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Anotace  

Provozovna Planá nad Lužnicí zajišťuje výrobu a prodej tříděného těženého 

kameniva, které je využíváno především pro potřeby ve stavebnictví. V současné době 

probíhá těžba štěrkopísků, které těží organizace Českomoravský štěrk, a.s., v dobývacím 

prostoru Planá nad Lužnicí. Vzhledem k tomu, že zásoby v DP Planá nad Lužnicí jsou již 

postupně dotěžovány, je třeba vypracovat projektovou dokumentaci na zahájení těžby 

ložiska nevyhrazeného nerostu štěrkopísků v DP Planá nad Lužnicí a legislativně připravit 

povolení k činnosti prováděné hornickým způsobem na základě územního rozhodnutí. 

Cílem předkládané práce je studie návrhu na postup dobývání ložiska nevyhrazeného 

nerostu v DP Planá nad Lužnicí a následná sanace a rekultivace pozemků dotčených 

činností prováděné hornickým způsobem. 

Klíčová slova:  dobývací prostor, Planá nad Lužnicí, rozšíření těžby, štěrkopísek 

Summary  

The production plant at Planá nad Lužnicí manufactures and distributes screened and 

graded quarried gravel, which is primairly used in building construction. The 

Českomoravský Šterk Company is currently quarrying gravel sand in the Planá nad 

Lužnicí area. Since the reserves in the Planá nad Lužnicí area are gradually being 

exhausted, it is necessary to assemble a project documentation dealing with the start of 

quarrying of non-reserved deposits of gravel sand in the area of Planá nad Lužnicí and with 

legislation to license quarrying activities on the basis of a territorial decision. The object of 

the present study is that of submitting a proposal for the procedure of quarrying non-

reserved mineral at Planá nad Lužnicí and for the subsequent rehabilitation and return to 

cultivation of areas, where quarrying will take place. 

Keywords: mining area, Plana nad Luznici, extend mining, gravel sand 
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Seznam použitých zkratek:  

DP - dobývací prostor 

PUPFL - pozemky určené k plnění funkcí lesa 

LPF - lesní půdní fond 

ZPF - zemědělský půdní fond 

ÚSES - územní systém ekologické stability 

PR - přírodní rezervace 

PP - přírodní památka 

VKP - významný krajinný prvek 

CHLÚ - chráněné ložiskové území 

KN - katastr nemovitostí 

EVL - evropsky významné lokality 

VB - vyhledané bilanční 

ČBÚ - Český báňský úřad 

KKZ - komise pro klasifikaci zásob 

č. ú. - číslo úkolu 

č.j. - číslo jednací  
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1. Úvod  

Na pískovně Planá nad Lužnicí je stanoven dobývací prostor Planá nad Lužnicí. 

V současné době probíhá dobývání štěrkopísků výhradního ložiska v DP Planá nad 

Lužnicí, kde se již postupně dotěžují vyhodnocené zásoby a probíhá zde postupná 

rekultivace ložiska. Pro zajištění další produkce pískovny je nutné zahájit těžbu 

štěrkopísků východně od DP Planá nad Lužnicí (blok zásob 7 VB, viz. příloha č. 3). Tento 

blok zásob, který byl vyhodnocen v roce 2007, leží mimo původně vymezené výhradní 

ložisko nevyhrazeného nerostu Roudná 2 – Planá nad Lužnicí a mimo stanovený DP Planá 

nad Lužnicí a představuje podle současně platné báňské legislativy nevýhradní ložisko, 

které je součástí pozemku dle § 7, zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 

bohatství, (horní zákon), v platném znění.  

Z výše uvedeného vyplývá, že pro povolení dobývání této části ložiska bude nutné 

získat územní rozhodnutí o změně ve využití pozemků vydané příslušným stavebním 

úřadem a následně povolení činnosti prováděné hornickým způsobem vydané obvodním 

báňským úřadem. K žádosti o povolení činnosti prováděné hornickým způsobem musí být 

přiložen zpracovaný plán využívání ložiska podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 175/1992 Sb.,  

o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů, v platném znění. 

Předmětem této práce je tedy studie návrhu na rozšíření a postup dobývání 

nevýhradního ložiska v lokalitě Planá nad Lužnicí.  
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Na následujících obrázcích č. 1. a č. 2. je zobrazen prostor pískovny Planá nad 

Lužnicí. 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1: Přehledná mapa širšího okolí pískovny 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 2: Letecký pohled na prostor pískovny  
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2. Bližší ozna čení místa dobývání  

Kraj:   Jihočeský (kód NUTS 3: CZ 031) 

Okres:   Tábor (CZ 0317, dříve 3308) 

Obec:   Planá nad Lužnicí (kód obce IČZUJ:  552 828) 

Katastrální území: Planá nad Lužnicí (číslo k. ú.: 721 336) 

Zájmové území Hůrka se nachází přibližně na 49º 19´ severní šířky 

a 14º 42´ východní délky, v Jihočeském kraji, okrese Tábor, cca 2 km jižně od Plané nad 

Lužnicí a cca 2 km severo-západně od obce Roudná. Terén je zde rovinný s nadmořskou 

výškou kolem 400 m, přičemž se mírně svažuje směrem k řece Lužnici. Povrch je pokryt 

převážně borovým lesem. Komunikačně je ložisko dobře přístupné po příjezdové cestě ze 

silnice č. I/3 České Budějovice – Praha. Nejbližší železniční stanice jsou Roudná na jihu  

a Planá nad Lužnicí na severu. 

Plocha plánovaného rozšíření pískovny navazuje na východní hranici  DP Planá nad 

Lužnicí, jejíž část tvoří společnou hranici. Pouze u vrcholu dobývacího prostoru č. 17, kde 

hranice DP není totožná s hranicí katastrálních parcel, se hranice rozšíření mírně odklání 

od hranice dobývacího prostoru (o cca 1,5 m) a sleduje hranice pozemkových parcel. 

V následující tabulce jsou uvedeny souřadnice hranic plánovaného rozšíření pískovny: 

Z uvedené plochy je 13,9591 ha vedených v katastru nemovitostí jako lesní pozemek 

a 0,1561 ha jako ostatní plocha-ostatní komunikace. 

Hranice rozšíření pískovny a přehled pozemků je zakreslen v příloze č. 9. 
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Tabulka č. 1:  Seznam souřadnic hranic rozšíření pískovny 

Označení vrcholu:  Souřadnice Y: Souřadnice X: 

A 733 771,432 1 128 983,849 

B 733 706,066 1 129 044,425 

C 733 703,436 1 129 097,913 

D 733 783,200 1 129 129,500 

E 733 868,800 1 129 346,300 

F 733 876,000 1 129 433,200 

G 733 971,000 1 129 471,300 

H 733 949,000 1 129 701,000 

CH 733 866,488 1 129 787,326 

I 733 867,000 1 129 975,000 

J 733 917,751 1 129 979,497 

K 733 999,500 1 129 958,600 

L 734 045,000 1 130 020,000 

M 734 095,550 1 129 995,250 

N 734 024,000 1 129 648,000 

O 734 083,230 1 129 465,640 

P 734 081,770 1 129 465,380 

Q 734 099,340 1 129 413,130 

Celková plocha navrženého rozšíření činí 14,1152 ha.  

Tabulka č. 2:  Přehled pozemků KN dotčených rozšířením pískovny 

Parcela č.: Výměra: Dotčená pl.: Druh poz.: Vlastník: 

část 2174 8,2959 ha 1,0192 ha lesní pozemek Město Tábor 

část 2190 4,0307 ha 2,8724 ha lesní pozemek Město Tábor 

část 3228 0,3482 ha 0,0757 ha ostatní plocha Město Tábor 

část 2175 9,5008 ha 0,5697 ha lesní pozemek Město Tábor 

část 2189/1 4,5333 ha 3,9264 ha lesní pozemek Město Tábor 

část 3229/1 0,4784 ha 0,0804 ha ostatní plocha Město Tábor 

část 2188/1 1,4276 ha 1,4276 ha lesní pozemek Město Tábor 

část 2176 7,6056 ha 3,4025 ha lesní pozemek Město Tábor 

část 2181/3 1,1714 ha 0,7413 ha lesní pozemek Město Tábor 

C e l k e m   14,1152 ha   
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3. Charakteristika dot čeného území  

3.1 Půdy 

Půdy převažují naplavené, nivní půdy glejové. Plocha ložiska je pokryta lesním 

porostem. Matečnou horninu v dotčeném území představují zejména písky či pískovce 

pleistocénního stáří, okrajově také fluviální sedimenty recentního charakteru. Půdotvorný 

substrát tedy není příliš bohatý na živiny, což se odráží v dominantním podílu skupiny půd 

podzolových (subtyp arenický) a tedy nepříliš vysoké produkční schopnosti. 

3.2 Klimatické pom ěry 

Rekultivovaná plocha se nachází dle Quitta a kol. (1973) v klimatické oblasti MT 9, 

pro kterou je charakteristické teplé a suché léto, poměrně krátký přechod z mírně teplého 

jara do léta a z léta do teplého až mírně teplého podzimu. Zima je obvykle suchá, krátká,  

s velmi krátkým obdobím trvání souvislé sněhové pokrývky.  

Tabulka č. 3:  Charakteristika klimatické oblasti MT 9 

Charakteristika Hodnota 

Počet letních dnů 40 – 50 

Počet dnů s průměrnou teplotou nad 10°C 140 – 160 

Počet mrazivých dnů 110 – 130 

Počet ledových dnů 30 – 40 

Průměrná teplota v lednu -3 – -4°C 

Průměrná teplota v červenci 17 – 18°C 

Průměrná teplota v dubnu 6 – 7°C 

Průměrná teplota v říjnu 7 – 8°C 

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 – 120 

Srážkový úhrn ve vegetačním období 400 – 450 mm 

Srážkový úhrn v zimním období 250 – 300 mm 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 – 80 

Počet dnů zamračených 120 – 150 

Počet dnů jasných 40 – 50 
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Území je tedy mírně teplé, nejvyšší polohy mají průměrnou teplotu 7,3 ºC. Srážky 

rostou od západu k východu a od severu k jihu. Celý region je typický teplotními 

inverzemi regionálního rozsahu, klima je výrazně ovlivňováno rozsáhlými vodními  

či zamokřenými plochami a meandrujícím tokem řeky Lužnice, která protéká západní částí 

ložiska. 

3.3 Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSE S) 

V zájmovém území je lokalizován ekologicky významný segment regionálního 

biocentra.  

Součástí biocentra v katastrálním území Planá nad Lužnicí by měla být  

v budoucnosti i část lesního komplexu Hůrka (po vytěžení ložiska štěrkopísku). Usnesením 

vlády ČR č. 373 z 20. 5. 1992 byl vyhlášen program "Revitalizace říčních systémů" 

zaměřený na komplexní obnovu vodních poměrů v krajině, revitalizaci toků a jejich celých 

povodí, obnovu mokřadů. Po vytěžení ložiska štěrkopísku by dlouhodobým cílem návrhu 

opatření měla být přírodní revitalizace vodní plochy a zajištění prostoru (územní rezervy) 

pro plnohodnotné využívání rekultivovaných ploch po velkoplošné těžbě štěrkopísku, jako 

příležitosti 

k postupnému vytváření rozmanitých stanovišť a biotopů zajišťující cíle vytváření  

28 územních systémů ekologické stability – biologickou rozmanitost. Rozsáhlé území by 

mělo zajistit podmínky pro diferencované využívání území s řadou záchranných projektů 

bez nebezpečí degradace spojené s omezeným prostorem jiných částí říčního toku Lužnice. 

Ve vhodných mělčích částech štěrkopískových jezer by měl být iniciován vývoj 

rozmanitých biotopů (např. "oligotrofních" mokřadních biotopů jako jakýchsi "genových 

bank" ohrožených druhů vodních rostlin). Součástí dalších projektů mohou být rybí líhně, 

které by produkovaly specializované rybí obsádky do jezer, složené z druhů, které mohou 

kontrolovat kvalitu vody a introdukce piskoře pruhovaného (Misgurnus fossilis) do nově 

vzniklých, nebo upravených prostor, introdukce ropuchy krátkonohé (Epidalea kalamita)  

a vytváření a udržování biotopů pro všechny v těchto místech žijící druhy obojživelníků. 

Další vývoj území by mohl být usměrňován podle zásad a stanovených dlouhodobých cílů 

pro revitalizace vodních toků a přírodní sanace a rekultivace těžeben štěrkopísku z hlediska 

ochrany přírody a přiměřeného rekreačního využívání [6]. 
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3.4 Zvlášt ě chrán ěná území 

Přírodní památka ostrov Markéta viz. obrázek č. 3 (vyhlášena v roce 1953). Ostrov 

spojený náspem s východním břehem rybníka Hejtman (Na Sádkách). Předmětem ochrany 

je lesní porost přirozeného charakteru (acidofilní doubrava) s velkou hnízdní kolonií 

volavky popelavé a druhově bohatou faunou (zejména hmyzu) vázanou na tlející  

a houbami napadené kmeny stromů. 

Přírodní památka je umístěna severo-východně od těžebního prostoru. Je oddělena 

frekventovanou silnicí Tábor – Soběslav a železničním koridorem Tábor – České 

Budějovice. Z těchto důvodů nebude těžbou ovlivněna. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 3: Přírodní památka ostrov Markéta 
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3.5 Významné krajinné prvky 

Podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

v platném znění, je významný krajinný prvek (VKP) jako ekologicky, geomorfologicky 

nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá 

k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, 

rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které podle § 6 zákona  

č. 114/1992 Sb., v platném znění zaregistruje orgán ochrany přírody jako významný 

krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, 

naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. 

Z výše uvedeného vyplývá, že lesní porost na ploše rozšíření je dle § 3 odst. 1 písm. 

b) výše citovaného zákona VKP, a proto bude nutné zažádat příslušný orgán ochrany 

přírody o povolení zásahu do VKP. 

Registrované významné krajinné prvky se na ploše rozšíření ani v jeho nejbližším 

okolí nenacházejí. 

3.6 Evropsky významné lokality a pta čí oblasti 

V prostoru plánované těžby se nenachází žádná evropsky významná lokalita ani ptačí 

oblast. 

Zájmové území se nalézá v blízkosti Evropsky významné lokality (EVL) Lužnice  

a Nežárky, konkrétně tedy v bezprostřední blízkosti řeky Lužnice.  

Lokalita zahrnuje tok a nivu Lužnice z Veselí nad Lužnicí až po ústí Lužnice do 

Vltavy. Ve své jižní části zasahuje do CHKO Třeboňsko. Zahrnuje PR Dráchovské tůně 

(39,57 ha) a hraničí s několika dalšími maloplošnými chráněnými územími (PP Doubí  

u Žíšova, PP Vlásenický potok a PP Židova strouha).  

Vzhledem k tomu, že způsob těžby, úpravy a následné expedice štěrkopísků zůstane 

zachován jako při dobývání ložiska v DP Planá nad Lužnicí, nedojde k ovlivnění EVL 

Lužnice a Nežárka. 
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Obr. č. 4: Poloha pískovny vůči prvkům soustavy NATURA 2000 

4. Geologická charakteristika ložiska  

4.1 Geologická charakteristika širšího okolí ložisk a 

Ložisko a jeho širší okolí leží na ploše třeboňské pánve viz. obrázek č. 5. Základní 

jednotky podílející se na stavbě území lze ve stratigrafickém sledu sestavit takto: 

4.1.1 Moldanubikum 

Moldanubické horniny české větve, tvořící starý skalní podklad pokryvných útvarů, 

jsou v širším okolí zastoupeny především biotitickými a biotiticko-sillimanitickými 

břidličnými pararulami monotónní série. Ruly místy přecházejí do svorových rul. Pararuly 

bývají prostoupeny žilami jemnozrnných aplitů, hrubozrnných pegmatitů a dvojslídných 

ortorul. 
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4.1.2 Mladší palezoikum 

Severovýchodně od ložiska, u obce Chýnov, vycházejí permokarbonská souvrství, 

tzv. chýnovský permokarbon. Permokarbonské uloženiny jsou oproti okolnímu 

krystaliniku tektonicky omezeny poklesovými dislokacemi blanické brázdy. 

4.1.3 Terciér 

Je zastoupen relikty miocénní sedimentace nejsevernějšího výběžku třeboňské pánve. 

Sedimentace je reprezentována šedozelenými a modrozelenými jíly a jílovitými písky a na 

bázi pánve jílovitými písky se štěrkovou příměsí. Terciérní sedimentace v okolí ložiska je 

řazena k mydlovarskému souvrství. Mocnost terciérních sedimentů v okolí ložiska 

dosahuje až 40 m. 

4.1.4 Kvartér 

Kvartér je zde zastoupen hlavně uloženinami řeky Lužnice a deluviálními sedimenty. 

Omezeně se vyskytují i sedimenty eolické.  

4.2 Geologie vlastního ložiska 

Území ložiska a jeho okolí je budováno horninami moldanubika, mladšího 

paleozoika, tercieru a kvartéru. V místě řešené části ložiska a jejím těsném okolí se na 

geologické stavbě území podílejí horniny moldanubika, reprezentované biotitickými 

pararulami místně prostoupenými žilami aplitů. Dále pak tercierní sedimenty třeboňské 

pánve řazené k mydlovarskému souvrství.  
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Obr. č. 5 : Geologická mapa ložiska a širšího okolí 
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Nejmladšími horninami jsou kvartérní sedimenty. Fluviální sedimenty Lužnice jsou 

zde uloženy v pravobřežních terasových stupních a jsou reprezentovány více, či méně 

jílovitými štěrkopísky. Vyšší terasy jsou místně překryty dunami vátých jemnozrnných 

písků. Štěrkopísky jsou v údolní nivě překryty povodňovými hlínami a na úpatí elevací se 

vyskytují svahové hlíny. 

Vlastní ložisko je budováno kvartérními fluviálními sedimenty Lužnice uloženými  

v pleistocenních terasách v převážné části nad úrovní její současné hladiny. Pouze místně, 

při severovýchodním okraji ložiska se vyskytují váté písky. 

Podloží ložiska tvoří hlinitopísčitá eluvia skalního podkladu (biotitických pararul). 

Podloží klesá od východu (od silnice č. I/3 Tábor - Č. Budějovice)  

k západu, kde se noří pod sedimenty současného toku Lužnice. 

Nadloží (skrývkové zeminy) tvoří lesní humus a jílovitý písek o mocnosti do  

0,5 m. V rámci výpočtu zásob byla do skrývek zahrnuta v průměru 0,5 m mocná vrstva 

jako technická skrývka. Toto řešení zohlednilo existenci pařezů z lesních porostů na 

ložisku. 

Ložiskovou surovinou jsou převážně žlutohnědé, do báze šedé štěrkopísky. Směrem 

k bázi stoupá obsah štěrkové frakce. Štěrkopísek je složen hlavně  

z křemene (80%), živce (6-8%), z úlomků rul a žul (8-14%), méně se vyskytují železito-

písčité a maganato-železité konkrece max. do 2%, slída v jemných podílech max. 1%. 

Odplavitelné částice jsou reprezentovány křemenným prachem jílovými minerály - směs 

kaolinitu, slídových minerálů a montmorillonitu. 

Geologická stavba širšího okolí a ložiska je zakreslena na následujícím obrázku č. 5. 

geologické mapy širšího okolí [1]. 

4.3 Vedení a dopl ňování geologické dokumentace 

Na základě § 11 vyhlášky MŽP ČR č. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci, 

v platném znění, musí být činnost prováděná hornickým způsobem geologicky 
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dokumentována, a proto uvádím rozsah geologické dokumentace, která je pro danou 

činnost prováděnou hornickým způsobem v tomto následujícím rozsahu: 

4.3.1 Obsah dopl ňované geologické dokumentace: 

a) Písemná a grafická geologická dokumentace : 

1. textová část 

2. mapa bloků zásob 

3. geologický řez ložiskem podélný 

4. geologický řez ložiskem příčný 

5. složka pro pořízenou psanou dokumentaci 

6. složka s výkazy Hor (MPO) 1-01 o stavu zásob 

7. složka s protokoly o provedených technologických zkouškách vyráběného 

kameniva 

b) Digitální dokumentace:  

digitální mapa bloků 

digitální geologické řezy 

digitální fotografie těžebních stěn 

4.3.2 Doplňování geologické dokumentace: 

Mapa bloků zásob a geologické řezy budou doplňovány pravidelně společně se 

základní mapou pískovny. Do mapy bloků zásob budou zakreslena stanoviště, ze kterých 

byly pořízeny fotografie a směry focení jednotlivých snímků. 

Výkazy Hor (MPO) 1-01 budou aktualizovány 1x za rok. 
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Protokoly o výsledku technologických zkoušek budou doplňovány průběžně  

v závislosti na realizovaných zkouškách. 

Digitální fotografie lomových stěn budou pořizovány pravidelně v koordinaci se 

zaměřením pískovny. Na snímku budou uvedeny souřadnice místa, odkud byl snímek 

pořízen. Dále pak datum a jméno pořizovatele snímku. V případě potřeby bude na snímku 

uveden popis geologického jevu. 

4.4 Jakostní a technologická charakteristika surovi ny 

Na základě laboratorních a technologických zkoušek je surovina ložiska hodnocena 

jako vhodná na výrobu těženého kameniva za předpokladu úpravy praním, drcením  

a tříděním. V rostlém stavu je surovina vhodná jako štěrkopísek II. jakostní třídy, tj. pro 

podsypy a stabilizace zemin. 

Zrnitost štěrkopísku vykazuje vyšší podíl písku nad štěrkem. Obsah písčité frakce se 

pohybuje v rozmezí 45 - 87%, štěrková frakce dosahuje hodnot 13 - 55%. Zrnitost štěrku je 

reprezentována hlavně frakcí 4-63 mm výjimečně nad 63 mm. Zrnitost písku je jemnějšího 

charakteru, hlavní procento písčitých zrn je soustředěno ve frakci 0,063-1,0 mm. Střední 

frakce jsou zastoupeny nižším procentem. Z celkové zrnitostní skladby ložiska je patrné, že 

pro přípravu betonových frakcí je nutná úprava zrnitosti drcením. 

Obsah odplavitelných částic v surovině se pohybuje v rozmezí 1,13 - 9,74%. Ve 

velké části ložiska přesahuje limitní 3%. Humusovitost dosahuje hodnot A, B, C  

a v povrchových partiích do 2 m dosahuje místně i stupně D. Vhodnost použití písku  

o humusovitosti D byla prokázána na betonových krychlích. Nasákavost suroviny se 

pohybuje v rozmezí 0,2 - 1,5%. Otluk LA frakce 8/32  35,6 - 39,4%. Obsah SO3 byl zjištěn 

jen v setinách procenta. Ekvivalent písku po úpravě praním 88 - 91. Obsah měkkých zrn 

místně kolísá ve štěrkových frakcích nad 5%. Při plánovaném drcení štěrkové frakce bude 

obsah měkkých zrn snížen. 
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4.5 Hydrogeologie širšího okolí a vlastního ložiska  

Hydrogeologické poměry ložiska jsou poměrně jednoduché. Ložisko leží na pravém 

břehu Lužnice, převážně nad úrovní její hladiny, která tvoří místní erozivní bázi. Přímé 

podloží štěrkopísku tvoří jílovitopísčité eluvium rul. Tyto horniny tvoří relativně 

nepropustný podklad horizontu mělké podzemní vody, vázanému na štěrkopískové 

sedimenty Lužnice. V celém ložisku byla ověřena hladina podzemní vody, jejíž spád je 

souhlasný se sklonem podložního skalního podkladu. Z úrovně 398 m n. m. na východě 

klesá na 394 m n. m. při západním okraji ložiska. Voda z atmosférických srážek infiltruje 

do štěrkopískového souvrství a jím, ve směru hydraulického spádu, drenuje do údolní nivy 

Lužnice. Při západním okraji ložiska je jeho báze pod úrovní hladiny Lužnice. 

Hydrogeologické poměry ložiska limitují postup jeho dobývání a to v podstatě od západu  

k východu, proti spádu hladiny podzemní vody. Dosah ovlivnění hladiny podzemní vody 

za hranicí těžby lze předpokládat 15 - 30 m. Koeficient filtrace zjištěný při geologickém 

průzkumu ložiska je 2,5 x 10-5 m.s-1. V nivě Lužnice pod její terasovou hranou jsou podél 

toku vybudovány rekreační chaty s mělkými studnami. Pro zachování současného 

gradientu podzemní vody nesmí hladina vody v ložisku klesnout pod úroveň 394 m n. m. 

Ta je udržována vybudovaným přepadem z těžebního jezera do Lužnice. 
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5. Stav zásob  

5.1 Stav zásob celého ložiska 

V lokalitě Planá nad Lužnicí byl proveden geologický průzkum ložiska v roce 1974 

n. p. Geoindustria Praha. Výsledek geologického průzkumu je shrnut v závěrečné zprávě 

Roudná II - Planá nad Lužnicí, č. ú. 511 1382 206. Tímto průzkumem bylo se stavem 

 k 15. 4. 1974 vyhodnoceno následující množství zásob: 

 Geologické zásoby celkem .........................2 674 000 m3 

 z toho: bilanční volné ..............................2 172 000 m3 

  bilanční vázané ...............................502 000 m3 

 

Vyhodnocené zásoby byly schváleny v KKZ pod čj. 25-05/75 dne 21. 1. 1975. 

Rozhodnutím Ministerstva stavebnictví ČSR ze dne 17. 12. 1984 pod 

 č.j. TZÚS-GMO-576/84, MsvČSR-OIP/30701/84Hd bylo stanoveno, že ložisko je vhodné 

k průmyslovému dobývání a je proto ložiskem výhradním.Ložisko bylo vyhodnoceno ve 

dvou částech - jižní a severní. Dobývací prostor Planá nad Lužnicí byl položen pouze na 

severní, pravobřežní část. V tomto prostoru byly vyhodnoceny následující zásoby: 

Tabulka č. 4:  Stav geologických zásob v DP Planá nad Lužnicí 

K u b a t u r a (m3) 
Blok č., kategorie Plocha (m2) 

Skrývky štěrkopísku 

1 C1B   67 400   33 700   312 736 

2 C1B   72 600   36 300   279 510 

3 C1B   85 040   42 520   310 396 

4 C1B   33 280   16 640   116 480 

5 C1Bp   63 960   31 980   314 485 

6 C1Bp   42 800   21 400   190 460 

Volné celkem  258 320  129 160 1 019 122 

Vázané celkem  106 760    53 380    504 945 

Celkem  365 080  235 920 1 524 067 
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V roce 2007 byl firmou GET, s.r.o. proveden další geologický průzkum, jehož cílem 

bylo ověření a výpočet zásob nevyhrazeného nerostu štěrkopísku východně  

od stanoveného DP Planá nad Lužnicí. 

Na základě provedených kopaných sond a zhodnocení předešlých průzkumných děl 

v dané oblasti byl vyhodnocen blok zásob č. 7 VB. V tomto bloku bylo vyčísleno 

následující množství zásob v kategorii vyhledaných bilančních [2]. 

Tabulka č. 5:  Stav geologických zásob východně od DP Planá nad Lužnicí 

Blok č. Dílec 
Plocha 

(m2) 
Průměrná mocnost 

(m) 
Kubatura suroviny 

(m3) 

a 30 796 3,73 114 843 
7 VB 

b 60 090 3,35 201 405 

Celkem  90 886 3,54 316 248 

 

Báze bloků zásob není jednotná a její úroveň kopíruje geologický vývoj ložiska 

zjištěný v jednotlivých průzkumných dílech. 

Hranice vyhodnocených bloků zásob jsou zakresleny v mapové příloze č. 3. 

5.2 Stav zásob ložiska na plánované ploše rozší ření 

V prostoru plánovaného rozšíření pískovny se nachází blok nevýhradního ložiska 

štěrkopísků č. 7 VB s celkovou kubaturou geologických zásob 316 248 m3. Hranice bloku 

zásob, kromě té části, kde blok přiléhá k hranicím DP Planá nad Lužnicí, je dána 

minimální mocností vyhodnocené suroviny 2,5 m. 

Na ploše plánované těžby dále byly vypočteny skutečně vytěžitelné zásoby. Při 

návrhu rozsahu těžby byla vzata v úvahu ta skutečnost, že mocnost skrývky je max. 0,5 m 

a po konzultaci se zástupci těžební organizace byla bilanční mocnost těžené suroviny 

snížena z původních 2,5 m (hranice bloku zásob  č. 7 VB) na 2 m. Podle dosavadních 
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zkušeností je i při skrývkovém poměru 1 : 4 dobývání štěrkopísků na dané lokalitě 

rentabilní. 

Z výše uvedených důvodů byly zhodnoceny profily jednotlivých průzkumných děl 

v zájmové oblasti a hranice rozšíření pískovny byla stanovena tak, aby byla tvořena 

minimální mocností suroviny 2 m. Pouze v okolí kopané sondy KS-20 (severní část 

rozšíření) byla hranice rozšíření zvolena tak, aby okraj těžby nezasahoval do sousedních 

pozemkových parcel č. 2177 a 2180. 

Po stanovení hranic rozšíření jsem následně vypočetl kubaturu vytěžitelných zásob. 

Ta zahrnuje jednak zásoby bloku č. 7 VB a dále zásoby nacházející se mezi hranicí bloku 

č. 7 VB a hranicí plánovaného rozšíření. Ty byly vypočteny z průměrné mocnosti suroviny 

2,25 m a dané plochy. 

Tabulka č. 6:  Stav vytěžitelných zásob na ploše rozšíření pískovny 

Plocha 
Plocha 

(m2) 
Průměrná mocnost 

(m) 
Kubatura suroviny 

(m3) 

Blok č. 7 VB 90 886 3,48 316 248 
Plocha mezi 7 VB                 
a hranicí rozšíření 50 330 2,25 113 243 

C e l k e m  141 216 3,04 429 491 

 

Z uvedené tabulky vyplývá, že rozšířením hranice těžby za vyhodnocený blok zásob, 

a to až k hranici mocnosti ložiska 2 m, dojde k navýšení těžitelných zásob o cca 113 200 

m3. 
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Životnost ložiska na ploše rozší ření:  

Výpočet životnosti ložiska vychází z průměrného objemu těžby štěrkopísku  

za posledních pět let a z celkového objemu vytěžitelných zásob. 

Podle výkazů Geo(MŽP)V3-01 byl objem těžeb na pískovně Planá nad Lužnicí  

za posledních pět let následující: 

2005 106 000 m3 

2006 127 000 m3 

2007 120 000 m3 

2008 71 000 m3 

2009 81 000 m3 

průměrná těžba ............... 101 000 m3/rok 

V případě, že by veškerá produkce pískovny pocházela pouze z plochy rozšíření, 

byla by životnost této části ložiska cca 4,3 roků. 

5.3 Rozčlenění zásob podle p řipravenosti k dobývání 

Veškeré vyhodnocené zásoby na ploše rozšíření jsou v kategorii vyhledané bilanční 

volné. Z hlediska ochrany půdního fondu se v prostoru dobývání nalézají pozemky určené 

k plnění funkcí lesa (PUPFL) o výměře 13,9591 ha a pozemky, které jsou v katastru 

nemovitostí vedeny jako ostatní plochy-ostatní komunikace o rozloze 0,1561 ha. 

Před vlastním zahájením těžebních prací musí být příslušnými orgány vydáno 

rozhodnutí o odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa dle § 16 zákona č. 289/1995 

Sb., (lesní zákon), v platném znění a vyměřen poplatek za odnětí dle § 17 téhož zákona. 
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6. Návrh zp ůsobu dobývání ložiska  

Při hodnocení nejvhodnějšího způsobu vytěžení ložiska a následné sanace 

a rekultivace území bylo přihlédnuto k současnému rozfárání pískovny,  

ke geomorfologickým poměrům na lokalitě, k úložným poměrům ložiska, báňským 

možnostem dobývání a v neposlední řadě i k současným požadavkům na ochranu přírody  

a krajiny.  

Z uvedených hledisek se jeví jako nejšetrnější a báňsky nejpříhodnější vytěžení 

ložiska stávající metodou povrchovým způsobem v jámové pískovně, a to suchou těžbou 

s postupem do pole. Veškerá manipulace se zeminami a těženou surovinou bude probíhat 

pouze na ploše rozšíření a ve stanoveném DP Planá nad Lužnicí [3]. 

6.1 Postup t ěžby 

Plocha těžby navazuje na východní hranici dobývacího prostoru Planá nad Lužnicí 

stanoveného rozhodnutím Obvodního báňského úřadu v Plzni dne 23. 12. 1994 

 pod č.j. 1257/465/II/94. 

Rozšíření pískovny se dále nachází na ploše chráněného ložiskového území Planá 

nad Lužnicí stanoveného pro ochranu ložiska štěrkopísků Planá nad Lužnicí. CHLÚ bylo 

stanoveno rozhodnutím ONV v Táboře, odborem výstavby a územního plánování dne 

 24. 8. 1976 pod č.j. výst.2815/76-Ná. 

Na ploše rozšíření pískovny se nenachází žádné inženýrské sítě a ani do ní nezasahují 

žádná ochranná pásma. 

Terén v prostoru těžby mírně klesá od východu k západu, a to ze 407 m n. m. na  

400 m n. m. 

Mocnost štěrkopísků se pohybuje od 2 m při východní hranici dobývání  

až po 6,7 m v okolí kopané sondy KS-11. Průměrná mocnost štěrkopísků na ploše rozšíření 

je cca 3 m.  
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Izolinie mocností štěrkopísku v prostoru plánované těžby jsou zakresleny v příloze  

č. 6. 

Dobývání ložiska bude prováděno povrchovým způsobem v jámové pískovně 

v jednom těžebním řezu. 

Těžba na ploše rozšíření bude zahájena u vrcholu dobývacího prostoru č. 17  

a generální postup dobývání v 1. etapě bude severo-západním směrem. Po dotěžení severní 

části rozšíření se těžba opět přesune k vrcholu č. 17 a bude zahájeno dobývání jižní části 

rozšíření – 2. etapa. 

Pro těžbu suroviny bude nasazen kolový nakladač nebo hydraulické rypadlo 

s výškovým dosahem lžíce 6 m. V okolí kopané sondy KS-11, kde mocnost suroviny je 

větší než výškový dosah těžebního stroje, bude výška řezu snížena nahrnutím suroviny do 

vytěženého prostoru. 

Natěžená surovina bude naložena na dopravní prostředek a odvezena do úpravny 

umístěné v DP severo-západně od vrcholu č. 17.  

V rámci dobývání jižní části bude nutné přemístit stávající váhu umístěnou na ploše 

rozšíření u příjezdové komunikace do pískovny, poblíž vrcholu rozšíření „CH“, a to včetně 

zemního telefonického a elektrického kabelu. Tato váha slouží pro evidenci množství 

materiálu dovezeného a uloženého do vytěženého prostoru v DP Planá nad Lužnicí  

a v budoucnu i na plochu rozšíření.  

Po přiblížení porubní fronty k objektu váhy a k trase zemních kabelů bude váha 

přemístěna o cca 150 m na východ před hranici plánovaného rozšíření a kabely budou 

přeloženy do vytěženého prostoru rozšíření. Nová trasa kabelů povede od vrcholu rozšíření 

„N“ k vrcholu „H“ a od něj podél hranice rozšíření k vrcholu „CH“ a dále do objektu váhy. 

Před vlastním přeložením váhy bude nutné získat u příslušných orgánů ochrany životního 

prostředí rozhodnutí o odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa dle § 16 zákona  

č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném 

znění a u příslušného stavebního úřadu územní rozhodnutí a stavební povolení. 
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Dále bude nutné přeložit příjezdovou komunikaci do areálu pískovny  

a do jižní části DP. Po přeložení váhy, včetně zemních kabelů, bude ložisko dotěženo 

k uvedené komunikaci na vzdálenost cca 5 m a komunikace bude přeložena do vytěženého 

prostoru. Výjezdy ze dna pískovny budou řešeny s max. stoupáním 10 % a pro zpevnění 

tělesa cesty budou využity tak, jako doposud, hrubé podíly štěrku (frakce 16 - 32 mm) 

nebo odpad z úpravny tvořený valouny nad 32 mm. 

6.2 Skrývky 

Skrývkové práce a mýcení porostů se doporučuje provádět ke konci vegetačního 

období.  

Skrývka na ložisku je tvořena lesním humusem, humózním hlinitým pískem  

a pařezy. Při provádění skrývky bude lesní humus a humózní písek uložen odděleně od 

pařezů a to na již vytěžené a následně zavezené a urovnané plochy v DP Planá nad Lužnicí 

nebo na ploše rozšíření pískovny. Tento materiál pak bude použit při rekultivaci pozemků 

do svrchních vrstev zúrodnitelných zemin. Pařezy budou naopak uloženy do spodních 

vrstev zakládky, aby při následné rekultivaci nevadily při urovnávání ploch a výsadbě 

lesních dřevin. 

Celková plocha skrývky je 141 216 m2. Průměrná mocnost skrývky, včetně lesního 

humusu, byla na základě provozních zkušeností navýšena, oproti geologickému průzkumu 

z 0,2 m na 0,5 m. Celková kubatura skrývky pak činí cca 70 600 m3. 

Na základě uděleného souhlasu pro využívání odpadů dle § 14 odst. 1 zákona  

č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, 

vydaného Krajským úřadem Jihočeského kraje, odborem životního prostředí, jsou do 

vytěženého prostoru v DP Planá nad Lužnicí ukládány i inertní materiály a hlušina.  

Předpokládá se, že uvedený souhlas pro využívání odpadů bude vydán i na plochu 

rozšíření pískovny, kde bude z uvedeného důvodu provozovaná vnitřní výsypka. 
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6.3 Provozování vnit řní výsypky 

Po vytvoření dostatečného předstihu těžebních stěn bude přistoupeno 

k zakládání vyrubaného prostoru skrývkovou zeminou, inertním materiálem 

a hlušinou z okolí pískovny. Vytěžený prostor bude založen do úrovně původního terénu, 

na který plynule naváže. 

Zakládání vytěženého prostoru bude pokračovat za postupující těžební stěnou tak, 

aby mezi patou těžební stěny a patou vnitřní výsypky byla ponechána pracovní plošina  

o minimální šířce 20 m. Sklon svahu výsypky bude dán přirozeným sypným úhlem zemin, 

t.j. cca 38°. Maximální mocnost zakládaných materiálů bude 2 – 6,5 m. Zhutňování 

navezeného materiálu bude prováděno pojezdem nákladních automobilů a nakladačem 

nebo buldozerem, který bude navezenou zeminu shrnovat přes hranu výsypky do 

vytěženého prostoru. 

V závěru ukládání materiálu budou na hlavu vnitřní výsypky uloženy zúrodnitelné 

zeminy o minimální mocnosti 0,7 m. Po řádném urovnání hlavy vnitřní výsypky na ní bude 

rozprostřen lesní humus o mocnosti 0,3 m. 

6.4 Dopravní cesty 

Areál pískovny je zpřístupněn vybudovanou nezpevněnou příjezdovou komunikací 

vyúsťující východně od ložiska na silnici č. I/3 Tábor - České Budějovice. Trasa této 

komunikace je zakreslena v příloze č. 1. 

Technologické komunikace a případné sjezdy nebo výjezdy do jednotlivých 

těžebních polí budou řešeny zářezem v rostlé hornině s max. stoupáním 15 %. Boční svahy 

zářezů budou dány sypným úhlem štěrkopísku. Komunikace budou budovány v závislosti 

na postupu těžby. 

Šířka technologických komunikací musí být minimálně o 3 m větší než je šířka 

nasazeného dopravního prostředku, maximální stoupání 15 %, krajnice komunikací musí 
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být zajištěny vhodným způsobem, aby nedošlo ke sjetí dopravního prostředku mimo 

vozovku (patníky, lemující val vytvořený z rubaniny, svodidla apod.). 

Těžební organizace musí mít na základě § 159 vyhlášky ČBÚ č. 26/1989 Sb.,  

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

činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, v platném znění, zpracovaný 

dopravní řád. 

6.5 Odvodn ění těžebního prostoru 

Ložisko se nachází převážně nad místní erozivní bází tvořenou hladinou řeky 

Lužnice. V terasových štěrkopíscích těženého ložiska byla zastižena hladina podzemní 

vody. Spád této hladiny směřuje od východu k západu. Při západním okraji klesá báze 

ložiska pod úroveň hladiny Lužnice a není možno tuto část ložiska přirozeně odvodnit. 

Proto je zde navržena těžba z vody a vytvoření dvou vodních ploch. Pro zachování 

přirozeného gradientu hladiny podzemní vody, při západním okraji ložiska (podél chat), je 

hladina vody v jezerech v DP udržována na kótě 394 m n. m. Pro odvedení dešťových 

přívalových vod je na jihozápadním okraji vodní plochy, mezi vrcholy DP č. 10 a 11, 

vybudován přepad do betonového potrubí o průměru 600 mm, které je zaústěno do 

Lužnice. Toto přepadové potrubí chrání přilehlé plochy před zaplavováním vodou při 

přívalových deštích a udržuje hladinu jezer na úrovni 394 m n. m. Tato kóta je zároveň 

místní erozivní bází pro plochu rozšíření pískovny, která se rozkládá východně od jezer,  

a ke které se hladina podzemní vody postupně zvedá. Nejnižší báze těžby na ploše 

rozšíření je v okolí kopané sondy KP-11 na úrovni cca 396,5 m n. m., což je o 2,5 m výše 

než je místní erozivní báze. Postup dobývání je zvolen proti úklonu báze ložiska a tedy  

i proti spádu hladiny podzemní vody. Těžební prostor bude do jezer v DP Planá nad 

Lužnicí odvodňován gravitačně, a to buď průsakem a odtokem podzemních vod po hlavě 

nepropustného podloží nebo v  některých částech mohou být vyhloubeny mělké 

odvodňovací příkopy. 
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Obr. č. 6 : Pohled na těžební jezero s regulovanou hladinou 

 

6.6 Parametry skrývkových a t ěžebních řezů 

Skrývkové řezy:  

Průměrná mocnost skrývky je 0,5 m a bude těžena jedním těžebním řezem. Konečný 

svah skrývky bude začleněn do závěrného svahu pískovny. 

Minimální vzdálenost mezi horní hranou t ěžebního řezu a patou skrývkového 

řezu: 

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

při dosažení konečné hranice těžby ................................ 0 m 

Těžební řezy:  

Dobývání ložiska bude prováděno jedním těžebním řezem. 
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Sklon t ěžebního řezu: 

v průběhu těžby bude sklon těžebního řezu dán sypným úhlem štěrkopísku. V případě 

vytváření strmé stěny nebo převisů bude sklon těžební stěny upraven do bezpečného 

sklonu nahrnutím štěrkopísku do vytěženého prostoru. 

u závěrných svahů pískovny bude těžební řez upraven do sklonu 1 : 2 

Výška těžebního řezu nesmí přesahovat výškový dosah dobývacího stroje  

t.j. 6 m. V místech, kde výška řezu bude větší jak výškový dosah těžebního stroje, bude 

výška řezu snížena nahrnutím suroviny do vytěženého prostoru. Do výšky řezů se 

započítávají i hřebeny vytvořené provozem těžebního stroje. 

Šířka pracovních plošin: mezi patou těžebního stupně a patou vnitřní výsypky musí 

být zachována pracovní plošina o min. šířce 20 m. 

6.7 Umíst ění důlních staveb 

Na ploše rozšíření pískovny nebudou zřizovány žádné důlní stavby. Úprava natěžené 

suroviny bude prováděna na technologické lince umístěné v DP Planá nad Lužnicí poblíž 

vrcholu č. 17. Zde je také vybudováno zázemí pískovny viz. obrázek č. 7., sestávající se 

z následujících staveb: sociální zařízení a kanceláře, plechový přístřešek, sklad pohonných 

hmot „Bencalor“, trafostanice a váha. 

Uvedené objekty jsou zakresleny v příloze č. 2., 3. a 6. 
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Obr. č. 7: Pohled na zázemí pískovny 

 

 

6.8 Technologie úpravy a zušlech ťování suroviny 

Technologické schéma provozovny Planá je znázorněno na obrázku č. 8. Natěžená 

surovina je nákladním automobilem dopravena do primární násypky úpravárenské linky 

osazené šikmým roštem pro odtřídění případných valounů nad 100 mm, kořenů a dalších 

nečistot, které jsou ukládány do vytěženého prostoru. Z násypky jde materiál dopravním 

pásem na intenzivně oplachovaný třídič, kde je štěrkopísek zbavován odplavitelných 

částica intenzivním oplachováním dochází k rozplavení jílových hrudek. Na tomto třídiči 

je materiál roztříděn na frakce 0-4, 4-32 a větší jak 32 mm.  
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Frakce nad 32 mm je dopravním pásem uložena na zemní skládku. Tento materiál je 

využíván pro zpevnění technologických komunikací nebo lesních cest. V případě jeho 

přebytku je ukládán do vytěženého prostoru. 

Finální frakce 0-4 mm je pomocí skluzu dopravena do korečkového dehydrátoru  

a z něho je otočným dopravním pásem ukládána na zemní skládku nebo je z otočného pásu 

přes přesyp dopravena na další dopravní pás, a tím je teprve uložena na další zemní 

skládku. 

Frakce 4-32 mm jde dopravním pásem na další oplachovaný třídič kde, je roztříděna 

na finální frakce 4-8, 8-16 a 16-32 mm. Ty jsou dopravními pásy uloženy na zemní 

skládky. Celkový pohled na technologii úpravy a zušlechťování surovin pískovny Planá 

nad Lužnicí je zobrazen na obrázku č. 9.  

Technologická voda z druhého oplachovaného třídiče, která obsahuje malý podíl zrn 

do 4 mm, která ulpěla na větších zrnech, se vrací zpět do korečkového dehydrátoru a z něj 

jde teprve do sedimentační nádrže kalového hospodářství. 

Nakládka hotových výrobků je prováděna kolovým nakladačem. Množství 

expedovaného štěrkopísku je zjišťováno vážením dopravních prostředků  

na mostové váze. 

Kalové hospodářství je řešeno tak, že část vytěženého jezera je oddělena nasypanou 

hrází a slouží jako sedimentační nádrž. Po jejím naplnění je vždy oddělena další část 

vytěženého jezera a zaplněná část je ponechána k postupnému odvodnění a vyschnutí, aby 

ji bylo možné následně zrekultivovat. Čistá voda pro úpravu štěrkopísku je odebírána 

z těžebního jezera. 
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Obr. č. 8: Technologické schéma pískovny Planá nad Lužnicí 

 

Obr. č. 9 : Pohled na technologickou linku 
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6.9 Bezpečnost a ochrana zdraví p ři práci a bezpe čnost provozu 

Celý provoz pískovny podléhá režimu zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně 

 a využití nerostného bohatství, (horní zákon), v platném znění, musí se řídit všemi zákony, 

vyhláškami a předpisy vydanými podle tohoto zákona. Zejména pak zákonem č. 61/1988 

Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, v platném znění, vyhláškou 

ČBÚ č. 175/1992 Sb., o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů,  

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

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

hornickým způsobem na povrchu a vyhláškou ČBÚ č. 51/1989Sb., o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, v platném znění. 

Každý zaměstnanec musí být vybaven pomůckami předepsanými k ochraně zdraví  

a bezpečnosti při práci, zejména pracovním oděvem, který musí odpovídat prováděné práci 

a ročnímu období, pracovní obuví a ochrannou přilbou. Při práci v hlučném prostředí též 

chrániči sluchu. 

Pro provoz, obsluhu a údržbu veškerého strojního zařízení musí být zpracovány 

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

provozovny prokazatelně seznámeni. 

Pro případ havárie musí být těžební organizací zpracován havarijní plán. 

6.10 Technicko- ekonomické hodnocení 

Tyto dvě skupiny jsou vzájemně propojené. Z ekonomického hlediska při rozšíření 

těžby, lze zásoby vydobýt i s bilanční mocností stěny do 2 m, jak popisuji v kapitole  

5.2 stav zásob ložiska na plánované ploše rozšíření. Navrhuji použít stávající technologii 

dobývání. Tím odpadají náklady na pořízení nové technologické linky, nákladních vozidel 

a hydraulických rýpadel. Tyto stroje jsou již pořízeny a po ekonomické stránce jsou 

odepsané, čímž nezhoršují hospodářský výsledek. 
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7. Způsob sanace a rekultivace území dot čeného 

těžbou  

7.1 Návrh řešení komplexní úpravy území 

V řešeném prostoru rozšíření pískovny je na základě terénních poměrů po dokončení 

těžby a s ohledem na lokalizaci území v krajině navrženo navrácení vytěženého prostoru 

zpět přírodě. Plán sanace a rekultivace zohledňuje skutečnost, že pro těžbu byly odňaty 

lesní pozemky, a proto je u nich navržena rekultivace zpět na pozemky určené k plnění 

funkcí lesa, které budou kromě funkce krajinotvorné plnit i funkci hospodářskou. 

Navržený způsob rekultivace je podložen dalším faktem, a to tím, že rekultivované 

pozemky se budou napojovat na plochy v DP Planá nad Lužnicí, které budou také 

zrekultivovány na lesní pozemek. 

Úprava území tak bude zaměřena na konečnou úpravu ploch určených k rekultivaci 

na lesní pozemky a jejich zalesnění. 

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

shodě s plánovaným cílovým stavem. Průběžné provádění sanačních úprav sníží i celkové 

konečné náklady na tuto činnost [4]. 

7.2 Technická rekultivace 

Vytěžený prostor bude zavezen skrývkovou zeminou, inertními materiály 

a hlušinou z blízkého okolí pískovny. Do vytěženého prostoru smí být dováženy jen 

materiály uvedené v souhlasu k provozování zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů 

uděleným Krajským úřadem Jihočeského kraje, odborem životního prostředí.  

Vytěžený prostor bude založen do úrovně původního terénu, na který plynule naváže. 

V závěru ukládání materiálu musí být na povrch uloženy zúrodnitelné zeminy o minimální 

mocnosti 0,7 m. Po řádném urovnání zavezené plochy na ní bude rozprostřen lesní humus 

o mocnosti 0,3 m. 
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Výměra rekultivované plochy je 141 216 m2. Potřebná kubatura lesního humusu je 

42 365 m3. 

7.3 Biologická rekultivace 

Jak již bylo uvedeno v předcházejících statích, rekultivované plochy budou 

zalesněny s cílem vytvoření lesa plnícího funkci nejen krajinotvornou, 

ale i hospodářskou. 

Návrh druhové skladby se opírá o druhovou skladbu přirozených společenstev na 

místech s podobnými přírodními podmínkami a o druhovou skladbu porostů v nejbližším 

okolí. Cílem je zvýšení podílu zastoupení listnáčů (dubů) na úkor jehličnanů, které ve 

zdejších lesích převládají. V následující tabulce jsou uvedeny dřeviny navržené pro 

zalesnění rekultivované plochy. 

Tabulka č. 7:  Dřeviny pro zalesnění rekultivované plochy 

Druh 
Zastoupení 

v kultu ře  
(%) 

Počet 
sazenic na 

1 ha 

Počet sazenic 
celkem 

Borovice lesní 70 10 000 98 852 

Smrk ztepilý 10 5 000 7 061 

Dub letní 20 8 000 22 595 

 

Způsob výsadby a následného ošet řování sazenic  

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

výrazně snížit ztráty vzniklé přísuškem v letních měsících a pokud možno  

co nejdříve po ukončení terénních úprav a konsolidaci rozprostřených zemin,  

a to z důvodu omezeného výskytu nežádoucí buřeně. 



 

2010                                                                                                                                             - 33 - 

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

pozemky cca 20 %. Pro vylepšení zalesnění budou použity sazenice výšky od 0,25 do  

0,6 m a sázeny budou do jamek o průměru a hloubce 0,35 m. 

Výsadba sazenic bude při plošném zalesňování provedena sázecím strojem.  

Při výsadbě budou sazenice přihnojeny hnojivem SILVAMIX ve formě tablet. 

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

využívat výhody lokální aplikace, která při správném provedení zaručuje podstatně lepší 

využití dodávaných živin, než při plošné aplikaci běžných průmyslových hnojiv. Živiny 

jsou z hnojiv uvolňovány do půdy po dobu 2 let a v průběhu této doby hospodárně zásobují 

rostliny. Tablety se kladou na povrch půdy a patou nohy se zašlápnou mělce pod povrch. 

Vzdálenost tablet od kmene odpovídá průmětu obvodu koruny na půdu. Nejblíže se tablety 

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

obvodu koruny na půdu. 

Ochrana proti okusu u jehličnanů bude prováděna aplikací nátěru Morsuvin nebo 

obdobným schváleným repelentem v dávce 5 kg/1 000 sazenic, a to bezprostředně po 

zalesnění a druhým a třetím rokem. 

Ochrana proti okusu a vytloukání sazenic dubu bude zajištěna mechanickou 

ochranou – oplůtky, plastové chrániče, oplocenky. 

Ochrana proti buřeni a ožínání sazenic nebude prováděno. Podle dosavadních 

zkušeností při rekultivaci pozemků osázených neprodleně po provedení technické 

rekultivace není nutné provádět ochranu sazenic z důvodu jejich zarůstání travou  

a plevelem. 

7.4 Rozpočet rekultivace 

7.4.1 Kalkulace technické rekultivace 

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

stavebních prací pro rok 2010, díl 800-1 Zemní práce a díl 823-2 Rekultivace. 
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Do nákladů na technickou rekultivaci je započítána nakládka, přemístění  

a rozprostření lesního humusu na upravené plochy v požadované mocnosti 0,3 m. Ostatní 

práce budou prováděny v rámci skrývkových prací a při zakládání vytěženého prostoru 

inertním materiálem. 

Tabulka č. 8:  Náklady na technickou rekultivaci 

Položka Popis M. 
J. 

Množství Cena Kč Kč celkem 

122 10-1404 Vykopávky v zemnících přes 5 000 
m3, hornina tř. 1 a 2 

m3 42365,0 38,40 1 626 816,00 

162 30-1101 Vodorovné přemístění do 500 m, 
hornina tř. 1 až 4 

m3 42365,0 54,50 2 308 892,50 

181 00-6114 Rozprostření lesního humusu do  
tl. vrstvy 0,3 m ve sklonu do 1: 5 

m2 141216,0 22,10 3 120 873,60 

Technická rekultivace celkem       7 056 582,10 

 

7.4.2 Kalkulace biologické rekultivace 

Při výpočtu nákladů na biologickou rekultivaci byly jednotkové ceny prací stanoveny 

dle katalogu popisů a směrných cen stavebních prací pro rok 2010, díl 823-1 Plochy  

a úpravy území a díl 823-2 Rekultivace [5]. 

Do biologické rekultivace jsou zahrnuty práce spojené s výsadbou sazenic 

a jejich následným ošetřováním, nákup sazenic, hnojiva a ochranných prostředků. 
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Tabulka č. 9:  Náklady na biologickou rekultivaci 

Položka Popis M.J. Množství Cena 
Kč 

Kč celkem 

184 35-3162 Výsadba jehličnanů sáz. stroj. nad  
225 ks 

kus 105913,0 7,29 772 105,77 

184 45-3162 Výsadba listnáčů sáz. strojem nad  
225 ks 

kus 22 595,0 5,63 127 209,85 

184 80-3221 Vylepšení výsadby, hor. tř. 1 až 3 - 
20% 

kus 25 702,0 9,88 253 935,76 

184 81-3111 Ochrana jehličnanů proti okusu 
nátěrem - 3x 

kus 317739,0 1,77 562 398,03 

184 80-4111 
Ochrana listnáčů chráničem z um. 
hmoty 

kus 22 595,0 5,81 131 276,95 

184 81-6111 
Hnojení sazenic hnojivy v množství do 
0,25 kg 

kus 128508,0 12,90 1657753,20 

  Mechanické práce celkem       3 504 679,56 
Materiál:         

- Nákup sazenic borovice + 
20%vylepšení 

kus 118623,0 3,20 379 593,60 

- Nákup sazenic smrku+ 20% vylepšení kus 8 473,0 6,30 53 379,90 
- Nákup sazenic dubu+ 20% vylepšení kus 27 114,0 4,30 116 590,20 
- Hnojivo Silvamix 0,05 kg/sazenici kg 6 425,4 52,50 337 333,50 
- Morsuvin 5,- kg/1 000 sazenic - 3x kg 1 927,6 50,00 96 380,00 
  Materiál cekem       983 277,20 

Biologická rekultivace celkem      4487956,76 

Celkové náklady na sanaci a rekultivaci pozemk ů 

Technická rekultivace .............................7 056 582,10 Kč 

Biologická rekultivace.............................4 487 956,76 Kč 

C E L K E M  ........................................11 544 538,86 Kč 

7.5 Ekologické hodnocení 

Po stránce ekologické lze předpokládat prodloužením těžby na ložisku štěrkopísku 

v Plané nad Lužnicí delší zátěž na životní prostředí a to prašností, hlukem nákladních 

automobilů a ostatní mechanizace. Postupně však dochází k rekultivaci vytěžené plochy  

a obnovy přirozeného lesního ekosystému. Důsledkem těžby dojde k vytvoření jezera, 

které poskytuje životní prostředí pro vodní živočichy a obojživelníky. Toto jezero je 

možné využít po ukončení těžby k rekreačním účelům pro místní část obyvatel obce Plané 

nad Lužnicí a chatové oblasti Hůrka.  
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8. Závěr 

Rozšířením těžby v DP Planá nad Lužnicí, především vzhledem ke snížení těžitelné 

mocnosti štěrkopísků z původních 2,5 m a na 2,0 m, čímž zároveň dochází ke zvětšení 

plochy těžby, bude vytěženo v rozšířené části ložiska cca o 113 200 m3 štěrkopísku více, 

než bylo vyhodnoceno v původně navrhovaném  bloku na rozšíření, ležícím vně východní 

hranice DP Planá nad Lužnicí. Na základě vypracované studie – Návrh na rozšíření těžby 

v pískovně Planá nad Lužnicí bude celkový objem těžitelných zásob činit 429 490 m3 

štěrkopísku. 

Těžba bude probíhat na ploše o výměře 14,1152 ha. Z uvedené plochy tvoří lesní 

pozemky 13,9591 ha a ostatní plochy 0,1561 ha. 

Vytěžený prostor bude následně využit pro ukládání inertních odpadů a bude zavezen 

do úrovně původního terénu.  

V rámci následné sanace a rekultivace budou dotčené plochy zrekultivovány zpět na 

lesní pozemky, čímž dojde k obnovení krajinného rázu a vytěžená plocha se opět začlení 

do okolních lesních porostů. 
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