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Anotace  

Tato diplomová práce se zabývá studií otvírky lomu s návrhem na vytěţení 

celkového mnoţství zásob z loţiska štěrkopísků v CHLÚ Lišany. Je zde zpracován návrh 

na vytěţení bloků zásob, jejichţ těţba není doposud vyprojektována v ţádném báňském 

záměru. Postupně jsou v práci řešeny jednotlivé oblasti související s báňským 

projektováním. Nejprve byl proveden výpočet bilančních a nebilančních zásob, následně 

byli zjištěni vlastníci pozemků, dále byly zpracovány báňské postupy a navrţena sanace 

a rekultivace území zasaţeného těţbou štěrkopísků. Nechybí zde ani technicko-

ekonomické a ekologické zhodnocení uvaţovaného báňského záměru. Výsledek z této 

diplomové práce tvoří ucelený pohled na těţbu a hospodárné vyuţití loţiska štěrkopísků 

v zájmové oblasti.  

Klíčová slova: báňské postupy, chráněné loţiskové území, katastr nemovitostí, 

štěrkopísek, zásoby 

 

 

Summary  

This graduation thesis deals with the pilot project of the mine origination with the 

suggestion of the total quantity reserve extraction in the gravelous sand bed in CHLÚ 

Lišany. The thesis covers the project of resource blocks extraction, that are not yet 

designed to be extracted in any mining plan. The particular mining design parts were dealt 

with consequently in this work. At first the calculation of balanced and unbalanced 

reserves was done, then owners of lands were found out, the mine designs were made and 

the redevelopment and reclamation of the territory, that hits production of gravelous sand, 

was projected. There is also an estimation of technical, economic and environmental 

factors of the mining aim. The result of this graduation thesis is a global view of the 

mining and economical exploitation of the gravelous sand bed in CHLÚ Lišany. 

Keywords: mining processes, protected locality, real estate register, gravelous sand, 

reserves 
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Seznam použitých zkratek: 

CD   Kompaktní disk 

č.j.  Číslo jednací 

ČSN   Česká státní norma 

DP   Dobývací prostor 

HDM   Hlavní důlní měřič 

HZ  Horní zákon 

CHLÚ  Chráněné loţiskové území 

k.ú.   Katastrální území 

Lš   Lišany štěrkopísky (označení šachtic) 

LV   List vlastnictví 

m.n.m.  Metrů nad mořem 

MS ČSR  Ministerstvo stavebnictví Československé republiky 

MŢP ČR  Ministerstvo ţivotního prostředí České republiky 

n.p.   Národní podnik 

OBÚ   Obvodní báňský úřad 

př.n.l.  Před naším letopočtem 

S-JTSK  Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

ŠO   Štěrkopísky Ohře (označení vrtů) 
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1 Úvod 

Těţba doprovodných surovin poblíţ města Postoloprty od roku 1990 postupně 

klesala. Štěrkopísky se hlavně vyuţívaly na výrobu směsí pro betonářské účely a pro 

výrobky, které se pouţívaly ve stavebnictví. V současné době je vyuţití zdrojů těchto 

surovin významně ovlivněno výstavbou nových silnic a dálnic (Praha – Chomutov) 

a pokračující spotřebou pro stavební účely. Dochází tak k navýšení ročních těţeb na 

loţisku Lišany I. Vzhledem k tomu, ţe většina bilančních zásob byla jiţ vytěţena, 

pozvolna se začínají těţit zásoby v nebilanční kategorii a dále tzv. technická zemina. 

Geologickým průzkumem byla zjištěna tři loţiska štěrkopísků. V současné době je 

stanoveno CHLÚ Lišany, které zahrnuje část loţiska Lišany I a část loţiska Lišany III. 

Zároveň i těţba v uplynulých letech probíhala pouze na loţiscích Lišany I a Lišany III. 

Loţisko Lišany II leţí mimo toto stanovené CHLÚ. 

 Na loţiscích zásob štěrkopísků Lišany I a Lišany III bylo postupně stanoveno šest 

dobývacích prostorů: DP Lišany, Lišany I, Lišany II, Selibice, Tvršice, Tvršice I. Lze 

konstatovat, ţe ve všech dobývacích prostorech mimo DP Lišany II byly zásoby 

štěrkopísků vytěţeny. V zájmovém území jsou navrţeny další tři varianty na stanovení 

nových dobývacích prostorů. Jsou to dva návrhy na rozšíření DP Lišany II a jeden návrh na 

stanovení DP Selibice I. Hlavní úkol návrhu nových DP je nejenom dotěţení bilančních 

zásob, ale zároveň těţba zásob nebilančních poloh štěrkopísků. Kvalitativní parametry 

nebilančních poloh a technické zeminy jsou stejné jako před padesáti lety. Současné 

poţadavky na vyuţití těchto štěrkopísků jsou však zcela jiné, neţ při stanovení kondic na 

vyuţití loţisek Lišany I a Lišany III. 

Skutečnost, ţe se na loţisku budou těţit i nebilanční zásoby, vedla vedení 

společnosti k rozhodnutí, nechat zpracovat formou diplomové práce studii, jejímţ cílem je 

návrh otvírky lomu se zaměřením na vytěţení celkového mnoţství zásob z loţiska 

štěrkopísků v CHLÚ Lišany. Toto téma jsem si vybrala, ţe zpracuji ve své diplomové 

práci. 

 



Bc. Petra Blínová: Studie otvírky lomu s návrhem na vytěţení celkového mnoţství zásob 

z loţiska štěrkopísků v CHLÚ Lišany 

 

2010                                                                                                                                      2 

Cíl diplomové práce: 

Mým cílem bylo vydefinovat zásoby, které lze ještě dotěţit mimo jiţ těţené a nově 

navrhované DP ve stanoveném CHLÚ Lišany. Následně zjistit pozemkové vlastnictví na 

vybraných plochách, navrhnout báňské postupy na vytěţení zjištěných poloh zásob 

štěrkopísků a navrhnout následnou rekultivaci území. Na závěr pak zhodnotit technicko-

ekonomické hledisko a posoudit ekologický dopad na krajinu a blízké okolí. 
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2 Současný stav geografických, geologických a hydrogeologických 

poměrů v CHLÚ Lišany 

2.1 Geografická charakteristika širšího okolí 

Zájmové území se nachází v ústeckém kraji, na území bývalého okresu Louny mezi 

městy Postoloprty a Ţatec. CHLÚ Lišany o rozloze 479,0874 ha zasahuje do katastrálních 

území obcí Selibice, Tvršice, Lišany u Ţatce (dále jen Lišany), Bítozeves a Postoloprty. 

Toto území je z hlediska komunikačních sítí poměrně dobře dostupné. Na sever cca 

500 m od CHLÚ vede silnice I. třídy č. 7, Chomutov - Praha. Při jiţním okraji se nachází 

ţelezniční trať Postoloprty - Ţatec a pod ní vede silnice z města Postoloprty přes Lišany, 

Selibice, Tvršice do města Ţatec (obrázek č. 1). Ve vlastním prostoru CHLÚ Lišany jsou 

vedeny pouze účelové, převáţně panelové komunikace. 

 
Obrázek č. 1 Situace širšího okolí 

Ve střední části území byla v době války vybudována letištní plocha o rozměrech 

cca 100 x 1700 m, dočasně blokující část zásob štěrkopísků. Tato plocha byla vyuţívána 

jako vojenské cvičiště a uvolněna byla aţ po roce 1989. Mimo toto území se zde nachází 

Loţiska štěrkopísků 

Lišany I a Lišany III 
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převáţně zemědělská půda. Lesní porosty se vyskytují jen lokálně a to v podobě hájků 

místního významu. 

Terén v širším okolí loţiska je rovinatý s mírným členěním. Nejniţším bodem je 

hladina řeky Ohře v okolí Hradiště (188 m.n.m.). Nejvyšší bod se nachází ve vzdálenosti 

cca 1,5 km severně od loţiska a je jím náhorní plošina Tatinná (270 m.n.m.). 

Podnebí této oblasti je ovlivněno sráţkovým stínem Krušných hor. Je poměrně 

suché a teplé. 

2.2 Geologické poměry ložiska štěrkopísků v CHLÚ Lišany 

2.2.1 Vznik ložiska 

Podklad území je tvořen jíly, písky a písčitými jíly miocenního stáří, které jsou 

součástí sedimentační výplně severočeské hnědouhelné pánve. V době terciéru bylo toto 

území zaplavováno mohutným tokem ústícím do pánve od jihu a následkem toho 

docházelo k silné denudaci hornin. Po skončení jejich přínosu byla na tomto území 

rozsáhlá rovina s malými morfologickými rozdíly. Po zániku zmíněného toku a jezer se 

začíná, vlivem tektonických pohybů, vytvářet nová říční sít ve směru od západu k východu 

(základ vzniku řeky Ohře). Tento tok se postupně usměrňoval a zahluboval své koryto 

a současně docházelo k přenosu klastického materiálu. Po změně klimatických podmínek 

převládla akumulace materiálu a říční koryto se tak zaplnilo štěrkopískem. Obnovení 

klimatických podmínek odpovídajících první fázi mělo za důsledek opětovné zahlubování 

do vlastních nánosů. Vytvářelo se tak nové hlubší údolí. 

Během čtvrtohor se tento cyklus několikrát opakoval a to shodně se střídáním dob 

ledových a meziledových. Na Ohři bylo popsáno celkem 11 výškových teras, které zůstaly 

nepravidelně zachovány na obou březích jako tzv. štěrkopískové terasy. Nepravidelnost 

a četné odchylky od normálního vývoje vznikly odštěpením a spojováním některých 

terasových plošin. Mocnost vrstev štěrkopísků je tak poměrně nestálá. 

Loţisko štěrkopísků ve zkoumané oblasti je tvořeno šesti terasovými stupni. 

Štěrkopísky jsou zde překryty 0,20 – 1,50 m mocnou skrývkou, tvořenou sprašovou hlínou 

nebo štěrkopískem s příměsí ornice, znečištěnou humusovitými látkami. U štěrkopísků 



Bc. Petra Blínová: Studie otvírky lomu s návrhem na vytěţení celkového mnoţství zásob 

z loţiska štěrkopísků v CHLÚ Lišany 

 

2010                                                                                                                                      5 

převládá štěrková frakce a směrem k bázi loţiska valounů přibývá. Valouny dosahují 

i velikosti 400 aţ 600 mm a jsou nepravidelně rozmístěny na celém loţisku. 

2.2.2 Geologický průzkum 

Štěrkopísek zde byl těţen jiţ v historických dobách, ale jen lokálně pro místní 

účely. V roce 1957 byl proveden geologický průzkum severně od obce Lišany na loţisku I 

organizací Nerudný průzkum, n.p., Brno. Výsledky průzkumu se staly podkladem pro 

vyhodnocení zásob štěrkopísků na loţisku Lišany I. Jelikoţ bylo zapotřebí zajistit další 

zásoby štěrkopísků pro stavebnictví, probíhal další vyhledávací průzkum oblasti mezi 

Postoloprty a Ţatcem v letech 1962-1963. Byla vytipována skupina teras mezi Lišany 

a Staňkovicemi, a to z důvodu příznivých výsledků průzkumu, relativně niţší bonitě půd 

v oblasti a přímé návaznosti na loţisko Lišany I. V roce 1963 Geologický průzkum, n.p. 

Praha provedl geologický průzkum loţiska Lišany II, které se nachází jiţně od loţiska 

Lišany I. Výsledky tohoto průzkumu však byly negativní. Současně probíhal průzkum na 

loţisku Lišany III, které leţí západně od loţiska Lišany I. Průzkum zde probíhal v letech 

1962 - 1965. V rámci vyhledávacího průzkumu bylo provedeno 41 vrtů s označením ŠO - 

štěrkopísky Ohře a v předběţné etapě průzkumu bylo provedeno 50 vrtů a šachtic 

s označením Lš III. Během vyhodnocovacích prací vznikly pochybnosti o správnosti 

technologických výsledků dříve provedených vrtů. Proto byly provedeny nové kontrolní 

vrty, které potvrdily jejich hodnověrnost. 

Nedostatečná prozkoumanost loţiska Lišany I vedla k chybným závěrům, tím 

i k nepřesnému vyčíslení zásob a po otvírce loţiska k narušení těţebních postupů. Na 

základě těchto zkušeností se přistoupilo k doplňkovému průzkumu. Ten byl rozdělen do 

dvou etap a doplněn geofyzikálním měřením. Terénní průzkumné práce I. etapy 

doplňkového průzkumu se započaly v říjnu 1967 a dokončeny byly v dubnu 1968. Bylo 

odvrtáno 25 vrtů a 5 šachtic. Výsledkem této etapy bylo vyhodnocení loţiskových 

a hydrogeologických poměrů, řešena geologická stavba loţiska s ohledem na stupeň 

prozkoumanosti, vymezeny těţitelné úseky loţiska a vypočteny zásoby. Dle těchto 

výsledků bylo voleno vhodné umístění průzkumných děl v II. etapě doplňkového 

průzkumu. Přistoupilo se k rozšíření území lokality a byla doplněna vrtná síť ve střední 

části území. Terénní průzkumné práce se tak rozšířily o 26 vrtů a 3 kopaná díla. Dále bylo 

provedeno geofyzikální měření metodou VES za účelem ověření úloţných poměrů. Měření 
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proběhlo v druhé polovině roku 1968. Při porovnání naměřených a vykonstruovaných 

izolinií z obou provedených metod byl výsledek kladný a kromě ojedinělých rozdílů 

shodný. 

2.2.3 Geologie vlastního ložiska 

Nejsvrchnější vrstvu na loţisku tvoří ornice, která se vyskytuje téměř průběţně na 

celém loţisku. Její mocnost kolísá nejčastěji mezi 0,2 - 0,4 m, výjimečně stoupá aţ na 

0,8 m. Ornice bez dalších příměsí se vyskytuje ojediněle. Většinou obsahuje valounky 

a zrnka písku, místy přechází ve štěrkopísek zahliněný ornicí. 

Pod vrstvou ornice následuje buď vlastní štěrkopísek nebo vrstva sprašových či 

svahových hlín. Na loţisku je větší výskyt hlín sprašových, jemně písčitých a slídnatých. 

Přechod hlín v kvalitní štěrkopísek je poměrně náhlý. Mocnost těchto poloh je cca 0,2 - 

0,3 m. Hlíny mají ţlutohnědou nebo hnědoţlutou barvu. Jinak je tomu u svahových hlín, 

které obsahují menší či větší mnoţství štěrkopísků nebo přechází aţ do silně zahliněných 

štěrkopísků o mocnosti aţ 3 m. Komplikace nastávají v situaci, kdy dochází ke střídání 

poloh spraší a svahových hlín s valouny. 

Pod skrývkou, ojediněle přímo na povrchu se nachází vrstva štěrkopísků. Její 

mocnost se pohybuje od 0,7 – 8,3 m, přičemţ průměrná mocnost je 2 – 5 m. Materiál je 

svým sloţením a barvou typický pro oharecké terasy. Má světlehnědou, hnědou někdy aţ 

rezavou barvu. Pochází převáţně z oblasti Krušných hor a částečně i Doupovských hor. 

Štěrkopísek je sloţen převáţně z křemene, čediče, ruly a ţuly. Ostatní horniny jsou 

zastoupeny v malé míře (např. granodiority, tufity, jílovce, ţivce, svory, pískovce, diority). 

Při průzkumu loţiska byl zjištěn různý poměr v zastoupení jednotlivých hornin. Někdy 

převládal čedič jindy ruly a ţuly. Průměrně se na celém loţisku vyskytují zhruba 

z 1/3 valouny křemene, z 1/3 čedič a 1/3 různé druhy rul, ţul a dalších příměsí. Valouny 

všech hornin jsou většinou nenavětralé, dobře opracované a mají velkou tvrdost. Jejich 

velikost kolísá mezi 5 – 300 mm (obrázek č. 2), vzácně se objevují i větší balvany do 1 m.  

Zastoupení štěrkové frakce na loţisku je zhruba 70 %, přičemţ v ní převládají 

valouny o velikosti 2 aţ 15 mm. Samotné rozdělení štěrku a písku ve vertikálním směru 

není rovnoměrné. Přítomnost nejhrubší frakce s velkým mnoţství balvanů je při bázi 

štěrkopískové vrstvy. Rovněţ soudrţnost (druh a podíl tmelu) značně kolísá. Nejniţší podíl 
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byl zjištěn u nejspodnější terasy na východní straně obce Dolejší Hůrky. Vyšší terasy mají 

štěrkopísek většinou s podílem jílu do 3 %. Větší podíl jílu je ojedinělý. 

 
Obrázek č. 2 Valouny štěrkopísků z ložiska Lišany I 

Přímé podloţí tvoří miocenní sedimenty podkrušnohorské hnědouhelné pánve. Na 

Mostecku se tyto vrstvy vyvinuly v hnědouhelné sloje, kdeţto na Ţatecku jsou tyto vrstvy 

převáţně písčité. Střídají se zde mocné vrstvy jemných bělavých křemenných písků, 

čistých i písčitých jílů. Vrstvy uhlí a uhelných jílů se vyskytují jen v nepatrné míře. 

Během sedimentace docházelo k častým změnám podmínek, coţ mělo za následek 

nepravidelný průběh vrstev. Z provedeného průzkumu na loţisku, kterým byly zjištěny 

četné vyklenutí písků i jejich akumulace v mohutné čočky, lze usuzovat, ţe vrstvy 

miocenních hornin zapadají s mírným úklonem. Vrstvy štěrkopísků se postupně ukládaly 

přes ně ve vodorovné poloze. 

2.3 Hydrogeologické poměry ložiska štěrkopísků v CHLÚ Lišany 

Na území loţiska, ani v jeho blízkém okolí (do 1 km), se nevyskytuje ţádný vodní 

tok. Přestoţe loţisko štěrkopísků je tvořeno zbytky starších teras řeky Ohře, leţí báze 
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nejniţšího stupně zhruba 35 m nad její hladinou. Hydrogeologické poměry jsou tak závislé 

na atmosférických sráţkách a propustnosti podloţí. Při sráţkách je převáţná část vody 

okamţitě infiltrována miocenními písky a jen malé mnoţství se koncentruje v mělkých 

a nepravidelných depresích nepropustného podloţí tvořeného miocenními jíly. 

Atmosférické sráţky jsou v dané oblasti minimální. Problém můţe nastat v období 

jarního tání nebo při náhlých přívalech deště, ale ani v těchto situacích nedochází 

k výraznému plošnému zvětšení zvodnění. K propojení zvodnělých depresí nedochází 

v ţádném případě. Vodní reţim těchto depresí by tudíţ neměl mít ţádný významný vliv na 

těţbu. 

Pokud bude zapotřebí učinit případné odvodnění depresí, lze s ohledem k hloubce 

hladiny podzemní vody a k nepravidelnému rozmístění pouţít čerpací vrty s dočasnou 

výstrojí. Tyto vrty pak situovat jen do míst s největší hloubkou vody ve zvodnělých 

depresích. 
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3 Návrh dobývacího prostoru, otvírky a následné exploatace ložiska 

Lišany 

Celé loţisko Lišany se skládá ze tří částí a to Lišany I, Lišany II a Lišany III. 

V části Lišany II byl výsledek geologického průzkumu negativní. Od šedesátých let 

minulého století, kdy byl uskutečněn geologický průzkum, zde neprobíhala ţádná těţba 

a ani v současné době se s těţbou v této části loţiska nepočítá. Těţba probíhala v části 

loţiska Lišany I a Lišany III, které na sebe těsně navazují (obrázek č. 3). 

 
Obrázek č. 3 Schéma ložisek Lišany I, Lišany II a Lišany III 

Na loţisku Lišany I a v malé části loţiska Lišany III byl stanoven DP Lišany 

rozhodnutím – Výst. 6186/62-329-6/Vav ze dne 30.12.1962 následně upraven rozhodnutím 

OBÚ v Mostě č.j. 3612/03 z 10.10.2003 (zmenšení DP Lišany). Dále zde byl stanoven DP 

Lišany I rozhodnutím MS ČSR ze dne 27.6.1980, zn. DP - 258/80. Na loţisku Lišany III 

byly stanoveny 3 dobývací prostory a to: 

DP Tvršice stanoven rozhodnutím MS ČSR ze dne 22.12.1971, č.j. DP 11/70, 

DP Tvršice I stanoven rozhodnutím MS ČSR ze dne 22.12.1971, č.j. DP 12/70, 
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DP Selibice stanoven rozhodnutím MS ČSR ze dne 6.3.1981, zn. DP - 269/81. Tento 

dobývací prostor byl zrušen rozhodnutím OBÚ Most č.j. 5313/07/III ze dne 25.2.2008. 

Rozhodnutí o zrušení DP Tvršice a Tvršice I nebyly dohledány, ale u OBÚ v Mostě jiţ 

vedeny nejsou. 

V roce 2002 byl stanoven DP Lišany II rozhodnutím OBÚ v Mostě č.j. 956/02 ze 

dne 22.5.2002. Tento DP Lišany II těsně navazuje na severovýchodní část DP Lišany I. 

V roce 1997 bylo stanoveno chráněné loţiskové území Lišany I, které bylo 

stanoveno rozhodnutím MŢP ČR pod značkou 830/186a/97 ze dne 19.3.1997 

a rozhodnutím č.j. 1836/530/06-Ra-UL ze dne 11.4.2007 byla provedena změna hranic 

a rozsahu. Grafické znázornění hranic uvedených dobývacích prostorů a chráněných 

loţiskových území je znázorněno v převzaté přehledné mapě, která je přílohou č. 1. 

Takto upravené hranice CHLÚ pokrývají zbylé zásoby štěrkopísků z loţisek 

Lišany I a Lišany III. Výjimku tvoří 3 bloky zásob z loţiska Lišany III v oblasti bývalých 

DP Tvršice a Tvršice I, které leţí mimo tyto hranice. 

3.1 Současný a plánovaný stav těžby v dobývacích prostorech 

v CHLÚ Lišany  

3.1.1 Stav po těžbě v DP Lišany I a v bývalých DP Lišany a Selibice 

Těţba v DP Lišany probíhala od šedesátých let minulého století, ale přesné datum 

zahájení těţby na loţisku Lišany I se nepodařilo zjistit. Lze předpokládat, ţe byla započata 

v období let 1963 aţ 1965. Důvodem k tomuto tvrzení jsou zjištěné následující skutečnosti. 

DP Lišany byl stanoven na konci roku 1962. Ve výpočtu zásob z roku 1969, zpracovaném 

firmou Geoindustria, n. p. Praha, je jiţ počáteční těţba a stav lomu zakreslen. Hrana lomu 

je zakreslena ve vzdálenosti 300 m od hranice DP Lišany (body Li14 a Li15). Výpočet 

zásob byl zpracován ke stavu 30.6.1968. 

Stav lomu Lišany je zakreslen v základních důlních mapách Louny 7-2/1, Louny 7-

2/2, Louny 7-2/3, Louny 7-2/4 se stavem vyhotovení z roku 1973. Hrana lomu je zde 

zakreslena ve vzdálenosti 920 m od hranice DP Lišany (body Li14 a Li15). Další údaje 

o těţbě jsou známy od roku 1975 a v následujících ročních intervalech. Na pěti průsvitkách 

základních důlních map označených Louny 7-2/1, Louny 7-2/3, Louny 7-3/1, Louny 7-3/2 
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a Louny 8-2/4 je postupně zakreslován stav vydobytí loţiska. Vzhledem k tomu, ţe 

v současné době je důlně měřická dokumentace vedená v digitální formě, rozhodla jsem se 

všechny staré údaje o těţbě převést také do digitální formy. Čtyři základní důlní mapy 

a pět průsvitek k základním důlním mapám jsem oskenovala na skeneru A0 typu Magnum. 

Potom jsem soubory transformovala do souřadnicového systému S-JTSK. Následně jsem 

zákresy o vydobytí loţiska vektorizovala a přiloţila na současný mapový podklad lomu. 

Vzhledem k tomu, ţe není dochovaná kompletní důlně měřická dokumentace o postupu 

lomu, bylo nutné provést fyzickou rekognoskaci v terénu a ověřit, kde těţba probíhala 

v období 1968 aţ 1973. 

 
Obrázek č. 4 Zrekultivovaná část DP Lišany s viditelnou terénní vlnou 

V mapě bloků zásob (červen 1968) je zakreslen stav lomu, kde těţba probíhala od 

hranice DP Lišany (body Li14 a Li15) západním směrem a v základní důlní mapě je stav 

lomu aţ z prosince roku 1973. V srpnu 2009 jsem ve spolupráci s HDM lomu Lišany 

provedla ověření postupu lomu v terénu. Uprostřed uvedeného území je v současné době 

vybudována panelová cesta. Na obrázku č. 4 je vidět terénní vlna, která vznikla těţebním 

postupem lomu kolem roku 1970. Tato změna v terénu pokračuje od panelové cesty doleva 
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i doprava a odpovídá místům, kde probíhala těţba. Situace terénu v souvislosti se 

zmapovanými postupy byla natolik přesvědčivá, ţe jsem po dohodě s HDM upustila od 

zjišťování rozdílu původního terénu a současných výšek, které by se musely doměřit. 

Těţba v DP Lišany tedy plynule probíhala západním směrem aţ do roku 1980. 

V roce 1980 těţba pokračovala směrem na jih a v roce 1982 zasáhla do severozápadního 

rohu DP Lišany I. V roce 1983 těţba probíhala jiţním směrem v DP Lišany a DP Lišany I 

a zároveň zasahovala západním postupem do DP Selibice. Stejný postup lomu je i v roce 

1984. V roce 1985 byl DP Selibice vytěţen. V letech 1986 aţ 1989 těţba postupovala 

východním směrem v jiţní části DP Lišany a Lišany I. Od roku 1990 probíhala těţba jiţ 

pouze v jiţní části DP Lišany. V roce 2001 postup těţby v DP Lišany dosáhl východních 

hranic DP Lišany a těţba v tomto dobývacím prostoru byla od roku 2002 na 5 let 

přerušena. 

V DP Lišany byly zásoby štěrkopísků v roce 2002 z velké části vytěţeny a z tohoto 

důvodu byl v roce 2003 DP Lišany upraven (zmenšen). Ve výkazu Geo(MŢP)V 3-01 za 

rok 2002 je uvedeno, ţe v DP Lišany je celkem 108 tis. m
3
 těţitelných zásob štěrkopísků. 

V DP Lišany I zůstaly pouze nebilanční zásoby. Tyto zásoby byly odepsány a v současné 

době probíhá v DP Lišany I rekultivační činnost. Zásoby v DP Selibice byly vytěţeny a po 

provedené rekultivaci byl DP Selibice v roce 2008 zrušen. 

3.1.2 Současný stav těžby v DP Lišany a DP Lišany II 

Od roku 2002 těţba loţiska štěrkopísků Lišany I probíhá v nově stanoveném DP 

Lišany II. Těţba navazovala v jihozápadním kraji na těţbu v DP Lišany a pokračovala 

východním směrem aţ do roku 2008. V roce 2009 postup lomu probíhal severním směrem 

ke stávajícím hranicím DP Lišany II. Zároveň s těţbou v DP Lišany II proběhlo od roku 

2007 dotěţení zásob štěrkopísků v DP Lišany. Vytěţení zásob v DP Lišany bylo 

provedeno na konci roku 2009. 

3.1.3 Plánovaný stav těžby v DP Selibice I a DP Lišany II – rozšíření 

Vzhledem ke sniţování mnoţství zásob štěrkopísků v uvedených dobývacích 

prostorech se rozhodlo vedení firmy zabývat návrhem na stanovení nových dobývacích 

prostorů. První návrh byl zpracován v diplomové práci studentkou Bc. Hanou Stříbnou, 
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která se zabývala částí loţiska Lišany III a navrhla DP Selibice I. Tento návrh na stanovení 

DP Selibice I je v současné době podán na OBÚ v Mostě. Další návrh zpracoval 

v bakalářské práci student Marek Sihlovec, který se zabýval rozšířením DP Lišany II 

severním směrem. Tento návrh byl přepracován závodním lomu, který rozšíření 

DP Lišany II upravil (zmenšil) tak, ţe není nutné provádět přeloţení inţenýrských sítí. 

Na loţiscích zásob štěrkopísků Lišany I a Lišany III bylo postupně stanoveno šest 

dobývacích prostorů: DP Lišany, Lišany I, Lišany II, Selibice, Tvršice, Tvršice I. Lze 

konstatovat, ţe ve všech dobývacích prostorech mimo DP Lišany II byly zásoby 

štěrkopísků vytěţeny. Dále jsou zde navrţeny tři varianty na stanovení nových dobývacích 

prostorů. Tyto skutečnosti vedly vedení společnosti k rozhodnutí, nechat zpracovat formou 

diplomové práce studii, jejímţ cílem je navrhnout otvírku lomu se zaměřením na vytěţení 

celkového mnoţství zásob z loţiska štěrkopísků v CHLÚ Lišany. 

3.1.4 Popis nedotčených ploch v CHLÚ Lišany 

Po zjištění průběhu těţby starých dobývek, těţby ve stanovených dobývacích 

prostorech a plánované těţby v navrhovaných dobývacích prostorech bylo v CHLÚ Lišany 

vydefinováno pět ploch (příloha č. 2), kde se nacházejí zásoby štěrkopísků. První plocha se 

nachází podél západního okraje navrhovaného DP Selibice I a severního okraje zrušeného 

DP Selibice. Výměra plochy č. 1 má velikost 374 419 m
2
. Druhá zájmová plocha se 

rozkládá severozápadně od DP Lišany II a navrhovaného rozšíření DP Lišany II Markem 

Sihlovcem. Rozsah druhé plochy je 342 385 m
2
. Třetí plocha se nachází jiţně od 

zmenšeného DP Lišany a DP Lišany II. Tato plocha má velikost 291 508 m
2
. Předposlední 

čtvrtá plocha téměř navazuje v západní části na vydefinovanou třetí plochu. Leţí v jiţní 

střední části původního (zrušeného) DP Lišany a má velikost 480 668 m
2
. Poslední pátá 

plocha leţí v severovýchodní části DP Lišany I a navazuje na vydefinovanou druhou 

plochu v její západní části. Velikost této plochy je 107 148 m
2
. 

V takto vydefinovaných pěti plochách se musí provést ověření mnoţství a kvality 

zásob, zjistit pozemkové vlastnictví a následně navrhnout báňské řešení, jehoţ cílem bude 

vytěţení celkového mnoţství zásob z loţiska štěrkopísků v CHLÚ Lišany, včetně následné 

rekultivace těţbou zasaţeného území. 
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3.2 Zjištění stavu zásob na ložisku 

3.2.1 Podmínky využitelnosti 

Dle platných norem ČSN v šedesátých letech, se za surovinu povaţují štěrkopísky 

a jemně aţ středně zrnité písky s jílovitostí v upraveném stavu do 3 %, s humusovitostí 

a sirnatostí maximálně do 1 %, modul zrnitosti pro vyztuţený beton 4,6 – 6,5 velikost zrn 

do 30 mm (vytříděno), modul zrnitosti pro beton prostý 5,8 – 7,7 velikost zrn do 70 mm. 

Štěrkopísky na loţisku Lišany I a Lišany III v bilančních úsecích vykazují 2 - 5 % 

jílovité sloţky a po úpravě velikosti zrn a praní jsou vhodné pro betonářské účely. Obsah 

humusovité sloţky neovlivňuje kvalitu suroviny, jelikoţ surovina s vyšší humusovitostí 

a zároveň vyšší jílovitostí se ve většině případů vyskytuje ve svrchních polohách nebo při 

bázi loţiska a tato surovina je zahrnuta do skrývky. 

Kondice pro výpočet byly stanoveny takto: 

Minimální zásoby na celém loţisku 5 mil. m
3
 

Maximální mocnost skrývky  2 m 

Poměr skrývky ku surovině  1 : 3 

Minimální mocnost suroviny  3 m 

Jako bilanční byly hodnoceny bloky se zásobami štěrkopísků nad 100 000 m
3
, včetně 

dočasných pilířů.  

Hodnoceny byly i nebilanční zásoby, kde se mocnost suroviny pohybuje mezi 1,5 – 3,0 m 

a skrývkový poměr je do 1 : 1. 

3.2.2 Stav zásob 

Pro loţisko Lišany I vypracovala firma Geoindustria, n. p. Praha v roce 1969 

závěrečnou zprávu Lišany, ve které je zhotoven kompletní výpočet zásob na loţisku. 

Celkové mnoţství zásob na loţisku Lišany I bylo vyčísleno na cca 16 012 tis. m
3
 

geologických zásob. Ve statistickém výkazu Geo(MŢP)V 3-01 se stavem k 31.12.2009 je 

uvedeno celkové mnoţství zásob 3 106 tis. m
3
. Údaje o zásobách na loţisku Lišany I jsou 

uvedeny v tabulce č. 1. 
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Tabulka č. 1 Celkové množství zásob na ložisku Lišany I v roce 1968 a 2009 

Kategorie 

Kubatura (m
3
) 

k 30.6.1968 

Kubatura (m
3
) 

k 31.12.2009 

volné vázané volné vázané 

Bilanční 

zásoby 

C1B 7 897 125 533 489 532 000 1 193 000 

C2B 107 566 - 95 000 13 000 

Celkem 8 004 691 533 489 627 000 1 206 000 

Nebilanční 

zásoby 

C1N 5 931 838 278 770 759 000 33 000 

C2N 1 263 559 - 17 000 464 000 

Celkem 7 195 397 278 770 776 000 497 000 

Geologické zásoby celkem 15 200 088 812 259 1 403 000 1 703 000 
 

Na loţisku Lišany II nebyly zásoby stanoveny pro nebilančnost. Loţisko Lišany II 

se nachází mimo území zadané v diplomové práci, která řeší vydobytí zásob ve 

stanoveném CHLÚ Lišany. 

Pro stanovení mnoţství zásob na loţisku Lišany III jsem pouţila závěrečnou zprávu 

Lišany III s kompletním výpočtem zásob, vypracovanou Geologickým průzkumem, n. p. 

Praha. Na loţisku bylo ke dni 20.3.1966 evidováno celkem 9 976 928 m
3
 geologických 

zásob. Na tomto loţisku v minulosti probíhala těţba štěrkopísků v dobývacích prostorech 

Tvršice, Tvršice I a Selibice. Dále u obce Dolejší Hůrky bylo zjištěno divoké dobývání 

malé části loţiska, zřejmě spojené s výstavbou v blízkém okolí obce. Poslední zjištěný údaj 

o současném mnoţství zásob na loţisku Lišany III mně poskytnul závodní lomu Lišany. 

Údaje o zásobách na loţisku Lišany III jsou uvedeny v tabulce č. 2. 

Tabulka č. 2 Celkové množství zásob na ložisku Lišany III v roce 1966 a 2009 

Kategorie 

Kubatura (m
3
) 

k 20.3.1966 

Kubatura (m
3
)  

k 31.12.2009 

Volné vázané Volné vázané 

Bilanční 

zásoby 

C1B 5 103 971 233 917 1 899 000 233 917 

C2B 2 254 945 132 655 2 227 000 132 655 

Celkem 7 358 916 366 572 4 126 000 366 572 

Nebilanční 

zásoby 

C1N 176 847 - 176 847 - 

C2N 2 012 818 61 775 2 012 818 61 775 

Celkem 2 189 665 61 775 2 189 665 61 775 

Geologické zásoby celkem 9 548 581 428 347 6 315 665 428 347 
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3.2.3 Výpočet zásob v zájmových plochách 

Po určení výše uvedených pěti ploch je další částí mé diplomové práce určení 

mnoţství zásob v těchto plochách. K tomu bylo vyuţito obou výpočtů zásob, které byly 

provedeny na loţiscích Lišany I a Lišany III. Celý postup výpočtu zásob se skládal z těchto 

částí: 

a) Oskenování čtyř map bloků zásob loţiska Lišany I a čtyř map bloků zásob loţiska 

Lišany III v M 1 : 2000 na skeneru A0 typu Magnum. 

b) Spojení osmi souborů s oskenovanými mapami bloků zásob do jednoho souboru, 

transformovaného do platného souřadnicového systému S-JTSK. 

c) Vektorizace jednotlivých hranic druhů bloků zásob. 

d) V pěti zájmových plochách bylo provedeno vydefinování jednotlivých ploch dle druhu 

zásob. Čísla bloků a kategorie zásob byly převzaty z výpočtů zásob. 

e) Bylo provedeno změření rozsahu jednotlivých ploch zásob a přiřazeny mocnosti 

vytěţitelných zásob štěrkopísků nad hladinou vody. V programu Excel jsem následně 

vypočetla mnoţství podle druhů zásob v zájmových plochách. 

V zájmové ploše č. 1 bylo určeno sedmnáct bloků zásob o objemu 244 530 m
3
 

bilančních zásob a 404 152 m
3
 nebilančních zásob. Celkem tedy 648 682 m

3
 geologických 

zásob. V šesti blocích není ţádné omezení, v dalších čtyřech blocích se nevyskytovaly 

ţádné zásoby a v sedmi blocích je omezení těţby (výskyt elektrického vedení, les 

a zemědělské stavení). Výpočet zásob v ploše č. 1 je v tabulce č. 3. 

V tabulce č. 3 a v následujících tabulkách č. 4 aţ 8 je uvedena poznámka. 

Vysvětlení poznámky je následující: 1 – těţbu tohoto bloku vypočtených zásob lze 

provádět bez omezení, 2 – v tomto bloku ţádné zásoby štěrkopísků nejsou, 3 – v zájmové 

ploše se nachází elektrické vedení, 4 – v části plochy je elektrické vedení pro provoz 

stávající pískovny, 5 – v těchto místech jsou jiţ zásoby vytěţeny, 6 – nad těmito zásobami 

je les, 7 – nad těmito zásobami se nachází zemědělská stavba, 8 – v těchto blocích výpočtu 

je zjištěn průběh kabelů od vlastníků Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a ČEZnet, a.s., 

9 – v této ploše je poloţena anodová ochrana plynu. 
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Tabulka č. 3 Vypočtené zásoby v zájmové ploše č. 1 

Plocha 
Výměra 

[m
2
] 

Číslo 

bloku 

Kategorie 

zásob 

Mocnost 

[m] 

Bilanční 

[m
3
] 

Nebilanční 

[m
3
] 

Techn. 

zemina 
Pozn. 

1/1 855 7 C2B 4,02 3 437 - - 3 

1/2 87 115 21 C2N 2,61 - 227 371 - 3 

1/3 34 033 7 C2B 4,02 136 815 - - 3 

1/4 17 590 - - - - - - 2 

1/5 53 125 - - - - - - 2 

1/6 697 2 C1B 3,91 2 724 - - 1 

1/7 7 077 10 C2B 3,23 22 859 - - 1 

1/8 4 164 22 C2N 2,51 - 10 452 - 1 

1/9 4 047 - - - - - - 2 

1/10 3 949 2 C1B 3,91 15 442 - - 1 

1/11 18 388 10 C2B 3,23 59 392 - - 6,7 

1/12a 14 055 22 C2N 2,51 - 35 278 - 6 

1/12b 20 046 22 C2N 2,51 - 50 315 - 1 

1/13a 742 10 C2B 3,23 2 397 - - 1 

1/13b 454 10 C2B 3,23 1 465 - - 6 

1/14 74 857 - - - - - - 2 

1/15 33 225 24 C2N 2,43 - 80 736 - 3 

Celkem 374 419       244 530 404 152 0   

V ploše č. 2 se vyskytuje 14 bloků zásob o objemu 732 544 m
3
 nebilančních zásob, 

bilanční zásoby se v této ploše nevyskytují. V šesti blocích lze těţit štěrkopísky bez 

omezení, ve čtyřech blocích se zásoby nevyskytují a ve čtyřech blocích je omezení těţby. 

V tabulce č. 4 je uveden výpočet zásob v ploše č. 2. 

Plocha č. 3 je rozdělena na třináct bloků zásob o objemu 24 559 m
3
 bilančních 

zásob a 308 797 m
3
 nebilančních zásob. Celkem tedy 333 357 m

3
 geologických zásob. Ve 

třech blocích zásob je moţno těţit štěrkopísky bez omezení, v pěti blocích zásob se zásoby 

nevyskytují a v pěti blocích zásob je omezení těţby. Výpočet zásob v ploše č. 3 je 

v tabulce č. 5. 
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Tabulka č. 4 Vypočtené zásoby v zájmové ploše č. 2 

Plocha 
Výměra 

[m
2
] 

Číslo 

bloku 

Kategorie 

zásob 

Mocnost 

[m] 

Bilanční 

[m
3
] 

Nebilanční 

[m
3
] 

Techn. 

zemina 
Pozn. 

2/1 7 469 12 C1N 1,50 - 11 203 - 4 

2/2 7 868 14 C1N 1,50 - 11 803 - 4 

2/3 43 676 23 C1N 2,40 - 104 822 - 1 

2/4 94 235 24 C1N 2,10 - 197 894 - 1 

2/5 92 991 23 C1N 2,40 - 223 178 - 8 

2/6 8 407 TZ1 TZ 1,88 - - 15 762 1 

2/7 477 13 C1N 2,26 - 1 079 - 1 

2/8 662 13 C1N 2,26 - 1 495 - 1 

2/9 18 560 T24 - - - - - 2 

2/10 1 678 - - - - - - 5 

2/11 64 201 4 C2N 2,80 - 179 762 - 8 

2/12 1 563 T24 - - - - - 2 

2/13 578 13 C1N 2,26 - 1 306 - 1 

2/14 20 - - - - - - 2 

Celkem 342 385       0 732 544 15 762   
 

 

Tabulka č. 5 Vypočtené zásoby v zájmové ploše č. 3 

Plocha 
Výměra 

[m
2
] 

Číslo 

bloku 

Kategorie 

zásob 

Mocnost 

[m] 

Bilanční 

[m
3
] 

Nebilanční 

[m
3
] 

Techn. 

zemina 
Pozn. 

3/1a 10 947 9a C1B 1,85 20 252 - - 3 

3/1b 2 328 9a C1B 1,85 4 308 - - 1 

3/2a 475 13 C1N 2,26 - 1 074 - 3 

3/2b 33 556 13 C1N 2,26 - 75 836 - 1 

3/2c 12 359 13 C1N 2,26 - 27 932 - 3 

3/2d 21 451 13 C1N 2,26 - 48 479 - 3 

3/2e 68 359 13 C1N 2,26 - 154 491 - 6 

3/3 41 338 - - - - - - 2 

3/4 339 10a C1B - - - - 5 

3/5 1 655 10 C1B - - - - 5 

3/6 58 065 13 C1N - - - - 5 

3/7 40 200 - - - - - - 2 

3/8 436 13 C1N 2,26 - 986 - 1 

Celkem 291 508       24 559 308 797 0   
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V ploše č. 4 bylo nadefinováno osmnáct bloků zásob o objemu 137 913 m
3
 

bilančních zásob a 880 595 m
3
 nebilančních zásob. Celkem tedy 1 018 508 m

3
 

geologických zásob. Třináct bloků zásob je bez omezení, ve čtyřech blocích zásob se 

zásoby štěrkopísků nevyskytují a jeden blok zásob má omezení těţby. V tabulce č. 6 je 

uveden výpočet zásob v ploše č. 4. 

 

Tabulka č. 6 Vypočtené zásoby v zájmové ploše č. 4 

Plocha 
Výměra 

[m
2
] 

Číslo 

bloku 

Kategorie 

zásob 

Mocnost 

[m] 

Bilanční 

[m
3
] 

Nebilanční 

[m
3
] 

Techn. 

zemina 
Pozn. 

4/1 18 252 1 C1B 5,05 92 171 - - 1 

4/2 27 121 3 C1N 2,48 - 67 260 - 1 

4/3 51 459 T24 - - - - - 2 

4/4 162 466 17 C2N 2,66 - 432 161 - 1 

4/5 598 11 C2B 3,50 2 094 - - 1 

4/6 100 884 23 C1N 2,40 - 242 121 - 1 

4/7 738 18 C1B 4,79 3 533 - - 1 

4/8 4 317 TZ2 TZ 2,53 - - 10 922 1 

4/9 2 089 T24 - - - - - 2 

4/10 34 895 23 C2N 1,85 - 64 556 - 1 

4/11 10 616 T24 - - - - - 2 

4/12 5 724 T24 - - - - - 2 

4/13 6 385 18 C1B 4,79 30 586 - - 1 

4/14 49 666 12 C1N 1,50 - 74 498 - 4 

4/15 3 008 TZ1 TZ 1,88 - - 5 640 1 

4/16 1 762 9 C1B 3,89 6 856 - - 1 

4/17 653 9 C1B 3,89 2 539 - - 1 

4/18 34 9 C1B 3,89 133 - - 1 

Celkem 480 668       137 913 880 595 16 562   

Plocha č. 4 zasahuje do dvou loţisek. Vzhledem k tomu dochází k duplikaci čísla 

bloku 23 v tabulce č. 6. Na loţisku Lišany I se nachází blok č. 23 C1N s mocností zásob 

2,40 m a na loţisku Lišany III blok č. 23 C2N s mocností zásob 1,85 m. Do původního 

číslování bloků zásob jsem však nezasahovala a zachovala jej. 
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Tabulka č. 7 Vypočtené zásoby v zájmové ploše č. 5 

Plocha 
Výměra 

[m
2
] 

Číslo 

bloku 

Kategorie 

zásob 

Mocnost 

[m] 

Bilanční 

[m
3
] 

Nebilanční 

[m
3
] 

Techn. 

zemina 
Pozn. 

5/1 27 827 23 C1N 2,40 - 66 785 - 1 

5/2 4 140 22 C1N 2,10 - 8 694 - 1 

5/3 979 19 C1B 3,25 3 182 - - 1 

5/4 40 867 T24 TZ 3,90 - - 159 382 1 

5/5 8 343 23 C1N 2,40 - 20 024 - 1 

5/6 14 938 24 C1N 2,10 - 31 370 - 1 

5/7 6 025 19 C1B 3,25 19 583 - - 1 

5/8 3 485 23 C1N 2,40 - 8 364 - 1 

5/9 176 18a C1B 4,43 781 - - 1 

5/10 366 18 C1B 4,79 1 755 - - 1 

Celkem 107 148       25 301 135 237 159 382   

Plocha č. 5 má deset bloků zásob o objemu 25 301 m
3
 bilančních zásob 

a 135 237 m
3
 nebilančních zásob. Celkem tedy 160 538 m

3
 geologických zásob. V celé 

ploše č. 5 lze těţit bez omezení. 

Celá plocha č. 5 leţí v DP Lišany I, kde všechny zásoby byly vyřazeny z evidence. 

Pro tento výpočet byl pouţit výpočet zásob z roku 1968, neboť lze předpokládat, ţe 

důvody, které vedly k vyřazení zásob z evidence, jiţ pominuly. Prokazuje to těţba 

technické zeminy a velkého mnoţství nebilančních zásob v posledních letech. Výpočet 

zásob této plochy je v tabulce č. 7. 

Celkem v zájmových plochách č. 1 aţ 5 bylo vypočteno 2 461 325 m
3
 nebilančních 

zásob a 432 304 m
3
 bilančních zásob, tj. celkem 2 893 629 m

3
 geologických zásob. 

Z původních výpočtů zásob byly převzaty následující kondice: maximální mocnost 

skrývky do 2 m, nejhorší poměr skrývky ku surovině 1 : 3, minimální mocnost bilanční 

suroviny 3 m a hodnoceny byly i nebilanční zásoby, kde se mocnost suroviny pohybuje 

mezi 1,5 – 3,0 m se skrývkovým poměrem je do 1 : 1. Dále v ploše č. 2, 4 a 5 byl vypočten 

objem tzv. technické zeminy. Tento pojem byl zaveden ve výkazech Geo(MŢP)V 3-01 

v roce 2008 a 2009, kde se uvádí, ţe celkově jiţ bylo vytěţeno 172 tis. m
3
 technické 

zeminy. Celkový přehled vypočtených zásob je uveden v tabulce č. 8. 
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Tabulka č. 8 Vypočtené zásoby v zájmových plochách 

  
Bilanční 

[m
3
] 

Nebilanční 

[m
3
] 

Mezisoučet 

[m
3
] 

Technická 

zemina [m
3
] 

Celkem 

Plocha č. 1 244 530 404 152 648 682 0 648 682 

Plocha č. 2 0 732 544 732 544 15 762 748 306 

Plocha č. 3 24 559 308 797 333 357 0 333 357 

Plocha č. 4 137 913 880 595 1 018 508 16 562 1 035 070 

Plocha č. 5 25 301 135 237 160 538 159 382 319 920 

Celkem 432 304 2 461 325 2 893 629 191 706 3 085 335 

3.3 Báňsko-technické řešení postupů se zaměřením na vytěžení 

zásob v CHLÚ Lišany 

3.3.1 Uvolňování předpolí lomu 

3.3.1.1 Archeologický průzkum 

V zájmovém území se nachází archeologické naleziště, které je od roku 2002 

archeologicky sledováno. Podkladem k tomu byly letecké snímky katastru obce Lišany, 

kde byly patrné vegetační příznaky. Ty později poukázaly na existenci hrobů nuceně 

nasazených lidí umořených prací v letech 1944 - 1945 při stavbě letištní dráhy. 

Dále pak v roce 2006 byl učiněn významný objev při kontrole skrývek na rozhraní 

katastrů obcí Levonice a Lišany. Ve štěrkopískovém podloţí se našel hrob, jehoţ obsahem 

byla kostra muţe a pazourkové škrabadlo. Podle způsobu pohřbení a mnoţství milodarů 

archeologové usuzují, ţe se jedná nejspíše o kulturu nálevkových pohárů (cca 3 800 – 

3 500 let př.n.l.). V úvahu přichází i kultura únětická (cca 2 000 - 1 800 let př.n.l.) 

eventuálně kultura se šňůrkovou keramikou (cca 2 200 - 2 000 let př.n.l.). 

Archeologové předpokládají, ţe jejich teorie bude potvrzena a upřesněna při dalším 

postupném rozšiřování pískovny. Archeologické nálezy ovlivňují zejména skrývkové 

práce, většinou je báňský postup dočasně zastaven a těţba je prováděna v jiné části lomu. 
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3.3.1.2 Katastr nemovitostí 

Před plánovanou těţební činností je nutno vyřešit střety zájmů. Mezi základní střety 

zájmů patří vyřešení vlastnických vztahů, vyřešení přeloţek inţenýrských sítí, komunikací 

a vodotečí. 

V této části diplomové práce jsem se zabývala zjištěním vlastníků jednotlivých 

nemovitostí. Za tímto účelem mně byla vedením firmy poskytnuta elektronická databáze 

katastrálního území Selibice. Digitální soubor s označením 604925.vkm byl datován 

k 17.12.2007 a proto musela být provedena kontrola změn v katastrálním území Selibice. 

V katastrálních územích Lišany, Postoloprty, Bítozeves a Tvršice není veden katastr 

nemovitostí v digitální formě, proto bylo nutné zakoupit kopie map s hranicemi 

jednotlivých parcel a nechat vyhotovit výpis vlastníků. Vzhledem k tomu, ţe jsem zatím 

vše vytvářela v digitální formě, zvolila jsem i v této části diplomové práce digitální 

zpracování. Mapovým výstupem tohoto zpracování je příloha č. 3. 

Postup prací se skládal z těchto jednotlivých úkolů: 

a) Naskenování jednotlivých kopií katastrálních map na skeneru A0 typu 

Magnum. 

b) Spojení jednotlivých souborů s oskenovanými katastrálními mapami do jednoho 

souboru, transformovaného do platného souřadnicového systému S-JTSK. 

c) Kontrola a opravy (aktualizace) parcel v digitálně zpracovaném souboru 

s katastrem nemovitostí Selibice. 

d) Vektorizace jednotlivých hranic parcel v katastrálních územích Lišany, 

Postoloprty, Bítozeves a Tvršice. Vektorizace byla provedena do souboru, kde 

byly zpracovány parcely z k.ú. Selibice. 

e) K parcelám, které se nacházejí v pěti zájmových plochách, bylo provedeno 

vydefinování vlastníků, jejich bydliště, zjištěno parcelní číslo, list vlastnictví, 

rozměr parcely a v jakém k.ú. se parcela nachází. 

f) Změření výměry částí parcel, které jsou v zájmových plochách. 

g) Barevné vyznačení parcel podle vybraných vlastníků 

h) Aktualizace vlastníků a kontrola dat vedených na katastru nemovitostí pomocí 

internetového prohlíţeče http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastr.aspx 

k 28.2.2010. 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastr.aspx
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Data, která jsou potřebná ke zpracování, byla pořízena ze dvou katastrálních úřadů. 

Přestoţe se zájmové území nachází pouze v bývalém okrese Louny, katastrální působnost 

je zde rozdělena tak, ţe katastrální území Postoloprty je k dispozici na katastrálním úřadě 

v Lounech a katastrální území Bítozeves, Lišany, Selibice a Tvršice jsou vedeny 

na katastrálním úřadě v Ţatci. 

Zájmová plocha č. 1 zasahuje do čtyř katastrálních území, a to: Bítozeves 

(126 865 m
2
), Lišany (9 445 m

2
), Selibice (206 680 m

2
) a Tvršice (31 429 m

2
). Nachází se 

zde 74 parcel. Parcela č. 1334, jejímţ vlastníkem je Ing. Ivan Kolár, má největší plochu 

o velikosti 55 060 m
2 

a nejmenší parcela má 5 m
2
,
 
jejímţ vlastníkem je firma PÍSKY - 

J. Elsnic spol. s r.o. Výpis všech vlastníků v zájmové ploše č. 1 je uveden v tabulce č. 9. 

Tabulka č. 9 Výpis vlastníků v ploše č. 1 

Jméno 
Katastrální 

území 
LV 

Výměra 

[m
2
] 

"PÍSKY - J. Elsnic spol. s r.o." Selibice 200 26 792 

Ing. Ivan Koděra Bítozeves 271 5 061 

Ing. Ivan Koděra Selibice 199 8 115 

Ing. Ivan Koděra Tvršice 218 10 935 

Ing. Ivan Kolár Bítozeves 151 114 656 

Ing. Jiří Neugebauer, Hana Neugebauerová Tvršice 166 9 368 

Irena Dubová, Hana Vrbová Selibice 206 20 421 

Jan Kvasnička, Helena Kvasničková Selibice 84 2 537 

Jiří Jaklín Selibice 203 6 664 

Karel Lebeda Selibice 162 478 

Květoslava Krţová, Josef Már Selibice 75 9 095 

Květoslava Krţová, Josef Már Tvršice 176 206 

Lesy České republiky, s.p. Selibice 22 49 350 

Lesy České republiky, s.p. Tvršice 22 3 881 

Lukáš Honza Selibice 160 22 402 

Obec Bítozeves Bítozeves 10001 7 149 

Obec Staňkovice Selibice 10001 5 950 

Obec Staňkovice Tvršice 10001 3 496 

Osvald Már Selibice 83 93 

Pozemkový fond České republiky Lišany 10002 3 560 

Pozemkový fond České republiky Selibice 10002 51 894 

Římskokatolická farnost Staňkovice u Ţatce Selibice 100 2 888 

Římskokatolická farnost Staňkovice u Ţatce Tvršice 100 3 543 

Vlastník neznámý Lišany   5 885 

Celková výměra     374 419 
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V tabulkách č. 9 aţ 13 uvádím pouze výběr dat ze souboru „Výpis dat z katastru 

nemovitostí“. Pro přehlednost byly vybrány údaje: Jméno vlastníka; katastrální území, ve 

kterém leţí zjištěná parcela; list vlastnictví (LV) a výměra části parcely leţící v definované 

ploše (nikoliv celá výměra parcely vedená v katastru nemovitostí). V případě vlastnictví 

více parcel jedním vlastníkem, je uveden součet výměr částí parcel leţící v definované 

ploše. 

Kompletní údaje vydefinované pod písmeny e) aţ h) v postupu prací jsou uvedeny 

v souboru „Výpis dat z katastru nemovitostí“ viz příloha č. 4, která je zpracována 

v programu Excel. V příloze č. 5, která je grafickým výstupem z digitálního zpracování 

hranic parcel, jsou vyznačeni vybraní vlastníci pozemků. 

V zájmové ploše č. 2 jsou pouze dvě katastrální území Bítozeves (79 284 m
2
) 

a Lišany (263 101 m
2
). Zde jsem zjistila 63 parcel, největší parcela má vlastníka 

neznámého a její parcelní číslo je 275/2. Její velikost je 72 189 m
2
 a naopak nejmenší 

parcela má velikost 16 m
2
 a jejím vlastníkem je Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových. V tabulce č. 10 je uveden výpis všech vlastníků v zájmové ploše č. 2. 

Tabulka č. 10 Výpis vlastníků v ploše č. 2 

Jméno 
Katastrální 

území 
LV 

Výměra 

[m
2
] 

"PÍSKY - J. Elsnic spol. s r.o." Lišany 224 13 421 

ANIMO Ţatec, a.s. Lišany 173 37 961 

Antonín Lešák, Marie Lešáková Lišany 265 47 

Drahoslava Kurzová Lišany 198 1 917 

Faunus Vidovle, s.r.o. Bítozeves 147 31 993 

Ing. Ivan Kolár Bítozeves 151 29 985 

Jaroslav Šarboch Bítozeves 250 39 

Jiří Říha, Vladimíra Širmerová Lišany 171 9 931 

Karel Koubík, Marie Levcová Lišany 93 3 336 

Michaela Limberková Lišany 258 38 060 

Pozemkový fond České republiky, Anna 

Hoscheková, Josef Petrák, Světoslav Málek Lišany 221 11 463 

Pozemkový fond České republiky Lišany 10002 11 468 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Lišany 60000 5 005 

Václav Fus, Jiřina Kafková Lišany 43 20 064 

Vlastník neznámý Lišany   110 427 

Zatec s.r.o. Bítozeves 200 17 268 

Celková výměra     342 384 
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Katastrální území Bítozeves (327 m
2
), Lišany (276 912 m

2
) a Postoloprty 

(14 269 m
2
) jsou zastoupeny v ploše č. 3 a nachází se zde 75 parcel. Parcela č. 258/1 v k.ú. 

Lišany, kde je neznámý vlastník, měří 73 454 m
2
 a je v zájmové ploše č. 3 největší. 

Nejmenší část parcely, která se zde nachází je z parcely č. 1673/2, má rozměr 2 m
2
 a jejím 

vlastníkem je město Postoloprty. Přehled všech vlastníků je uveden v tabulce č. 11. 

Tabulka č. 11 Výpis vlastníků v ploše č. 3 

Jméno 
Katastrální 

území 
LV 

Výměra 

[m
2
] 

"PÍSKY - J. Elsnic spol. s r.o." Lišany 224 17 679 

ANIMO Ţatec, a.s. Lišany 173 5 514 

Bohumír Krátký Lišany 193 1 368 

Ing. Václav Říha Lišany 95 440 

Jaroslava Ponikelská Lišany 94 1 464 

Lesy České republiky, s.p. Lišany 8 5 017 

Město Postoloprty Lišany 205 94 

Město Postoloprty Postoloprty 10001 8 492 

Obec Bítozeves Bítozeves 10001 82 

Obec Lišany Lišany 10001 378 

Pozemkový fond České republiky Lišany 10002 44 192 

Pozemkový fond České republiky Postoloprty 10002 4 359 

Rudolf Moravec Bítozeves 210 127 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Lišany 60000 28 931 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Postoloprty 60000 1 418 

Vlastník neznámý Lišany   166 170 

Zemědělské druţstvo Lišany Lišany 229 5 665 

 Parcela bez čísla Bítozeves   118 

Celková výměra     291 508 

Plocha č. 4 zasahuje do dvou katastrálních území a to Lišany (339 256 m
2
) 

a Selibice (141 412 m
2
) a je zde 66 parcel. Největší parcela č. 380/1 o ploše 119 416 m

2
 má 

neznámého vlastníka a nejmenší parcela č. 349/6 o ploše 4 m
2
 patří Pozemkovému fondu 

České republiky. Výpis všech vlastníků v zájmové ploše je uveden v tabulce č. 12. 

Plocha č. 5 zasahuje pouze do katastrálního území Lišany. V této zájmové ploše 

o velikosti 107 148 m
2
 se nachází deset parcel. Největší parcela č. 275/2 o ploše 69 528 m

2
 

a nejmenší parcela č. 1357/1 o ploše 96 m
2
 má neznámého vlastníka. Výpis všech vlastníků 

v zájmové ploše je uveden v tabulce č. 13. 
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Tabulka č. 12 Výpis vlastníků v ploše č. 4 

 

Tabulka č. 13 Výpis vlastníků v ploše č. 5 

Jméno 
Katastrální 

území 
LV 

Výměra 

[m
2
] 

ANIMO Ţatec, a.s. Lišany 173 5 056 

Pozemkový fond České republiky Lišany 10002 3 849 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Lišany 60000 12 707 

Vlastník neznámý Lišany   85 536 

Celková výměra     107 148 

V zájmových plochách č. 1 aţ 5 je celkem zjištěno 623 393 m
2
 s vlastníkem 

neznámým. To samozřejmě není jediný problém, který se před těţbou bude muset vyřešit. 

Je zapotřebí mít vyřešené všechny vlastnické vztahy k uvedeným pozemkům. Řešením je 

výkup pozemků nebo pronájem pozemků na dobu potřebnou k těţbě a pro následnou 

rekultivaci. 

Jméno 
Katastrální 

území 
LV 

Výměra 

[m
2
] 

"PÍSKY - J. Elsnic spol. s r.o." Selibice 200 11 770 

"PÍSKY - J. Elsnic spol. s r.o." Lišany 224 11 042 

Alţběta Jonášová Lišany 178 1 796 

ANIMO Ţatec, a.s. Lišany 173 34 074 

ANIMO Ţatec, a.s. Selibice 177 95 339 

Antonie Márová Lišany 237 2 886 

Fojtík František a Fojtíková Marie Lišany 242 956 

Květoslava Krţová, Josef Már Selibice 75 9 980 

MĚNV Ţatec Lišany 236 32 

Osvald Már, Václav Pospíchal Lišany 238 2 192 

Osvald Már, Václav Pospíchal Selibice 134 3 253 

Pozemkový fond České republiky Lišany 10002 13 459 

Pozemkový fond České republiky, Berta Vokřálová Lišany 223 2 192 

Pozemkový fond České republiky Selibice 10002 1 180 

Pozemkový fond České republiky, Berta Vokřálová Selibice 181 1 428 

Růţena Sudková, Berta Vokřálová Selibice 85 12 831 

Římskokatolická farnost Staňkovice u Ţatce Lišany 235 5 540 

Římskokatolická farnost Staňkovice u Ţatce Selibice 100 5 630 

Svoboda Čeněk a Svobodová Anna Lišany 240 276 

Václav Fus, Jiřina Kafková Lišany 43 9 436 

Vlastník neznámý Lišany   255 376 

Celková výměra     480 668 
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Celkové výměry katastrálních území, které jsou zastoupeny v jednotlivých 

zájmových plochách, jsou uvedeny v přehledné tabulce č. 14. 

Tabulka č. 14 Celkové výměry jednotlivých zájmových ploch 

Katastrální 

území 

Plocha č. 1 

[m
2
] 

Plocha č. 2 

[m
2
] 

Plocha č. 3 

[m
2
] 

Plocha č. 4 

[m
2
] 

Plocha č. 5 

[m
2
] 

Celková 

plocha v 

k.ú. [m
2
] 

Postoloprty 0 0 14 269   0 14 269 

Lišany 9 445 263 101 276 912 339 256 107 148 995 862 

Bítozeves 126 865 79 284 327 0 0 206 476 

Selibice 206 680 0 0 141 412 0 348 092 

Tvršice 31 429 0 0 0 0 31 429 

Celková 

plocha 
374 419 342 385 291 508 480 668 107 148 1 596 128 

 

3.3.1.3 Inţenýrské sítě 

Při návrzích na stanovení DP Selibice I, DP Lišany II a rozšíření DP Lišany II byly 

obeslány k vyjádření následující společnosti s předpokladem výskytu jejich sítí: 

- ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 

- ČEZnet, a.s. 

- Severočeská plynárenská a.s. 

- Severočeské vodovody a kanalizace a.s. 

- Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 

- Vojenská správa budov Litoměřice 

- Zemědělská vodohospodářská správa, oblast Povodí Ohře, pracoviště Ţatec  

Vzhledem k tomu, ţe se plochy č. 1 aţ 5 nachází v těsné blízkosti zrušených, 

stanovených a navrhovaných dobývacích prostorů, doporučuji při uvaţované těţbě obeslat 

výše zmiňované společnosti. Je předpoklad, ţe v zájmovém území výskyt sítí jiných 

společností není. 

3.3.1.4 Deponie ornice 

V zájmových plochách č. 2, 4 a 5 se pěstují různé zemědělské druhy, například 

ječmen, pšenice, ţito, kukuřice, vojtěška a jiné. Mocnost ornice je v rozmezí 0,2 – 0,5 m, 

mocnost podorničních zúrodnitelných vrstev je od 0,2 m aţ do 0,7 m. V zájmových 
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plochách č. 1 a 3 jsou mocnosti ornice a podorničních vrstev obdobné. Ve větší části těchto 

ploch probíhá rovněţ pěstování zemědělských plodin a na části obou ploch se vyskytují 

lesy. V průběhu těţby je povinnost selektivně odtěţovat a zakládat ornici a podorniční 

vrstvu včetně sprašových hlín. Deponie ornice, případně podorničí bude dosahovat výšky 

maximálně 5 metrů. Předpokládané mnoţství zvlášť uloţených zúrodnitelných zemin je 

cca 900 tis. m
3
. Tyto deponie budou po vytěţení zpětně vyuţity pro zemědělskou 

rekultivaci. 

3.3.2 Báňské postupy a úprava štěrkopísků 

3.3.2.1 Stanovení místa otvírky 

Vytěţení všech zásob v ploše č. 1 doporučuji řešit s plánovanou těţbou 

v navrhovaném DP Selibice I, kde místo otvírky bylo stanoveno do prostoru bývalého 

vojenského objektu. Těţbu zásob v plochách č. 2, 3 a 5 navrhuji směrovat do stávajícího 

areálu úpravny štěrkopísků Lišany II. Báňské postupy budou souviset s navrhovanou 

těţbou v rozšířeném DP Lišany II a se západním postupem těţby ze současného DP 

Lišany II. Zásoby, které jsou v ploše č. 4, navrhuji vytěţit z obou výše zmíněných míst. 

Zásoby v ploše č. 4, které jsou vpravo od přístupové cesty z obce Lišany, budou 

zpracovány ve stávající úpravně a jejich těţba bude navazovat na vytěţení jiţní zájmové 

plochy č. 2. Zásoby v ploše č. 4, které jsou vlevo od cesty a těsně navazují na východní 

část DP Selibice II, budou řešeny s plánovanou těţbou v navrhovaném DP Selibice I, tj. 

místo otvírky je u bývalého vojenského objektu. Současné místo otvírky pro DP Lišany II 

včetně jeho plánovaného rozšíření a plánované místo otvírky spojené s těţbou v DP 

Selibice I jsou vyhovující a proto nenavrhuji nové místo otvírky. 

3.3.2.2 Báňské postupy 

Plánované báňské postupy těţby, jejichţ hlavním účelem je hospodárné vyuţití 

loţiska s cílem celkového vytěţení mnoţství zásob z loţiska štěrkopísků v CHLÚ Lišany, 

jsou vyprojektovány v příloze č. 6. Vzhledem k tomu, ţe za posledních 5 let v DP Lišany, 

DP Lišany I a DP Lišany II bylo vytěţeno téměř 500 tis. m
3
 nebilančních zásob a technické 

zeminy byly postupy vyprojektovány tak, aby byly vytěţeny zásoby bilanční, nebilanční 

i tzv. technická zemina. Toto bylo zapříčiněno tím, ţe se výrazně zvýšila poptávka na 



Bc. Petra Blínová: Studie otvírky lomu s návrhem na vytěţení celkového mnoţství zásob 

z loţiska štěrkopísků v CHLÚ Lišany 

 

2010                                                                                                                                      29 

netříděný štěrkopísek zakládaný do podloţí stavby dálnice Praha – Chomutov a vyuţití při 

výstavbě průmyslové zóny Ţatec - Triangle. Dalším důvodem je sníţení odbytu 

štěrkopísků pro betonářské účely. V následujícím období je předpoklad, ţe výstavba 

průmyslové zóny a dálnice bude pokračovat a z tohoto důvodu se předpokládá další odbyt 

této suroviny. Při projektování báňských postupů jsem navazovala na stávající těţbu 

případně na těţbu projektovanou v plochách se zemědělským vyuţitím pozemků. Vytěţení 

zásob bude prováděno mělce zahloubeným lomem (obrázek č. 5) s jednou dobývací 

stěnou. Zásoby, které jsou v plochách pod lesním porostem, navrhuji nevytěţit, aby nebyl 

narušen ekologický systém krajiny v okolí lomu. 

Moţnost těţit zásoby je podmíněna buď stanovením dobývacích prostorů, resp. 

zvětšením stávajících o mnou navrhované plochy nebo se souhlasem stavebního úřadu 

a báňského úřadu s doloţením plánu vyuţití loţiska. V současné době byly všechny těţené 

plochy řešeny v dobývacích prostorech, proto doporučuji takto pokračovat i nadále. 

 
Obrázek č. 5 Povrchový lom v DP Lišany II s násypkou a pásovou dopravou 
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Báňský postup č. 1 řeší vytěţení zásob v ploše č. 2, 5 a části plochy č. 4 (vpravo od 

přístupové cesty z obce Lišany). Pro dotěţení těchto zásob je předpoklad přeloţky dvou 

sdělovacích kabelů, které procházejí rozšířeným DP Lišany II. Přeloţka bude vedena před 

hranicí CHLÚ Lišany jiţně cca 700 m, poté dochází k souběhu s elektrickým vedením 

v délce 1900 m severně od obce Lišany. Touto přeloţkou dojde ke zkrácení původní trasy 

o cca 700 m. 

Těsně před dotěţením zásob v rozšířeném prostoru DP Lišany II (návrh Sihlovec) 

navrhuji PD 19/1 prodlouţit o 320 m severovýchodním směrem (PD 19/2). Toto 

prodlouţení PD nám zajistí vytěţení zásob v ploše 2/11 a 2/13. Dno lomu bude plynule 

stoupat západním směrem z kóty 224 m na kótu 228 m a poté plynule klesat na kótu 

226,5 m. Po vytěţení tohoto prostoru dojde ke zkrácení PD 19/2 do polohy PD 19/3 

a dochází tak k plynulému dotěţení zásob v rozšířeném DP Lišany II (návrh Sihlovec). 

Zároveň dojde k dotěţení malých ploch s označení 2/7 a 2/8. Dno lomu dosahuje nejniţší 

výšky 225 m. Vzhledem k tomu, ţe je to v těsné blízkosti stávající úpravny lze 

předpokládat, ţe toto místo bude po jeho prohloubení vyuţito pro kalové hospodářství. 

Další těţbu nám zajistí postupná výstavba páteřního pásového dopravníku PD 20 o délce 

1170 m. Těţba bude probíhat severně od tohoto dopravníku. V prvé fázi za pomoci 

porubního pásového dopravníku PD 21/1 o délce 230 m. Po vytěţení zásob severně od 

pásového dopravníku a vytěţení zásob u vratné stanice PD 20 bude probíhat těţba jiţně od 

páteřního dopravníku PD 20 s postupným směrem těţby na východ. Zásoby budou 

vytěţeny pomocí porubních dopravníků PD 21/2 (375 m), PD 21/3 (450 m) a PD 21/4 

(250 m). Před těţbou zásob na porubní dopravník PD 21/4 je nutné přeloţit elektrické 

vedení zajišťující provoz úpravny v délce 450 m. Vzhledem k blíţícímu se úplnému 

ukončení těţby v prostoru DP Lišany II doporučuji přeloţku elektrického vedení kabelem 

nikoliv po stoţárech. Uvedenými postupy budou vytěţeny následující plochy 2/5, 5/5, 5/4, 

5/1, 5/2, 5/3, 5/7, 5/6, 5/8, 5/9, 5/10, část 4/13, část 4/6, 2/4, 2/3, 4/15, část 4/14, 4/16, 2/6, 

2/1, 4/17, 2/2. Dno lomu je od kóty 226,5 m aţ do 228,5 m při západním postupu, severně 

od PD 20. Při postupu jiţním směrem bude dno lomu postupně klesat z kóty 228,5 m aţ na 

kótu 225,0 m. Báňský postup č. 1 navrhuje k vytěţení cca 56 tis. m
3
 bilančních, 

1 033 tis. m
3
 nebilančních zásob a 181 tis. m

3
 technické zeminy. Vytěţení všech těchto 

zásob prodlouţí ţivotnost pískovny o cca šest let při průměrné roční těţbě 200 tis. m
3
. 
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Vytěţení zásob v navrhované ploše č. 3 lze řešit variantně, báňský postup č. 2 řeší 

vytěţení zásob, které budou směrovány do stávající úpravny. Další varianta bude 

předmětem jiného báňského postupu, který bude řešen při těţbě východní části DP 

Selibice I. Za účelem vytěţení ploch 3/1a, b a 3/2a, b, c, d bude vybudován páteřní pásový 

dopravník PD 19/4 o celkové délce 790 m a porubní dopravník PD 20/1 o délce 130 m. 

Před vlastní těţbou je nutné přeloţit 650 m venkovního elektrického vedení. Přeloţku 

navrhuji podél hranic CHLÚ Lišany. Kóta dna bude klesat z výšky 225,0 m aţ na 218,0 m. 

Na jiţní straně po vytěţení zásob štěrkopísků dojde k plynulému přechodu do původního 

terénu a zároveň tím dojde k přirozenému odtoku povrchových vod. Ve východní části od 

páteřního dopravníku 19/4 zůstane nedotčená plocha se zásobami 3/2e, nad kterou je 

vzrostlý les. Zásoby, které zde zůstanou nevytěţeny, jsou o objemu 154 tis. m
3
. Zásoby 

v ploše 3/8 předpokládám, ţe se vytěţí při těţbě v rozšířeném DP Lišany II. Jejich objem 

je cca 1 tis. m
3
. V zájmové ploše č. 3 navrhuji vytěţit cca 25 tis. m

3
 bilančních a 153 tis. 

m
3
 nebilančních zásob. Vytěţení zásob v ploše č. 3 prodlouţí ţivotnost stávající pískovny 

o další jeden rok. K zahájení provozu pískovny v DP Selibice I by tak došlo aţ od 1.1.2017 

oproti plánovanému zahájení 1.1.2010. Tento báňský postup, vzhledem k variantnímu 

řešení, je v příloze č. 6 označen jako postup č. 2a. 

Báňský postup č. 3 navrhuje vytěţení zásob v ploše 4/1 a 4/2. K vytěţení těchto 

zásob byla převzata dokumentace báňského postupu č. 1 z diplomové práce Bc. Hany 

Stříbné a obdobně tomu bude pro vytěţení zásob leţící v blízkosti navrhovaného DP 

Selibice I. Navrhuji zde prodlouţit porubní pásový dopravník PD 32/1 o 125 m (PD 32/6). 

Kóta dna bude klesající k jihu z výšky 234,0 m na 231,0 m. V této ploše navrhuji vytěţit 

cca 92 tis. m
3
 bilančních a 67 tis. m

3
 nebilančních zásob. 

Báňský postup č. 4 je plánován na dotěţení zásob navazující severně na 

navrhovaný DP Selibice I. Páteřní pásový dopravník PD 31/1 navrhuji prodlouţit o 75 m 

(PD 31/2) a k němu vybudovat postupně porubní dopravník PD 32/5 o celkové délce 520 

m. Před vlastní těţbou je nutno přeloţit elektrické vedení o celkové délce 575 m. Toto 

elektrické vedení navrhuji přeloţit jiţním směrem do jiţ vytěţeného prostoru DP Selibice. 

Kóta dna se bude pohybovat ve výšce 234,0 m. Tímto postupem se vytěţí všechny zásoby 

v plochách 1/1, 1/2, 1/3. Báňský postup č. 4 navrhuje vytěţit cca 140 tis. m
3
 bilančních 

a 227 tis. m
3
 nebilančních zásob. Zároveň jsem tak upravila navrhovaný báňský postup č. 1 
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z uvedené diplomové práce. Předpokládané datum postupu č. 1 je tak plánováno 

k 1.1.2024. 

Plocha označená 1/6 bude vytěţena při plánovaném báňském postupu č. 2 

z uvedené diplomové práce. Jedná se o necelé 3 tis. m
3
 bilančních zásob. Plochy 1/7, 1/8 

budou vytěţeny báňským postupem č. 3 z uvedené diplomové práce. Bude tak vytěţeno 

23 tis. m
3
 bilančních zásob a 10 tis. m

3
 nebilančních zásob. Dále navrhuji cca 76 tis. m

3
 

bilančních zásob a 35 tis. m
3
 nebilančních zásob ponechat pod hospodářským stavením 

a lesem na plochách označených 1/10, 1/11, 1/12a a 1/13b. 

V navrhovaném báňském postupu č. 5, který řeší vytěţení zbylých zásob v ploše 

č. 4, navazuji na báňský postup č. 4 z uvedené diplomové práce. K páteřnímu pásovému 

dopravníku PD 31 navrhuji vybudovat porubní pásový dopravník PD 32/7 o délce 220 m 

a vytěţit tak první část plochy 4/4 a celou plochu 4/5. Kóty dna lomu zde budou postupně 

klesat z výšky 227,0 m na 224,0 m. Po vytěţení zásob na pásový dopravník PD 32/7, 

navrhuji vybudovat porubní pásový dopravník PD 32/8 o celkové délce 780 m, který dotěţí 

zásoby pod plochou 4/4, 4/8, 4/10 a 4/18. Kóta dna bude ve výšce 227,0 m. Pokud bude 

těţbou ověřena plocha 4/3, která je podle geologického průzkumu bez zásob, bude 

zapotřebí k vytěţení části plochy 4/6 a celé plochy 4/7 vybudovat porubní pásový 

dopravník PD 33/1 o celkové délce 380 m. Za účelem vytěţení celé zájmové plochy č. 4 

bude na konci pásového dopravníku PD 32/8 vybudován nový porubní dopravník PD 33/2 

o celkové délce 220 m. Kóta dna lomu bude dále na 227,0 m a v jiţní části bude klesat na 

kótu 225 m. Celkově tímto postupem bude vytěţeno 15 tis. m
3
 bilančních zásob, 

648 tis. m
3
 nebilančních zásob a 11 tis. m

3
 technické zeminy. 

K variantnímu vytěţení zásob v plochách 3/1a, b a 3/2a, b, c, d doporučuji pouţít 

před báňským postupem 5a z uvedené diplomové práce prodlouţení pásového dopravníku 

PD 32/1 o 550 m (PD 32/9). Tato varianta má nevýhodu větší dopravní vzdálenosti do 

úpravny suroviny. Tento báňský postup je v příloze č. 6 označen jako postup č. 2b. 

Zásoby v plochách 1/12b a 1/13a doporučuji vytěţit rozšířeným báňským postupem 

č. 5b z uvedené diplomové práce. Jedná se o cca 2 tis. m
3
 bilančních zásob a 50 tis. m

3
 

nebilančních zásob. Zásoby pod plochou označenou 1/15 navrhuji vyřešit báňským 

postupem č. 6, který spočívá ve vybudování porubního pásového dopravníku PD 32/10 

o délce 220 m. Kóta dna lomu bude ve výšce 220,0 m aţ 222,0 m. Před vlastní těţbou je 
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zapotřebí přeloţit elektrické vedení v délce 170 m. Celkové mnoţství zde vytěţených 

zásob je 81 tis. m
3
 nebilančních zásob. Tímto postupem bude ukončeno vytěţení zásob 

v okolí navrhovaného DP Selibice I. Předpokládané dotěţení je ke dni 31.3.2043, následná 

celková rekultivace území bude ukončena ke dni 1.1.2044. Přehled těţeb v jednotlivých 

báňských postupech je uveden v tabulce č. 15. 

Tabulka č. 15 Přehled těžeb v báňských postupech 

  
Bilanční 

[m
3
] 

Nebilanční 

[m
3
] 

Technická 

zemina [m
3
] 

Celkem 

Báňský postup č. 1 55 816 1 032 780 180 784 1 269 381 

Báňský postup č. 2 24 559 153 320 0 177 880 

Báňský postup č. 3 92 171 67 260 0 159 430 

Báňský postup č. 4 140 252 227 371 0 367 622 

Báňský postup č. 5 15 227 648 335 10 922 674 485 

Báňský postup č. 6 0 80 736 0 80 736 

Těţeno v navrhovaných DP 27 979 61 754 0 89 733 

Celkem 356 005 2 271 556 191 706 2 819 267 

Netěţeno 76 299 189 769 0 266 068 

Zásoby celkem 432 304 2 461 325 191 706 3 085 335 

3.3.2.3 Úprava a zušlechťování 

Současná úpravna štěrkopísků je vybudována v západní části dobývacího prostoru 

Lišany II (obrázek č. 6) a vede k ní panelová cesta ze silnice Postoloprty - Chomutov. Toto 

místo bylo vybráno za účelem dotěţení zásob ve zmenšeném dobývacím prostoru Lišany 

a vytěţení všech zásob v DP Lišany II. Po vytěţení zásob v uvedených dobývacích 

prostorech a v navrhovaných plochách č. 2, 3, 5 a části plochy č. 4 bude úpravárenská 

technologie přemístěna do dobývacího prostoru Selibice I. Přístup do úpravny bude 

zajištěn po panelové cestě, která vede od silnice druhé třídy Bítozeves – Staňkovice aţ na 

hranice dobývacího prostoru. V dobývacím prostoru je cesta zpevněna štěrkopískem. 

Situování úpravny bylo voleno tak, aby bylo moţné dopravovat veškerou surovinu pomocí 

pásových dopravníků. 

Surovina je nakládána nakladači přímo z řezu do násypky s obsahem 4 m
3
. Násypka 

s regulovatelnou výpustí je nastavena tak, aby na pásový dopravník propadl pouze materiál 

a zrnitosti do 200 mm. Materiál je z násypky vynášen přes regulovatelnou výpust krátkým 

pasovým dopravníkem č. 22 do násypky na porubní pasový dopravník č. 21 o šířce 

600 mm a rychlosti 1,5 m/sec. Odtud je surovina přepravována na PD 20 a dále přes třídící 
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rošt s velikostí oka 50 mm. Surovina o velikosti 0 – 50 mm propadá na PD 17 a štěrk 

o velikosti 51 – 200 mm putuje do čelisťového drtiče V62 N, kde je rozdrcen a následně 

naloţen na PD 17. 

 
Obrázek č. 6 Úpravna štěrkopísků v DP Lišany II 

Na PD 20 je umístěna druhá mobilní násypka, která je vyuţívána při přestavbách či 

výpadku PD 21. Surovina je dopravována nakladači na deponii vedle pásových 

dopravníků. Surovina z PD 17 putuje do třídiče č. 1 SDT 2000 – 4000 se sítem s oky 22 

mm. Nadsítné (23 – 50 mm) se vrací zpět na PD 17 přes dva drtiče DKD 900 mm, které 

rozdrtí surovinu na velikost 0 – 22 mm. Podsítné (0 – 22 mm) je dopraveno PD 13 do 

bubnové pračky RA 30 a odtud dále PD 8 na třídič č. 2 SDT 2000 – 4000 se sítem s oky 16 

mm a 4 mm a třídič č. 3 SDT 2000 – 4000 se sítem s oky 8 mm a 4 mm, kde probíhá 

mokré třídění. Surovina je zde roztříděna na poţadované frakce (0 – 4, 4 – 8, 8 – 16, 16 – 

22 mm) a pomocí pásových dopravníků ukládána na skládky. Frakci 0 – 4 mm je nutno 

před uloţením zbavit vody v dehydrátoru KD 250. 

V mokrém procesu úpravy bude štěrkopísek zbaven jílových příměsí a prachových 

částic praním v bubnových pračkách RA 30. Tyto hmoty, které tvoří zhruba 3 %, jsou 

odváděny gravitačním potrubím a příkopy do odkalovacích jímek v blízkosti úpravny. 

Vysušené kaly z jímek jsou vyváţeny na dno lomu a pouţity pro následné sanační 

a rekultivační práce. 
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Více neţ 80 % vody z kalových polí je pouţito zpět pro praní, zbývající část je 

zajištěna čerpáním důlních vod. 

Na úpravu 1 m
3
 štěrkopísků je zapotřebí zajistit 1000 l vody. Za předpokladu 

dvousměnného provozu a zpracování 1000 m
3
 štěrkopísků je nutné zajistit cca 200 m

3
 

vody denně. Je zde uvaţováno s maximálními výkony, které vychází z předpokládaných 

200 tis. m
3
 zpracované suroviny ročně. 

Úpravna musí být dimenzována na zpracování 100 m
3
 suroviny za hodinu provozu. 

Stávající technologie úpravny tento poţadavek splňuje a její technologické schéma je na 

obrázku č. 7. 

 
Obrázek č. 7 Technologické schéma úpravny štěrkopísků 

3.3.2.4 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a bezpečnost provozu 

a ochrana objektů a zájmů chráněných podle zvláštních 

předpisů 

Kaţdá organizace pro zajištění bezpečnosti práce a provozu musí vypracovat 

v souladu s platnými bezpečnostními a obecnými předpisy příslušnou dokumentaci. Tuto 

dokumentaci tvoří například: Havarijní plán, Odpovědnostní řád, Poţární řád, Poţárně 
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poplachová směrnice, Technologický postup pro skrývkové práce a těţbu suroviny, 

Dopravní řád kolové dopravy, Pokyny pro obsluhu a údrţbu pásové dopravy, Provozní řád 

úpravny, Provozní řád čerpací stanice a Technologický postup pro kalové hospodářství. 

Vzhledem k tomu, ţe mnou navrhované maximální dotěţení zásob navazuje na 

současnou nebo jiţ plánovanou těţbu, je předpokladem, ţe tato základní dokumentace 

bude jiţ vyhotovena a můţe být pouze aktualizována o nové poznatky tak, aby stále 

vyhovovala bezpečnosti práce. Nové poznatky při pokračující těţbě mohou nastat 

například v oblasti vodohospodářství. Řeka Ohře, která protéká územím v nadmořské 

výšce cca 188 m.n.m. a je vzdálena cca 1 km od loţisek štěrkopísků Lišany, je o 35 – 45 m 

výškově níţe, neţ je zjištěný geologický vývoj obou loţisek. Plánovaná těţba je 

navrhovaná na kótu 215,0 m.n.m., tudíţ těţba štěrkopísků hladinou řeky Ohře ohroţena 

nebude. Jinak tomu můţe být při velkém přívalu dešťů, obzvláště v místech, kde podloţí 

písků tvoří nepropustné miocénní jíly. V těchto místech budou vybudovány odvodňovací 

příkopy, které přívaly vod svedou do připravených jímek. Důlní voda z těchto jímek bude 

vyuţita při úpravě, kde je nutné oddělit jílovitou část od písků a valounů štěrkopísků. 

Ostatní sráţkové vody infiltrují do propustného podloţí. 

Další vyuţití důlní vody se plánuje pro sníţení prašnosti nezpevněných 

komunikací, případně ke zkrápění suroviny za účelem sníţení její prašnosti před vlastní 

úpravou. V současné době nejsou vybudovány pozorovací hydrologické vrty, ve kterých 

lze měřit výšku hladiny podzemní vody. V případě zvýšené hladiny podzemní vody a za 

účelem vytěţení zásob pod hladinou podzemní vody, doporučuji zhotovit odvodňovací 

čerpací vrty. Správnost a vhodnost jejich vybudování však prokáţe aţ vlastní báňský 

postup. 

Z hlediska bezpečnosti práce se zpravidla při lomovém dobývání řeší, zda se 

v ploše těţby nachází hlavní důlní dílo nebo bývalá hlubinná činnost. Vzhledem k tomu, ţe 

pod loţiskem štěrkopísků nebyl doposud zjištěn jiný nerost, není výskyt důlního díla 

v celém CHLÚ znám a touto problematikou se není třeba zabývat. Stejně tak je tomu 

v oblasti větrání lomu, neboť těţba je plánována jednou lomovou stěnou o maximální 

výšce řezu cca 6 m. Lom je mělce uloţený, nenachází se v přírodní hluboké kotlině a není 

tedy zapotřebí řešit problematiku jeho větrání. Dosavadní průzkum dále nezjistil výskyt 

velkého bloku pevných poloh a při těţbě se tedy nepředpokládá ani vyuţití trhacích prací. 
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3.3.3 Souhrnný plán sanací a rekultivací 

Souhrnný plán sanací a rekultivací se zpracovává tak, aby minimalizoval dopady po 

povrchové těţbě a úpravě štěrkopísků ve sledované lokalitě. Rekultivační záměry jsou 

stanoveny s ohledem na územní plán oblasti, na rozsah a situování loţiska štěrkopísků, na 

těţební postupy lomu, na poţadavky vlastníků parcelních pozemků k umístění a rozsahu 

druhů následné rekultivace atd. 

Rekultivované pozemky budou z velké části navráceny k jejich původnímu 

hospodářskému účelu. Proto je zapotřebí dodrţet určité zásady a postupy při skrývce, těţbě 

a při následných terénních úpravách, a to: 

- Skrytá ornice a podorničí jsou zvlášť ukládány většinou do podélných deponií při 

okraji vytěţené lokality. 

- Svahy lomu jsou upravovány do maximálního sklonu 1:7. 

- Štěrkopísky jsou těţeny maximálně k hladině spodní vody, přičemţ se počítá se 

zpětným násypem výklizových hmot včetně sedimentů z kalových polí tak, aby 

nasypaná vrstva byla v průměru 0,4 m na celém dně zájmového území. 

Bezprostředně po důlně-technické fázi rekultivace navazuje biotechnická fáze, 

která zahrnuje řadu prací technické a poté biologické povahy. Separátně skrytá 

a deponovaná podorniční vrstva bude rozhrnuta v cca 0,55 m mocné vrstvě ze sprašových 

hlín. Na takto upravený povrch se rozprostře ornice v takové mocnosti, v jaké byla před 

zahájením těţby (cca 0,25 m). Jednotlivé navezené vrstvy zeminy budou urovnány 

a zhutněny a celé zájmové území bude svahováno v maximálním sklonu 14% (tj. 8º) 

a výškově napojeno na okolní stávající terén. 

Jiţ ukončené rekultivace v zájmovém území potvrdily správnost postupu ukládání 

a mocnost jednotlivých vrstev zeminy. Na nově vzniklých zemědělských plochách tak 

nedochází ani po déle trvajících deštích k podmáčení a naopak nenastává ani přílišné 

vysušování. Výstavba nových polních cest bude zabezpečovat přístup vlastníků k jejich 

parcelám. Cesty budou budovány o šířce 4,0 m z místních štěrkopísků a jejich výstavba 

bude vycházet z rozmístění před těţbou. 

Zemědělská rekultivace proběhne na všech plochách, které byly evidovány jako 

orná půda, zůstane tak zachována výměra orné půdy před těţbou. Rekultivované plochy 

projdou pětiletým melioračním osevním postupem. V první etapě budou plochy osázeny 
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jetelovinami a travními směsmi, čímţ dojde k biologickému oţivení půdy. Zároveň bude 

probíhat vhodné prohnojování. V druhé etapě dochází k výsevu kulturních rostlin, které 

podporují zúrodňovací proces vlastním růstem nebo nepřímo uţitím agrotechniky. I v této 

etapě je důleţité efektivní vyuţití minerálních hnojiv a přidání organických hnojiv, 

vyrobených z blízkých místních zdrojů. Z přílohy č. 7, kterou tvoří orthofotomapa 

zájmového území, je patrné, ţe rekultivacím byla v minulosti věnována patřičná pozornost. 

Zemědělská rekultivace je v některých místech udělána tak kvalitně, ţe nelze rozeznat, kde 

probíhala těţba štěrkopísků a kde se teprve s těţbou uvaţuje. 

Většina pozemků dnes vedených jako ostatní plocha bude rekultivována na trvalý 

travní porost. V rámci biologické rekultivace proběhne předseťová příprava, hnojení 

upravených ploch a výsev luční směsi. 

Lesnická rekultivace je navrhována do prostoru DP Lišany II tak, aby navazovala 

na stávající zalesněné pozemky zájmového území. V prvním roce budou vysazeny sazenice 

listnatých stromů a obalovaných sazenic keřů, následná pěstební péče a ochrana proti 

okusu zvěří. Pěstební péče bude probíhat ještě další tři roky. V báňských postupech je 

v zájmovém území zvoleno ekologické řešení. Lesní porost na ploše 101 255 m
2
 bude 

zachován a z tohoto důvodu další lesnická rekultivace v zájmových plochách není mnou 

navrhována. 

Vodní rekultivace proběhne v samém závěru těţby štěrkopísků ve stanoveném 

CHLÚ Lišany v prostoru stávající úpravny DP Lišany II. Tato vodní plocha resp. mokřad 

bude slouţit jako napajedlo zvěře a zároveň jako základ budoucího lokálního biocentra 

v rekultivované krajině. 

Rekultivační práce jsou rozděleny do několika etap odpovídajícím etapám 

báňských postupů. Vţdy po uvolnění ucelené části vytěţeného prostoru budou zahájeny 

terénní úpravy a to tak, aby ţádné plochy nezůstávaly dlouhou dobu bez těţební či 

rekultivační činnosti. Načasování terénních prací bude směrováno do podzimních 

a zimních období. Následnou biologickou rekultivaci tak bude moţno zahájit v příznivém 

jarním období. 
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4 Stručné technicko-ekonomické a ekologické vyhodnocení navrženého 

řešení 

4.1 Technicko-ekonomické zhodnocení 

4.1.1 Náklady na průzkum území 

V navrhovaných báňských postupech je celkem k dispozici přes 2,8 mil. m
3
 zásob 

štěrkopísků. Výpočtem bylo zjištěno, ţe v kategorii vyhledaných bilančních zásob je 

cca 228 tis. m
3 

a v kategorii vyhledaných nebilančních zásob je cca 1 081 tis. m
3
, to je 

celkem 1 309 tis. m
3
 vyhledaných zásob. Z tohoto důvodu navrhuji k ověření zásob 

cca 50 geologických sond. Předpokládané náklady s dorozvědkovým geologickým 

průzkumem se odhadují na 100 000,- Kč. 

4.1.2 Předpokládané náklady na výkup nebo pronájmem pozemků 

Ze zjištěných údajů cenové mapy katastrálních území Bítozeves, Lišany, 

Postoloprty, Selibice, Tvršice je stanovena cena za 1 m
2
 ve výši 12,- Kč. V případě 

vykoupení všech pozemků potřebných k těţbě štěrkopísků jsou náklady odhadovány 

v celkové výši 13 mil. Kč. Při jednání s jednotlivými vlastníky parcel lze předpokládat, ţe 

budou chtít stanovit cenu pozemku vyšší. Z tohoto důvodu navrhuji pouze pronájem 

pozemků a po vytěţení zásob a následné rekultivaci tyto pozemky vrátit vlastníkovi zpět. 

4.1.3 Předpokládané náklady na přeložky inženýrských sítí 

Před postupy je nutné přeloţit po stoţárech celkem 1 395 m elektrického vedení, 

450 m elektrického vedení volným kabelem a 2 600 m dvou sdělovacích kabelů. Celkové 

předpokládané náklady související s přeloţkami inţenýrských sítí se odhadují ve výši 

600 tis. Kč, z toho 100 tis. Kč souvisí s přeloţkou dvou sdělovacích kabelů potřebnou pro 

těţbu v rozšířeném dobývacím prostoru Lišany II. Náklady na přeloţky související pouze 

s těţbou v navrhovaných plochách tak dosahují výše 500 tis. Kč. 
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4.1.4 Náklady na provozní zařízení 

Báňské postupy jsou navrhovány tak, aby plynule navazovaly na současné těţební 

postupy prováděné stejnou dobývací technologií. Budou tedy vyuţívány kolové nakladače, 

pásová doprava a stávající úpravna štěrkopísků pro báňské postupy č. 1 a 2, pro báňské 

postupy č. 3 aţ 6 bude vyuţito přemístěné úpravny do DP Selibice I. Předpokládané 

náklady budou souviset s údrţbou a opravami stávajícího vybavení pro těţbu, přepravu 

a úpravu hmot. Další náklady budou na pohonné hmoty, platbu za odběr elektrické energie 

a mzdové náklady pracovníků zajišťující provoz a údrţbu těţebny a úpravny. 

4.1.5 Předpokládané náklady na sanaci a rekultivaci pozemků 

Ze současných poznatků o skutečně vynaloţených nákladech na sanace 

a rekultivace prováděných firmou jsou náklady odhadovány v těchto cenových relacích. Na 

technickou rekultivaci, jejímţ výsledkem je zemědělská plocha s ornou půdou, jsou 

náklady ve výši 150 tis. Kč/ha a na plochu s trvalým travním drnem 125 tis. Kč/ha. Na 

pětiletou biologickou rekultivaci se předpokládají náklady ve výši 65 tis. Kč/ha a na plochu 

se zatravněním 9 tis. Kč/ha. Zemědělská rekultivace na ornou půdu se bude provádět na 

89,12 ha a s travnatým porostem se bude provádět na 21,16 ha. Předpokládaná částka na 

technickou rekultivaci je 16 014 tis. Kč a na biologickou rekultivaci 5 983 tis. Kč. 

Předpokládané náklady, související s přístupovými cestami o šíři 4 m a délce 2 270 m 

(včetně odvodňovacího příkopu), jsou odhadovány ve výši 1 816 tis. Kč. Celkové 

předpokládané náklady na plánované rekultivace jsou ve výši 23 813 tis. Kč. 

4.1.6 Návrh na vytvoření potřebných finančních rezerv 

Měrná finanční zátěţ sanací a rekultivací S na 1 m
3
 štěrkopísků v rostlém stavu se 

vypočte ze vztahu: náklady na sanace a rekultivace ku předpokládanému mnoţství 

vytěţených zásob.  

S = 23 813 000/2 819 000 = 8,45 Kč/m
3
 

Výše roční rezervy se vypočítá podle vzorce: IIISQR tv

tvtt  



1
 

 Rt …………….….. výše rezervy tvořená na vrub nákladů těţby v roce t 

 Qt …………….….. objem těţby v roce t 

 S …………….…… měrná finanční zátěţ na jeden m
3 

těţené suroviny 
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 v

tv

tv III 



1
……... součin meziročních indexů růstu cen od roku t do roku t - 1 

Např. pro R1 je vypočítaná roční finanční rezerva: R1 = 200 000 . 8,45 . 1 = 1 690 000 Kč 

4.1.7 Celkové roční náklady 

Součet všech druhů nákladů nám stanoví celkové náklady potřebné k přípravě před 

těţbou, k vytěţení, přepravě, úpravě a následnému zahlazení lomu. Výše nákladů byla 

vypočtena podle dosavadních zkušeností a skutečných nákladů na provoz pískovny 

v DP Lišany II. Ve výpočtu je uvaţováno s 10 % navýšením nákladů při úpravě suroviny, 

vzhledem ke zvýšené těţbě nebilančních poloh a výpočet je uveden v tabulce č. 16. 

Tabulka č. 16 Celkové náklady 

Druh nákladu Objem [m
3
] Náklady [Kč/m

3
] Celkem [Kč] 

Skrývka zúrodnitelných zemin 900 000 40 36 000 000 

Těţba štěrkopísků 2 819 267 43 121 228 481 

Úprava štěrkopísků 2 819 267 77 217 083 559 

Druh nákladu Počet let Náklady Kč/rok] Celkem [Kč] 

Nákup pozemků 14   13 000 000 

Úhrada za dobývací prostory 14   225 000 

Geologický průzkum 14   100 000 

Archeologický průzkum 14   300 000 

Přeloţky inţenýrských sítí 14   500 000 

Důlní škody 14   600 000 

Sanace a rekultivace 14   23 813 000 

Investice 14 2 000 000 28 000 000 

Reţie, ostatní 14 8 000 000 112 000 000 

Náklady celkem     552 850 040 

Výpočtem bylo zjištěno, ţe celkové náklady jsou ve výši cca 552,9 mil. Kč. 

Předpokládaná délka provozu pískovny se prodlouţí vydobytím navrhovaných zásob 

o 14 let. Celkové roční náklady tak dosáhnou objemu 39,5 mil. Kč. Náklady na těţbu, 

dopravu a úpravu 1 m
3 

suroviny na celé období jsou vyčísleny na 196 Kč. Poslední 

vypočtený nákladový údaj je náklad na 1 tunu štěrkopísku. Objemová hmotnost je dána 

dlouhodobě zjištěným stavem a lze konstatovat, ţe 1 m
3 

= 1,7 tuny štěrkopísků. Celkové 

zatíţení nákladů na 1 tunu štěrkopísků je vypočteno ve výši 115 Kč. Tyto náklady je nutné 



Bc. Petra Blínová: Studie otvírky lomu s návrhem na vytěţení celkového mnoţství zásob 

z loţiska štěrkopísků v CHLÚ Lišany 

 

2010                                                                                                                                      42 

před vlastní otvírkou jednotlivých částí loţiska znova přepočítat podle aktuální výše 

nákladů a přehodnotit, zda vytěţení zásob bude ekonomicky výhodné. Rozhodující bude 

i budoucí poptávka na vyuţití štěrkopísků. 

4.2 Ekologické zhodnocení 

4.2.1 Krajinné zhodnocení 

Převáţná většina zájmového území spadá do biokoridoru společenstev 

teplomilných doubrav, které jsou charakteristické nízkou floristickou i faunistickou 

biodiverzitou. Z malé části do tohoto území zasahují biokoridory vodních a nivních 

společenstev. Původní společenstva i významné krajinné prvky (mokřady) byly zničeny 

melioračními pracemi a odvodněním. Zemědělsky obdělávané plochy, tak velmi změnily 

ráz krajiny. Přirozené, resp. přírodě blízké lokality jako jsou remízky, větrolamy či 

podmáčené deprese se vyskytují jen na velmi malé rozloze v porovnání se zemědělskou 

půdou. Z tohoto pohledu se celé zájmové území nachází na plochách s velmi nízkou 

ekologickou stabilitou a zásah formou těţby štěrkopísků jej ovlivňuje nejvíce z pohledu 

záboru orné půdy.  

Rekultivační činností dojde k navrácení veškeré orné půdy dočasně zabrané těţbou 

štěrkopísků k zemědělskému uţívání. Dále budou nově vytvořeny plochy s trvalým 

travním porostem, který téţ spadá do zemědělského půdního fondu. Zároveň zde vznikne 

mokřad s otevřenou vodní hladinou, který spolu s výsadbou stromů v okolí této plochy 

bude výrazným krajinným prvkem. Zvýší se tak biodiverzita a ekologická stabilita tohoto 

území, která bude mít zpětný vliv i na zlepšení podmínek zemědělské výroby. 

4.2.2 Vliv na životní prostředí 

Navrhovaná těţba štěrkopísků navazuje na jiţ probíhající těţební činnost v této 

lokalitě. Je tudíţ předpoklad, ţe nedojde k větší prašnosti a hlukové zátěţi v závislosti 

s pouţitím provozního zařízení. V okolí se nevyskytuje ţádná vodoteč, proto se 

nepředpokládá ani narušení vodního reţimu. Zátěţ formou toxických či jinak 

znečišťujících látek je moţné také vyloučit. Z těchto důvodů lze konstatovat, ţe vliv těţby, 

dopravy a úpravy štěrkopísků nebude zásadně ovlivňovat ţivotní prostředí. 
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5 Závěr 

Diplomová práce se zabývá těţbou štěrkopísků v oblasti města Postoloprty. Jsou 

zde loţiska štěrkopísků Lišany I, Lišany II a Lišany III. Cílem mé diplomové práce bylo 

navrhnout vytěţení celkového mnoţství zásob ve stanoveném CHLÚ Lišany, které 

částečně pokrývá loţiska Lišany I a Lišany III. Hornická činnost související s těţbou 

štěrkopísků byla v této oblasti plánována do 31.3.2029. 

V první fázi mé diplomové práce jsem vybrala všechny plochy, které se vyskytují 

mimo zrušené, těţené či navrţené dobývací prostory ve stanoveném CHLÚ Lišany. Poté 

jsem nadefinovala dílčí bloky s výskytem štěrkopísků vhodných a uvolněných k těţbě. 

V těchto blocích jsem stanovila těţitelné zásoby ve výši 2 819 267 m
3
, z toho 365 005 m

3
 

bilančních, 2 271 556 m
3
 nebilančních zásob a 191 706 m

3
 technické zeminy. V další fázi 

jsem zjistila vlastníky jednotlivých ploch, vytvořila jsem přehledné tabulky a zanesla je do 

mapových podkladů. Navrhla jsem báňské postupy na vytěţení výše uvedených zásob 

štěrkopísků a zároveň tak stanovila předpokládané dotěţení těchto zásob ke dni 31.3.2043. 

Rekultivační práce jsem rozdělila do několika etap navazujících na etapy báňských 

postupů. Z velké části jsem se snaţila navrátit vytěţeným plochám původní ráz krajiny, 

který byl před těţbou, tudíţ k zemědělskému vyuţití a zároveň tak navázat na jiţ 

probíhající či ukončené rekultivace v nejbliţším okolí. Předpokládané náklady na sanace 

a rekultivace jsem vypočetla ve výši 23 813 tis. Kč. Na závěr jsem provedla ekologické 

zhodnocení vlivu těţby na okolní prostředí a tímto jsem splnila všechny předsevzaté cíle 

mé diplomové práce. 

Při zpracování diplomové práce jsem byla odborně vedena závodním lomu 

a hlavním důlním měřičem a spolupracovala jsem s vedením firmy. Přínosem této 

diplomové práce je ucelený pohled na další těţbu s cílem hospodárného vyuţití loţiska 

štěrkopísků v zájmové oblasti. Pokud budou vytěţeny všechny navrhované zásoby 

štěrkopísků, dojde k prodlouţení ţivotnosti lomu o dalších 14 let. Při zpracování byly 

zjištěny i další těţitelné zásoby mimo stanovené CHLÚ Lišany a jejich vytěţení by 

znamenalo výrazné zvýšení hospodárnosti vyuţití loţisek štěrkopísků Lišany I a Lišany III. 
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