloku 22 C2N, 

na základě této skutečnosti bude úpravna vázat minimální množství zásob. Podél jižní 

hranice budou vybudovány odkalovací jímky na ploše cca 1,5 ha. Zbudovány budou pouze 

až po odtěžení suroviny. Odtěžená surovina z prostoru jímek bude deponována v prostoru 

úpravny. [2] 

Skrývka ornice bude provedena na celé ploše areálu úpravny včetně odkalovacích 

jímek. Následně bude deponována po obvodě samotného areálu v jižní a jihozápadní části, 

kde bude sloužit jako ochranný val vůči obci Selibice a Dolejší Hůrky. [2] 

5.2 Ekonomické zhodnocení 

Z hlediska ekonomického zhodnocení lze předpokládat, že firma Písky Elsnic, 

spol. s.r.o. se bude muset vypořádat se třemi zásadními částmi před samotnou těžbou a i po 

ní. [2] 

Mezi první lze zařadit odnětí pozemků ze ZPF a pro následný výpočet celkových 

nákladů na sanaci a rekultivaci zájmového území. [2] 

Průměrné náklady na technickou jednotku jednotlivých typů prací uvádí 

následující tabulka č. 5. [2] 
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Tabulka 5 - Náklady na jednotlivé práce (zdroj: POPD DP Selibice I) 

popis typu prací  jednotka Náklad na jednotku 

technická rekultivace pro ZPF - orná půda  ha 150 000 

tříletá biologická zemědělská rekultivace  ha 45 000 

technická rekultivace pro trvalý travní porost ha 125 000 

zatravnění  ha 50 000 

technická rekultivace pro budoucí lesnickou plochu  ha 125 000 

základní výsadba a navazující tříletá pěstební péče  ha 300 000 

zemědělské komunikace bm 500 

vodní plocha (vč. tvarování a hutnění dna a břehů)  m
2 

300 

odvodňovací příkop nezpevněný   bm 200 

Vyčíslení předpokládaných nákladů na sanační a rekultivační práce v zájmovém 

území DP Selibice I naleznete v následující tabulce č. 6. [2] 

Tabulka 6 - Náklady na sanační a rekultivační práce (zdroj: POPD PD Selibice I) 

popis typu prací  jedn. Kč na 

jedn. 
počet jedn. cena celkem 

technická rekultivace pro ZPF - orná půda  ha 150 000 103,3 15 495 000 
tříletá biologická zemědělská rekultivace  ha 65 000 103,3 6 714 500 

technická rekultivace pro trvalou travní plochu  ha 125 000 1,8 225 000 

zatravnění  ha 50 000 1,8 90 000 

technická rekultivace pro lesnickou plochu  ha 125 000 2,1 262 000 

lesní výsadba a tříletá pěstební péče  ha 300 000 2,1 630 000 

zemědělské komunikace bm 500 2 400 1 200 000 

vodní plocha (vč. hutnění dna a břehů)  m
2 

300 5 000 1 500 000 

odvodňovací příkop nezpevněný  bm 200 2 400 480 000 

celkem náklady na rekultivaci 26 596 500 

Do nákladů na vypořádání důlních škod zahrnujeme náklady na přeložky VN 

linek před postupem těžby. Časový sled a předpokládané náklady jsou v následující tabulce 

č. 7. [2] 
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Tabulka 7 - Náklady na důlní škody (zdroj: POPD DP Selibice I) 

Přeložka č. 
Délka linky 

VN [m] 
kam kdy 

cena v 

tis [Kč] 

1 535 Severně za hranice dobývacího prostoru 2017 500 

2 642 Přeložit východně cca o 50 m 2018 450 

3 571 Přeložit západně cca o 50 m 2023 400 

4 714 Přeložit východně cca o 40 m 2030 500 

5 714 Přeložit jižně cca o 40 m 2031 500 

6 1214 Přeložit severně cca o 40 m 2031 1 200 

Celkem náklady na důlní škody 3 500 

5.3 Ekologické hodnocení 

5.3.1 Vliv na půdní fond 

Záměrem dojde k záboru pozemků ze ZPF, zábor ZPF bude činit 104,9292 ha. 

Nutnost požádat o vydání souhlasu s trvalým odnětím dotčených pozemků pro realizaci 

záměru ze ZPF (v souladu s ustanovením § 9, odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 

zemědělského půdního fondu (ZPF), ve znění pozdějších předpisů). [1] 

Záměrem budou dotčeny i pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL), zde je 

potřeba postupovat podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích). Zábor PUPFL je vymezen 

plochou 0,1631 ha. [1] 

5.3.2 Vliv na ochranu vod 

Dotčené území neleží v žádném záplavovém území, nenachází se ani v žádné 

chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) ani v pásmu hygienické ochrany 

(PHO). Samotnou těžbou a výstavbou nebude zasažen žádný povrchový vodní tok. Rovněž 

se nepředpokládá negativní ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod. [1] 
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5.3.3 Vliv na přírodní hodnoty 

Krajinný ráz 

Území lomu Selibice I. se nachází v krajinném celku č. 13 Severočeské nížiny a 

pánve, jak je zachyceno na obrázku č. 11. Výše, posuzovaný záměr, významně zasáhne do 

krajinného rázu dotčeného území. Tento vliv bude, pouze po dobu samotného povrchového 

způsobu dobývání. V současné době lze mluvit o jistém snížení estetické hodnoty krajiny 

(zářezy, stěny, odvaly, deponie suroviny a produktů, přítomnost strojní technologie apod.). 

[9] 

Po ukončení těžby a provedení rekultivace se však vzhled krajiny vrátí téměř do 

původního stavu tak, jak je již patrné vidět na již existujících rekultivovaných plochách. 

Tento záměr by neměl mít výrazný negativní vliv na estetickou, kulturní, historickou či 

přírodní charakteristiku na dotčeném území. Záměr těžby štěrkopísku, je navržen 

s ohledem na zákonná kritéria krajinného rázu, lze jej brát jako únosný zásah do krajinného 

rázu v rámci § 12, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. [1] 

 

 

Obrázek 11 - Oblasti krajinného rázu - unikátní krajinné celky (zdroj: www.kr-ustecky.cz) 

http://www.kr-ustecky.cz/
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Fauna, flóra a ekosystémy 

V rámci přírodovědného průzkumu bylo zjištěno, že na lokalitě budoucího DP 

Selibice I a jeho blízkém okolí se nachází 140 druhů živočichů, z toho 109 druhů 

bezobratlých a 31 druhů obratlovců. Bylo zde zjištěno 9 zvláště chráněných druhů 

s vazbou na biotopy v rámci nového DP. Záměr bude mít lokální vliv na biotop některých 

druhů fauny, pouze omezený plochou DP, dojde ke zmenšení biotopu některých druhů, 

v západní části bude omezen biotop druhů obývajících křoviny a aleje v trvání cca 20 – 30 

let, po provedení rekultivace bude vytvořen předpoklad k návratu většiny druhů. [1] 

Chráněná území 

V prostoru DP Selibice I se nenacházejí ani v přilehlém území zvláště chráněná 

území a území přírodních parků. [1] 

Územní systém ekologické stability 

Dotčeným územím prochází osa nadregionálního biokoridoru NBK20 Stroupeč – 

Šebín – nadregionální biokoridor – osa teplomilná doubravní. Lokalita Selibice I patří do 

ochranného pásma nadregionálního biokoridoru  NBK20. V lokalitě dobývacího prostoru 

je však tento biokoridor nefunkční a ochranné pásmo tak nepředstavuje žádný konflikt 

s těžbou v DP Selibice I. [1] 

5.3.4 Vliv na kulturní hodnoty 

Dotčená lokalita je územím s pravděpodobnými archeologickými nálezy ve 

smyslu zákona č. 20/1987Sb., v platném znění. V případě archeologických nálezů musí 

těžební firma tuto skutečnost oznámit Archeologickému ústavu. [1] 
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6 Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo zjištění optimálního procesu strojového vytížení 

na štěrkopískovém lomu Selibice I. V počátku mé práce jsem se zabýval samotnou 

charakteristikou těženého kameniva a lokality. Což obnášelo zkoumání mnoho vlivů na 

samotný lom, mezi ně jsem začlenil tyto základní vlivy a jejich následné vypořádání (ZPF 

a PUPFL, vodní hospodářství, využití energetických zdrojů, požadavky na dopravní a jinou 

infrastrukturu a hygienické limity). 

Dle získaných informaci o daném území, jsem vyhodnotil další fázi přípravy lomu 

Selibice I a to přípravu ložiska pro samotné dobývání štěrkopísku. Zde jsem popsal dle 

plánu, otvírky a přípravy ložiska Selibice I způsob přípravy, dobývací metody, výsypkové 

hospodářství, způsob rozpojováním, úpravy a zušlechťování včetně nasazení mechanizace 

na lom a následné sanace a rekultivace daného území po těžbě. 

Tato práce si kladla za cíl zhodnotit optimální postup a doporučení strojového 

vybavení tak aby byl zaručen co nejefektivnější průběh všech činností při dobývání dané 

suroviny (štěrkopísku). V první fázi, mého vyhodnocení jsem se pozastavil nad pracovním 

cyklem kolových nakladačů při těžbě. Následně pro mě byla důležitá maximální 

vzdálenost řezu k násypce a dále s tím spojený plynulý chod celého celku. Zaměřil jsem 

tedy na základní hodnoty, ze kterých jsem pak mohl vypočítat optimální vzdálenost. 

Stanovil jsem si pro výpočet určitou vzdálenost pracovního cyklu na 10 m. Na základě mě 

známých a naměřených hodnot, jsem mohl stanovit jednoduchý vzorec pro dobu trvání 

jednoho pracovního cyklu kolového nakladače.  Jedná se o součet času potřebného pro 

naplnění lopaty a času potřebného k transportu od řezu k násypce a vyprázdnění lopaty 

nakladače od násypky a následně cesty zpět k řezu. 

Z výpočtů, které jsem vyhodnotil z jednoho pracovního cyklu, mi následně 

vzhledem k velikosti násypky, rychlosti PD a potřeby dvou pracovních cyklů kolového 

nakladače, vyšla jakožto nejoptimálnější vzdálenost v rozmezí 90 – 100 m mezi řezem a 

násypkou. U kratších vzdáleností dochází k prostojům nakladače, do budoucna bych 

uvažoval i o méně výkonném kolovém nakladači. Pokud by se vzdálenosti prodlužovali, 

kolový nakladač se dostane do fáze, kdy nebude zaručen plynulý způsob zásobování a zde 

by bylo pak vhodné uvažovat o nasazení další techniky. 
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