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1 Úvod 

V současné době si lidé zlepšují kvalitu svého ţivota i tím, ţe si vylepšují své 

bydlení. Po vlastním bydlení dnes touţí většina lidí všech věkových kategorií, ať uţ touţí 

po koupi nového, či rekonstrukci staršího domu nebo bytu. Někteří chtějí jen vhodně 

investovat své peníze do nemovitostí. Vlivem zvyšují se potřeby lidstva, mezi které patří 

i výstavba obytných domů a průmyslových zón, výstavba silnic, dálnic a ţelezničních tratí 

se zvyšuje poptávka po stavebním materiálu. Vzhledem k celosvětové krizi se snaţí politici 

sníţit i počet nezaměstnaných lidí. Toho chtějí dosáhnout vybudováním průmyslových zón 

na okrajích měst. Při realizaci těchto velkých staveb je zapotřebí mnoho stavebního 

materiálu. Z těchto důvodu je nutné zvyšovat mnoţství vytěţených surovin potřebných 

k výrobě stavebního materiálu. 

Při samotné těţbě je nutné dodrţovat a pouţívat takové dobývací metody 

a technologie, které budou mít co nejmenší vliv na devastaci ţivotního prostředí dotčeného 

dobýváním dle EIA (Environmental Impact Assessement - proces posuzování vlivů na 

ţivotní prostředí). Kaţdý záměr uskutečňovat činnost, která můţe mít dopad na ţivotní 

prostředí, musí být předem posouzen nezávislými odborníky. Platí to i o většině velkých 

staveb, jako jsou elektrárny, cementárny, průmyslové podniky, dálnice a ostatní tzv. 

liniové stavby, přehrady, dobývací prostory atd. Tento zákon upravuje postup při 

posuzování budoucího vlivu plánované stavby na ţivotní prostředí. Spadá-li stavba do 

některé z povinně posuzovaných kategorií Následně je nutné, zajistit rekultivaci těţbou 

dotčené krajiny. Na rekultivaci je povinna kaţdá organizace provádějící hornickou činnost 

či činnost prováděnou hornickým způsobem v průběhu své činnosti vytvářet finanční 

rezervu. Tato je pouţita na zahlazování následků způsobených hornickou činností a na 

vypořádání důlních škod. Výši finanční rezervy schvaluje příslušný OBÚ jiţ v rámci 

povolování POPD, který také schvaluje čerpání z těchto finančních rezerv. 

Dobývací prostor, kterým se zabývá tato bakalářská práce se nachází v okrese Most 

mezi obcemi Volevčice a Polerady. Organizace zde těţí na základě povolení činnosti 

prováděné hornickým způsobem podle zákona č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, 

výbušninách a o státní báňské správě, § 3 písm. b). Dobývací prostor zaujímá přibliţný  
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tvar obdélníku, těţba probíhá nad i pod hladinou podzemní vody. Samotná těţba probíhá 

za pomoci kolového nakladače s otočným korečkovým rypadlem umístěným na plovoucích 

pontonech. Těţenou surovinou v této lokalitě je štěrkopísek, tzn. nevyhrazený nerost, 

stanovený dle zákona č. 44/1988 Sb. § 2. Loţisko štěrkopísku se nachází na katastrálním 

území obce Polerady, z toho vyplývá, ţe úhrady z dobývacích prostorů a 75 % úhrad 

z vydobytých nerostů jsou hrazeny do rozpočtu této obce dle zákona č. 44/1988 Sb., § 32 a. 

Největším problémem těţebních organizací jsou střety zájmů při záboru 

kvalitních zemědělských a lesních půd, vodohospodářské zájmy, ochrana ţivotního 

prostředí. [4] 

V závěru je vyhodnoceno moţné řešení návrhu dalšího postupu těţby a výběr vhodného 

typu rekultivace. 
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2 Geologické a hydrogeologické poměry oblasti 

Předmětem je loţisko štěrkopísků v mostecké pánvi. Území je budováno 

svrchnokřídovými a terciérními sedimenty. Vlastní území loţiska je tvořeno 

srchnokřídovými sedimenty, které jsou překryty štěrkopískovými náplavy Ohře 

pleistecenního stáří. Štěrky mají kolísavou mocnost od 4 do 7 m a jsou silně zvodnělé. 

Mají charakter hrubých písčitých štěrků s valouny o velikosti 2 – 8 cm. Valouny tvoří 

zejména křemen, rula, čedič a v malé míře ţula. V podloţí štěrkopísků jsou vápnité aţ 

slabě písčité slínovce. Směrem k povrchu přibývají písčité frakce, které mají charakter 

středně zrnitých štěrkopísků aţ hrubozrnných písků. Při povrchu jsou štěrkopísky značně 

znečistěné hlínou. Průměrná mocnost skrývky je 1,80 m, z toho činní ornice 0,30 m 

a podorničí také 0,30 m. 

Z průběhu provedených laboratorních zkoušek podle ČSN 721512 Kamenivo pro 

stavební účely vyplívá, ţe drobné kamenivo (0 – 4 mm) odpovídá třídě B, hrubé kamenivo 

třídě A a štěrkopísek třídě A. 

 Dobývací prostor se nachází mezi obcemi Polerady a Volevčice. Zájmové území je na 

pozemcím parcel č. 439/1, 439/4, celková plocha činní 221 570 m
2
, tj. 22,157 ha. Těţba 

postupuje ve 3 etapách, kaţdý rok je vytěţeno cca 150 000 t. Dobývací prostor se nachází 

v 213 m n. m.  

2.1 Geomorfologické a klimatické podmínky 

Geograficky se loţisko nachází v mostecké pánvi v nadmořské výšce 215 m n. m. 

Loţisko leţí v okrsku, který je charakterizován jako teplý, suchý, s mírnou zimou a kratším 

slunečním svitem. Průměrný roční úhrn sráţek je ve výši 476 mm. Dle členění ČHMÚ leţí 

loţisko v údolí Bíliny, č. hydrologického pořadí 1-14-01. Jako charakteristické údaje pro 

vlastní území loţiska lze pouţít data ČHMÚ z povodí 1-14-01-055 Bílina, vodočetné 

stanice Chotějovice viz tabulka . 
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Tabulka 1 - povodí  Bílina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Štěrkopískové oblasti v ČR 

Česká republika je bohatá na čtvrtohorní pleistocénní pískoštěrkové sedimenty 

poskytují kvalitní písky a štěrky. V ČR se vyskytuje štěrkopísek převáţně na středních 

a dolních tocích našich řek, jedná se o tyto oblasti: 

 Polabí 

 Povltaví 

 Poohří 

 Pomoraví 

 Poodří 

 Pobečví 

 Podyjí 

2.2.1 Labsko-vltavská oblast 

V kvartéru se reliéf krajiny formoval do současné podoby. Díky pokračujícímu 

vyzdvihování Českého masivu se zvyšoval spád řek, pokračovala eroze vodní i větrná, 

vodní toky měnili v níţinách svá řečiště, vznikali náplavy štěrkopísků. Tyto labsko-

vltavské sedimenty se v současné době těţí na mnoha místech a jsou  surovinou pro  

Povodí Bílina 1-14-01-055, plocha povodí 625,3 km2 

Charakteristické údaje Počet (jednotky) 

Atmostérické srážky 476 (mm) 

Celkový odtok 142 (mm) 

Specifický odtok 4,5 (l.s-1.km-2) 

Klimatický výpar 334 (mm) 

Výpar z volné vodní hladiny 600 (mm) 
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stavební průmysl. Na závětrných místech a v depresích se ukládaly místy mocné vrstvy 

spraší a sprašových hlín. Vytvářeli se nánosy vátých písků na pravém břehu Labe ve formě 

návějí a přesypů, do dnešní doby se však nezachovaly. V současnosti pokračuje erozní 

zarovnávání terénu a tvorba naplavenin vodních toků.  

V povodí Labe se vyskytují loţiska převáţně části pravéhobřehu středního toku 

(význačná oblast pro střední a východní Čechy) a na dolním toku Labe a jsou 

charakteristická dobře opracovanými valouny, kolísáním poměru štěrku a písku 

a vhodností pro betonářské účely. Pro betonářské účely vyţaduje surovina vesměs úpravu 

(praní, třídění).   

V povodí Vltavy se vyskytují loţiska především na dolním toku Vltavy a Berounky. 

Hlavní loţiskovou oblast jiţních Čech představuje horní a střední tok Luţnice. 

Perspektivní oblastí je pravý břeh Neţárky. [6] 

2.2.2 Oblast střední a dolní Moravy 

Nivní štěrkopísky jsou dobře propustné, podzemní voda v oblasti tvoří v hloubce 

2 - 2,4 m pod úrovní terénu v podstatě souvislou hladinu. Na horním a středním toku 

Moravy se nacházejí převáţně akumulace štěrkopísků s převahou hrubé frakce, které jsou 

po úpravě vhodné do betonů. V Hornomoravském úvalu pak přibývají i drobnozrnější 

frakce. Zásoby jsou zde vázány na údolní nivu, surovina je vhodná na stavby vozovek 

a jako maltařské písky. Významnou oblastí štěrkopísků pro jiţní Moravu je střední a dolní 

tok řeky Dyje a jejích přítoků, zejména v Dyjskosvrateckém úvalu a v okolí Brna (Svitava, 

Svratka).  
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Obrázek 1 - Geografická pozice ložisek těženého kameniva [8] 

 

  

 

 

 

 

Obrázek 2 Silně zjednodušená geologická mapa ČR [8] 
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2.2.3 Hydrogeologické poměry 

 Hydrogeologický průzkum loţiska byl proveden v letech 1960 aţ 1961 

a průzkumné práce v letech 1995 aţ 1996, při nichţ byla zjišťována hladina podzemní 

vody.  

 V kvartérních sedimentech je akumulovaná mělká zvodeň s volnou hladinou 

a průlomovou propustností. Celková mocnost zvodnění dosahuje 4 – 5 m v závislosti na 

hloubce nepropustného podloţí, které tvoří slíny a slínovce. 

 Velikost koeficientu filtrace kvartérních štěrkopísků se pohybuje od 2,0 do 

5,0 m.s
 1
. Specifická vydatnost zvodně je 3,07 – 4,31 l.s

1
.Údolní niva je charakterizována 

jako území s velmi špatným odtokem.  

 Hloubka hladiny podzemní vody pod stávající úrovní terénu podmiňuje těţbu na 

loţisku štěrkopísku jako těţbu z vody v celé mocnosti. Na základě provedených 

chemických rozborů vody, bylo zjištěno, ţe se v celém zkoumaném území vyskytuje stejný 

typ vody, který je charakterizovaný vysokou tvrdostí, vysokým obsahem minerálních solí, 

a to zejména síranů a případně i chloridů. Pro vysoký obsah síranů a vyšší koncentrace 

ţeleza a manganu je voda nevhodná pro pouţití k pitným účelům, dále je vysoce agresivní 

vůči stavebním materiálům. Pro sledování úrovní hladin a kvality podzemních vod je po 

dohodě se Správou povodí Ohře a.s. Chomutov prováděno pravidelné monitorování na 

hydrogeologickém vrtu umístěném v provozním areálu pískovny Polerady, vodní nádrţi 

vzniklé těţbou, na Srpině a Počeradském potoce a nejbliţších studních v Poleradech. 

Samotnou těţbou není ohroţena kvalita vody ve vodních tocích, ani porušení hrází, 

břehového porostu, komunikací či přistup k tokům. Ochranný pilíř pro vodní toky Srpinu 

a Počeradský potok je stanoven o šíři 30 m od hranice břehového porostu.  

2.3 Původ písků a štěrků 

Přirozené štěrky a písky byly rozrušovány zvětráním ţuly, ruly, svorů, 

glukonických vápenců a pískovců, při kolísání teplot, sráţek, větrů, mrznoucí vody apod. 

Zvětralá hornina nebyla mechanickým účinkem zpravidla z původního místa přemísťována 

a vytvořila se hrubší zrna štěrků a písků. Chemickým zvětráváním se horniny rozpadaly na 

velmi jemné částice, které tvoří jíly a slíny. 
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2.3.1 Štěrky a písky 

Štěrky a písky sedimentované tekoucí vodou štěrkonosných řek jsou roztříděny 

podle velikosti a hustoty a zaobleny podle toho, jak dlouho jsou v pohybu. Čím dále je 

tekoucí voda odnáší, tím tvrdší kamenitá zrna a obtíţně větrající horniny se usazují. Proto 

se největší a nejkvalitnější loţiska štěrkopísku nacházejí tam, kde řeka opustila horský 

terén a teče níţinou. 

Štěrkopísky jsou směsi štěrku a písku, patří mezi nejdůleţitější suroviny průmyslu 

stavebních hmot. Jsou to nezpevněné sedimenty, které vznikaly snosem a usazením více 

nebo méně opracovaných úlomků (štěrky např. 2 aţ 128 mm, písky např. 0,063 aţ 2 mm) 

zvětráním rozpadlých hornin. V jejich sloţení převaţují valouny odolných hornin a nerostů 

(křemen, ţivec, křemenec, ţula apod.) nad méně odolnými (většina krystalických 

a sedimentárních hornin). K nim je přidruţena příměs prachu a jílu. K hlavním 

škodlivinám patří humus, jílové polohy, vyšší obsahy odplavitelných částic a síry, vysoké 

obsahy tvarově nevhodných či navětralých zrn. Dále mezi ně patří opál, chalcedon, 

rohovec a diatomit – vodnaté sloučeniny křemíku reagující s alkáliemi ze ţivců 

a způsobující praskání betonu. 

Hlavní uţití štěrkopísků je dáno velikostí a tvarem zrn, typem a stavbou hornin 

a minerálů, které je tvoří. Štěrky jsou jako přírodní kamenivo nejčastěji pouţívané 

ve stavebnictví, tj. pro výrobu betonářské směsi, drenáţní a filtrační vrstvy, podsypy 

a stabilizaci komunikací. Písky jsou ve stavebnictví vyuţívané hlavně na výrobu 

maltářských a betonářských směsí, jako ostřivo při výrobě cihel, na omítky, jako základka 

důlních vydobytých prostor apod. 

2.3.2 Ledovcový štěrkopísek 

Vznikal tak, ţe ledovce přemístily obrovské mnoţství skalních úlomků, trosek 

a sutí. Z čela ledovce vytékala voda a dopravovala zeminu dále, přičemţ ji drobila 

a měnila. Loţiska štěrkopísku ostrovského kraje byla tvořena tlakem ledovcových bariér 

a obsahují jemnozrnný aţ hrubozrnný štěrkopísek, jako je křemen, ţivec a jiné minerály, 

především úlomky krystalických hornin. V loţisku nejsou vzácností ani velké eratické 

kameny. [1] 
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2.4 Rozdělení kameniva 

 Podle původu 

 způsob vzniku zrn  

 objemová hmotnost 

 velikost zrn 

2.4.1 Rozdělení kameniva dle původu:  

 přírodní 

 umělé 

 recyklované 

Přírodní   

Jedná se o anorganické kamenivo, získané těţením nebo drcením přírodních hornin. 

K procesu desintegrace horniny došlo fyzikálně-mechanickým procesem, a to buď 

přirozeným zvětráváním, nebo drcením v drtičích. 

Umělé  

Jedná se o kamenivo anorganického původu, které vzniklo za přispění člověka 

nejčastěji tepelným procesem (tavba kovů, spalování, termická expandace). 

Recyklované  

Jedná se o kamenivo anorganického původu, které bylo dříve pouţito jako stavební 

materiál ve stavebních konstrukcích. 

2.4.2 Rozdělení kameniva podle způsobu vzniku zrn: 

 těţené 

 drcené 

 těţené předrcené 

Těţené 

 Jedná se o přírodní kamenivo nejčastěji fluviálního (říčního), glacigenního 

(ledovcového), glacifluviálního (říčně-ledovcového) nebo eolického (naváté větrem) 

původu. Jedná se o usazené (sedimentární) horniny typu písků, štěrků a štěrkopísků, které 
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vznikají zvětráváním starších hornin a následným transportem vodou, ledovcem nebo 

větrem. Těţené kamenivo se zpravidla vyznačuje zaoblenými tvary jednotlivých zrn 

a ohlazeným povrchem, které vznikají v souvislosti s transportem zvětralé horniny. 

Případný podíl předrcených větších zrn nepřesahuje 40 % hmotnosti. 

Drcené  

Jedná se o kamenivo nejčastěji přírodního původu, které vzniká „umělým“ drcením 

větších kusů horniny a následným tříděním. Můţe vznikat také drcením jiných 

anorganických materiálů, např. vysokopecní strusky. Drcené kamenivo je zpravidla 

charakteristické nepravidelným, ostrohranným tvarem zrn, ostrými hranami a drsným 

lomových povrchem.   

Těţené předrcené  

Jedná se o kamenivo získané drcením zrn těţeného kameniva o velikosti nad 2 mm 

s podílem drcených zrn nad 40 % hmotnosti. 

2.4.3 Rozdělení kameniva podle objemové hmotnosti: 

 pórovité 

 hutné 

 těţké 

Pórovité  

Jedná se o kamenivo s objemovou hmotností do 2000 kg.m
-3

. Někdy bývá pórovité 

kamenivo definováno také sypnou hmotností, která nesmí přesáhnout 1200 kg.m
-3

. 

Z přírodních kameniv se jedná např. o vulkanické tufy a tufity, pemzu nebo křemelinu, 

jejichţ význam v dnešním stavebnictví je ovšem silně omezený. Ze skupiny umělých 

kameniv mezi pórovitá kameniva patří škvára, keramzit, expandovaný perlit, expandovaný 

vermikulit, v minulosti také např. agloporit nebo expandovaná břidlice. Pórovitým 

kamenivem recyklovaného původu je cihelný recyklát. Pórovité kamenivo nachází hlavní 

uplatnění při výrobě lehkých malt, omítkových směsí a betonů s tepelně-izolačními 

vlastnostmi. Většina pórovitých hornin je více či méně nasákavá, k čemuţ je nutno 

přihlédnout při návrhu receptury čerstvého betonu a postupu míchání. 

Hutné  
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Jedná se o kamenivo s objemovou hmotností v rozmezí 2000 – 3000 kg.m
-3

. Mezi 

hutná kameniva patří většina těţených nebo drcených přírodních kameniv, a to protoţe 

objemová hmotnost základních horninotvorných minerálů křemene, ţivců, kalcitu se 

pohybuje okolo 2500 aţ 2800 kg.m
-3

. Z umělých hutných kameniv se uplatňuje zejména 

vysokopecní struska, hutným recyklovaným kamenivem je betonový recyklát. Hutná 

kameniva jsou základem většiny betonů a malt, pouţívají se i na násypy nebo pro výrobu 

asfaltobetonů (vozovkových vrstev tvořených směsí asfaltu a kameniva). 

Těţké  

Jedná se o kamenivo s objemovou hmotností nad 3000 kg.m
-3

. Z přírodních hornin 

mohou těţké kamenivo poskytovat některé vyvřelé nebo přeměněné horniny s vysokým 

obsahem tmavých minerálů, bohatých na Fe a Mg, jako jsou masivní čediče nebo 

amfibolity. Jejich objemová hmotnost se však pohybuje jen mírně nad hranicí definující 

těţké kamenivo (zpravidla nepřesahuje 3100 kg.m
-3

). Mezi těţká kameniva mohou patřit 

také některé minerály přírodního nebo syntetického původu (syntetický korund – 

4000 kg.m
-3

, baryt – 4500 kg.m
-3

, magnetit a hematit – aţ 5300 kg.m
-3

). Jako těţká 

kameniva se mohou rovněţ pouţívat ocelové broky, litinová drť nebo odpady z obrábění 

ţeleza. Těţké kamenivo se pouţívá zejména pro přípravu speciálních těţkých betonů, které 

slouţí jako ochrana proti radioaktivnímu nebo rentgenovému záření, a to zejména 

v jaderné energetice, výzkumu nebo zdravotnictví. Syntetický korund má, kromě vysoké 

hustoty, také velmi vysokou tvrdost (stupeň 9 podle Mohsovy stupnice tvrdosti), takţe 

můţe slouţit jako kamenivo do betonů na mechanicky odolné podlahy nebo vozovky 

s nízkým obrusem. 

2.4.4 Rozdělení kameniva podle velikost zrn: 

 drobné  

 hrubé 

Drobné 

Jedná se o kamenivo o velikosti zrna do 4 mm včetně.  U drobného kameniva je 

moţno dále vyčlenit filer (kamennou moučku), coţ je kamenivo s velkým obsahem  
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(minimálně 70 %) jemných částic pod 0,063 mm. Filer vzniká jako odpadní produkt při 

úpravě (drcení a třídění) kameniva. 

Na základě velikosti zrna je kamenivo tříděno do frakcí. Frakcí se rozumí označení 

kameniva podle velikosti ok dolního (d) a horního (D) síta. Frakce je tedy mnoţina zrn 

kameniva, které propadnou horním sítem (horní mez frakce) a zachytí se na spodním sítu 

(dolní mez frakce). Velikostní rozmezí frakce se zapisuje ve formě d/D. Pokud je poměr 

otvorů sít D/d větší neţ 2, potom je těmito síty definována tzv. široká frakce (např. 0/4, 

4/16, 8/22, 0/32, 0/63). Úzká frakce je vymezena síty s poměrem velikosti otvorů menším 

nebo rovným 2 (např. 0/2, 2/4, 4/8, 8/11, 8/16, 11/22, 16/22, 32/63). 

Kamenivo dodávané jako určitá frakce je vţdy v daném frakčním rozmezí 

vytříděno pouze přibliţně. Kaţdá frakce tedy obsahuje určitý podíl zrn menších nebo 

větších neţ je uvedené frakční rozmezí. Podíl zrn, které jsou menší neţ d označujeme jako 

podsítné, zrna, která jsou větší neţ D tvoří nadsítné.   

Hrubé 

Jedná se o kamenivo s velikostí zrna 4 aţ 125 mm. Všeobecné poţadavky na 

zrnitost kameniva do betonu podle ČSN EN 12620.  
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3 Technologie dobývání loţiska a vyuţití suroviny 

Dobývací prostor byl rozdělen na 6 těţebních bloků. Těţební prostor je vymezen 

ochrannými pásmy a to – u Počeradského potoka a Srpiny ve vymeziní 30 m, u účelové 

komunikace ve vymezení 20 m, u silnice mezi obcemi Polerady a Volevčice ve vymezení 

30 m, u rozvodu plynu ve vymezení 50 m od nejbliţšího plynovodu. Počáteční těţební 

práce spočívaly v provedení skrývkových prací deponování skrývek. Skrývkové práce 

započaly jiţ jeden rok před samotným počátkem těţby. Ornice je snímání o mocnosti 

0,30 m, podorničí také o mocnosti 0,30 m a ostatní skrývka v mocnosti 1,2 m. K odstranění 

skrývky dochází za pouţití buldozeru. Porubní fronta postupuje ze severu na jih. Po 

odtěţení 2,5 ha byl postupně tento vytěţený prostor zaváţen a postupně rekultivován. 

V prostoru č. II je umístěna mobilní třídírna kameniva MTK 800. Těţba probíhá pouze ve 

všední dny. Vytěţený štěrkopísek je odváţen nákladními automobily, denně celkem 

29 automobilů. Těţba štěrkopísku je prováděna korečkovým rypadlem umístěném na 

plovoucích pontonech, dále je surovina dopravována za pomoci pásového dopravníku. 

Vzhledem k mocnosti suroviny a mělké hladině podzemní vody, je těţba z vody prováděna 

na celou mocnost 5,0 m. Vytěţený štěrkopísek je po odkapání vody po určité době 

nakládán čelním kolovým nakladačem KN 250, který má lţíci o obsahu 3 m
3
, na nákladní 

automobil. Dále je přepravován na mobilní třídírnu umístěnou v Bylanech u Mostu nebo 

do firmy BEST sídlící v Poleradech, kde je dále vyuţit k výrobě betonové výrobků. [3] 
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Obrázek 3 - Korečkové rypadlo na plovoucích pontonech 

3.1 Základní pojmy  

Loţisko nerostů 

 Za loţisko nerostů se povaţuje přírodní nahromadění nerostů, základka 

v hlubinném dole, opuštěný odval, výsypka či odkaliště, pokud vznikly hornickou činností 

a obsahují nerosty. 

Uţitkový nerost 

 Uţitkový nerost je nerostná surovina, kterou můţeme hospodářsky vyuţít, buď 

přímo nebo zpracováním tj. zhutněním či úpravou, k lidským potřebám. Uţitkový nerost  

dělíme na rudy tj.nerostné suroviny s obsahem kovů, nerudy a kaustobiolity tj. nerostné  

suroviny organického původu. Nerosty dělíme na vyhrazené a nevyhrazené dle zákona 

č. 44/1988 Sb., § 3 Horní zákon. Vyhrazený nerost není součástí pozemku tzn. majitel 

pozemku není vlastníkem vyhrazeného nerostu. Nevyhrazený nerost je součástí pozemku. 

Pokud vzniknou pochybnosti rozhoduje o tom, zda se jedná o nerost vyhrazený či 

nevyhrazený MPO v dohodě s MŢP ČR. [2] 

http://leccos.com/index.php/clanky/ruda
http://leccos.com/index.php/clanky/neruda
http://leccos.com/index.php/clanky/kaustobiolit
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Lom 

 Za lom povaţujeme závod nebo provozovnu, ve které se těţí nerost povrchových 

způsobem tzn. v úrovni ostatního terénu či nad úrovní terénu tj. stěnový lom. 

Dobývací prostor 

 Dobývací prostor se stanoví na základě výsledků průzkumu loţiska, tak aby bylo 

moţno nerost vydobýt co nejhospodárněji. Stanoví ho OBÚ, poté má vzniká organizaci 

oprávnění k dobývání, avšak k samotné dobývání můţe začít, aţ po vydání povolení 

k hornické činnosti viz zákon č. 44/1988 Sb. § 25. Toto povolení vydává rovněţ OBÚ. 

Hranice dobývacího prostoru se stanoví uzavřeným geometrickým obrazce. Dobývací 

prostor můţe  být vymezen i hloubkově. ČBÚ vede evidenci všech dobývacích 

prostorů.Dobývací prostory řeší vyhláška ČBÚ čj. 172/1992 Sb. [5] 

Hloubka uloţení loţiska 

 Hloubkou uloţení loţiska se rozumí svislá vzdálenost mezi zemským povrchem 

a vrchní vrstvou nadloţí. Volbu způsobu otvírky loţiska volíme na základě výsledků 

průzkumu loţiska.  

Otvírka loţiska 

Otvírkou se rozumí souhrn činností vedoucí k zpřístupnění loţiska. Volbu způsobu 

otvírky loţiska volíme na základě výsledků průzkumu loţiska. Při rozhodování, jaký typ 

otvírky by byl ekonomicky nejefektivnější, se rozhodujeme podle těchto činitelů – podle 

tvaru, uloţení, rozloze, mocnosti a úklonu loţiska. Dále se při rozhodování budeme 

zabývat tím, jaký je terén, zda je dostatek místa pro vybudování odvalu, dostupnost 

komunikací, dostupnost inţenýrských sítí. 

Plán otvírky, přípravy a dobývání 

„Hornická činnost se řídí především podle zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon, 

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

Oprávnění organizace k dobývání výhradního ložiska (tedy i uhlí) vzniká stanovením 

dobývacího prostoru. K podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru na obvodní 

báňský úřad musí mít organizace předchozí souhlas Ministerstva životního prostředí.  
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Předchozí souhlas může Ministerstvo životního prostředí vázat na splnění podmínek 

vztahujících se k tvorbě jednotné surovinové politiky České republiky. Tyto podmínky se 

uvedou v rozhodnutí obvodního báňského úřadu o stanovení dobývacího prostoru 

organizaci. Dobývací prostor se stanoví na základě výsledků průzkumu ložiska podle 

rozsahu, uložení, tvaru a mocnosti výhradního ložiska se zřetelem na jeho zásoby a úložní 

poměry tak, aby ložisko mohlo být hospodárně vydobyto (tj. vydobýt zásoby výhradních 

ložisek včetně průvodních nerostů co nejúplněji s co nejmenšími ztrátami a znečištěním; 

dobývání zaměřené výhradně na bohaté části ložiska není dovoleno). Při stanovení 

dobývacího prostoru se vychází ze stanoveného chráněného ložiskového území a musí se 

přihlédnout i k dobývání sousedních ložisek a k vlivu dobývání. Organizace, jíž vzniklo 

oprávnění k dobývání výhradních ložisek na základě rozhodnutí o stanovení dobývacího 

prostoru, je povinna před samotným dobýváním vypracovat Plán otvírky, přípravy 

a dobývání ložiska. Plán otvírky, přípravy a dobývání musí zajišťovat dostatečný předstih 

otvírky a přípravy výhradního ložiska před dobýváním a jeho hospodárné a plynulé 

dobývání při použití vhodných dobývacích metod a zajištění bezpečnosti provozu. 

Nezbytnou součástí Plánu otvírky, přípravy a dobývání je vyčíslení předpokládaných 

nákladů na vypořádání důlních škod vzniklých v souvislosti s plánovanou činností a na 

sanaci a rekultivaci dotčených pozemků včetně návrhu na výši a způsob vytvoření potřebné 

finanční rezervy. 

Součástí Plánu otvírky, přípravy a dobývání je i 

 stav, rozmístění, množství a kvalita zásob 

 způsob otvírky, členění, časová a věcná posloupnost prací, zahájení a ukončení 

 průzkum a opatření při vedení prací u hranic dobývacího prostoru 

 dobývací metody, způsob rozpojování hornin, dobývací a zakládací stroje 

 mechanizace a elektrizace, důlní doprava a rozvod vody 

 odvodnění, nakládání s důlními vodami (čerpací stanice, úpravna důlních vod) 

a jejich vypouštění 

 opatření k zamezení prašnosti a hlučnosti i na okolní objekty 

 provozní bezpečnost, tj. stanovení parametrů řezů (šířka, výška) a výsypkových 

stupňů u výsypek, stanovení generálních sklonů svahů a obrysu výsypek, jejich 

kapacita a životnost 
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Jestliže jsou využitím ložiska ohroženy objekty a zájmy fyzických nebo právnických 

osob, je organizace povinna ve vzájemné součinnosti řešit tyto střety zájmů a navrhnout 

postup, který umožní využití ložiska při zabezpečení nezbytné ochrany uvedených objektů 

a zájmů. Nedošlo-li k dohodě mezi organizací a fyzickými nebo právnickými osobami, které 

jsou vlastníky dotčených pozemků a nemovitostí, nebo jestliže krajský úřad nesouhlasí 

s dohodou, rozhodne o řešení střetů zájmů Ministerstvo průmyslu a obchodu České 

republiky v dohodě s Ministerstvem životního prostředí České republiky a Českým báňským 

úřadem v součinnosti s ostatními dotčenými ústředními orgány státní správy, a to 

s přihlédnutím ke stanovisku krajského úřadu. Organizace spolu se žádostí o povolení 

hornické činnosti předkládá Plán otvírky, přípravy a dobývání, který schvaluje závodní 

lomu dané organizace. Obvodní báňský úřad po přezkoumání úplnosti žádosti, vyřešení 

střetů zájmů a s přihlédnutím k závěrům posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA) 

vydá rozhodnutí o povolení hornické činnosti podle POPD. Veškeré změny POPD, kterými 

nedojde ke zhoršení bezpečnosti či zdraví, nedojde k dotčení objektů nebo zájmů fyzických 

či právnických osob, po ohlášení organizací bere na vědomí státní báňská správa (OBÚ). 

OBÚ také pravidelně provádí fyzické kontroly v organizaci ve věci dodržování POPD.  

POPD není veřejný dokument, pokud ho těžební firma prohlásí za obchodní tajemství ve 

smyslu obchodního zákoníku.“ [12] 

3.2 Těţba štěrkopísků v ČR 

Za štěrkopísky se povaţují směsi štěrku a písku, z granulometrického hlediska se 

jedná o sypké nezpevněné horniny sloţené z různě opracovaných horninových 

a nerostných částic o velikosti 2 aţ 128 mm. Podle procentuálního zastoupení sloţek štěrku 

a písku se směs písek – štěrk dělí na štěrk, písčitý štěrk, písek se štěrkem a písek. Písky 

vznikají zvětráváním a mechanickým rozpadem hornin, jsou transportovány vodou 

a vzduchem, přičemţ se současně třídí. [7]   

Vývoj těţby stavebních surovin, je ovlivňován několika  faktory, řadí se do něj 

stavební kámen, štěrkopísky, cihlářské suroviny a dekorační kámen. Těţba na počátku 

90. let 20. století klesala, poté došlo ke stagnaci. K mírnému nárůstu došlo po roce 2002. 

Zvýšení je spojováno s ekonomickým růstem, investiční a bytovou výstavbou. Po ničivých  
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povodních v roce 1997 a 2002 došlo k masivní výstavbě nových bytů, domů, 

průmyslových areálů a pozemních komunikací. Povodně byly spouštěcím faktorem, který 

ovlivnil vývoj těţby. Mezi další faktory se řadí rostoucí podíl mezinárodních společností, 

které vyváţí část vytěţené suroviny do zahraničí.  

Štěrkopísky řadíme mezi nejvýznamnější těţenou stavební surovinu. Nevýhradní 

loţiska štěrkopísku nalezneme v kaţdém okrese České republiky. Štěrkopísek se povaţuje 

podle zákona č. 44/1988 Sb. za nevyhrazené nerosty tzn. ţe dobývaný nerost je součástí 

pozemku. 

Dobývací prostory o největší ploše jsou situovány na toku Moravy, Orlice, v oblasti 

soutoku Labe a Ohře a podél toku Odry. Loţiska se nachází v nivách vodních toků.  

Samotná těţba štěrkopísku kopíruje vývoj těţby stavebních surovin. Z počátku 

objem těţby klesal a zabývaly se jí společnosti, které vznikly privatizací státních 

a národních podniků. V období mezi lety 1996 aţ 2002 se objem těţby stabilizoval 

a následně došlo ke zvýšení objemu těţby. [6] 

 

Tabulka 2 - Základní statistické údaje ČR 

Rok 

Zásoby (tis. m3) Těţba (tis. m3) 

Celkem 
Bilanční 

prozkoumané 

Bilanční 

vyhledané 
Nebilanční 

Výhradních 

loţisek 

Nevýhradních 

loţisek 

2004 2 201 697 1 178 495 792 129 231 073 8 859 4 900 

2005 2 180 635 1 165 983 783 676 230 976 9 075 5 100 

2006 2 151 237 1 150 263 772 580 228 194 9 110 6 000 

2007 2 145 835 1 141 041 777 699 227 095 9 185 6 450 

2008 2 125 644 1 132 411 765 844 227 389 8 770 6 350 

3.3 Dobývání loţiska 

Těţba štěrkopísku je realizována ve vymezeném těţebním prostoru loţiska 

štěrkopísku Polerady, členěném na šest těţebních bloků, které jsou označeny indexem I, II, 

III, IV, V, VI, shodných s výpočtovými bloky vytěţitelných zásob. 

Prostor těţby vymezují ochranná pásma Srpiny a Počeradského potoka o šířce 30 m, 

účelové komunikace o šířce 20 m, silnice II/255 Volevčice – Polerady o šířce 30 m 
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a plynovody 2 x DN 900 a DN 1000 a v souběhu vedný DK TG 50 m v kolmé vzdálenosti 

od nejbliţšího plynovodu. 

Vlastní příprava loţiska k těţbě spočívá ve vytyčení prostoru těţby, musí být 

respektována ochranná pásma. Dále při skrývkových pracích musí být odděleně 

deponována ornice, podorničí a ostatní skrývka. Skrývkové práce jsou prováděny vţdy 

v jednoročním předstihu před samotným započetím těţby štěrkopísku. Ornice je snímána 

o mocnosti 0,30 m, podorničí také o mocnosti 0,30 m a ostatní skrývka o mocnosti 1,20 m. 

K odstranění skrývky bude pouţito běţné stavební techniky. 

Těţba byla zahájena při severním okraji těţebního prostoru v bloku č. II a části bloku 

č. I. Původně měl být pouţit k dobývání suroviny sací bagr s výkon cca 30 m
3
/hod. K těţbě 

šterkopísku z vody je pouţito korečkové rypadlo umístěné na plovoucích pontonech 

a následně po odkapání volné vody je surovina dopravována na břeh pomocí pásového 

dopravníku. Plavební bazén pro nasazení sacího bagru byl vytvořen rypadlem UDS 114 

/DH 103/ s podkopovou lţící v prodlouţené lafetě s dosahem 5 m a obsahem lţíce 1 m
3 

. 

Rypadlo se pohybuje po skryté břehové části v bezpečné vzdálenosti od vznikající vodní 

plochy a to minimálně 5 m. Vzdálenost bude závislá na pevnosti pojíţděné plochy a bude 

určována závodním lomu. Poté je surovina nakládána čelním kolovým nakladačem 

KN 250 na nákladní automobily. Obsah lţíce kolového nakladače je 3 m
3 

. Štěrkopísek je 

přepravován nákladními automobily do mobilní třídírny, která je umístěna v Bylanech 

u Mostu, s kapacitou 150 t/hod nebo na dočasné deponie, které jsou umístěny v provozním 

areálu samotné pískovny. 

3.4 Báňsko – technické podmínky dobývání 

Předpokládaným Plánem vyuţívání loţiska jsou respektovány veškerá stanoviska 

a rozhodnutí, které jsou dána územním rozhodnutím. Skrývkové a těţební práce včetně 

vnitřních komunikací jsou vedeny uvnitř vymezeného těţebního prostoru. Otvírka a těţba 

na loţisku štěrkopísku Polerady je prováděna ve dvou řezech, tj. skrývkový a těţební řez. 

Povrch terénu se pohybuje v rozmezí 212, 62 m aţ 213, 63 m. n. m. v. Průměrná výška 

skrývkového řezu je odpovídající průměrné mocnosti celkové skrývky, tj. 1, 8 m. Těţební 

řez na celkovou mocnost vytěţitelných zásob je vysoký max. 5 m. Sklon závěrných svahů 
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je v poměru 1 : 1,25. Závěrné svahy jsou podél hranic těţebního prostoru, bude u nich 

ponechán pás o šířce 5 m mezi skrývkou a horní hranou.  

Skrývka na loţisku je odstraňována  dozerem, nakladačem a nákladními automobily. 

Dále je převáţena na deponie, které jsou určeny Plánem vyuţívání loţiska. Ornice 

a podorničí a ostatní skrývky budou ukládány odděleně na deponie, jejichţ výška 

nepřesáhne 3 m. 

3.5 Mechanizace, elektrifikace a způsob dopravy 

Těţba štěrkopísku na loţisku Polerady je charakterizována jako těţba 

a s průmyslovým dobýváním s malou kapacitou výroby. Roční kapacita činí 150 tisíc tun. 

Provoz je celoroční v jedné směně. Skrývka je prováděna dozerem S 130 SH a čelním 

kolovým nakladačem KN 250 s obsahem lţíce 3 m
3
. Těţba byla zahájena vytvořením 

plavebního bazénu pro nasazení korečkového rypadla, umístěného na plovoucích 

pontonech. Vytěţená surovina je dopravována na břeh pomocí pásového dopravníku.Po 

odtoku vody ze suroviny je surovina nakládána kolovým nakladačem na nákladní 

automobily a odváţena ke zpracování na mobilní třídírnu v Bylanech u Mostu. Celá 

manipulace je prováděna technikou s pohonem dieselovými motory v ekologickém 

provedení.  

Provoz není elektrifikován, a proto není vybudováno přívodní vedení elektro. Pro 

osvětlení je pouţita vlastní elektrocentrála typ Honda 500 /5 kW/ HSC 8. 

Komunikace uvnitř těţebního prostoru jsou provedeny jako panelové s moţností 

operativních změn jejich trasy. Vnitřní dočasné a přemísťované komunikace jsou podle 

potřeby zpevňovány a za sucha kropeny. Provozní areál je v celé ploše zpevněn. [3] 

3.6 Zpracování stěrkopísku  

 Štěrkopísek z těţební lokality Polerady je zpracován ve firmě BEST, a.s., která je 

největším českým výrobcem betonových stavebních prvků pro venkovní a zahradní 

architekturu. Firma byla zaloţena ihned po samotové revoluci v roce 1990 na zelené louce, 

dnes obsazuje dominantní část tuzemského trhu ve svém sektoru. Své výrobky exportuje  
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do Německa, Rakouska, Polska a na Slovensko. Vlastní sedm výrobních areálů ve všech 

regionech Čech a Moravy, své výrobky vyrábí celkem ve 23 továrnách. Od jara 2010 

v Praze-Nehvizdech vlastní a provozuje největší obchodní a architektonické centrum 

s betonovými výrobky v ČR. Připravuje výstavbu nového výrobního areálu na Moravě. 

Staví nový výrobní areál v Rumunsku. Vlastní 3 štěrkopískové lomy. 

 Firma BEST, a.s., má celková aktiva ve výši cca 2,2 miliardy Kč. Konsolidované 

výnosy za rok 2010 činily více neţ 1,3 miliardy Kč. Zaměstnává necelých 500 vlastních 

zaměstnanců a dalších 500 osob trvale pro společnost pracuje v servisních činnostech. Od 

svého vzniku BEST, a.s., hospodaří se ziskem, který je vţdy investován zpět do firmy. 

Od svého zaloţení odvedl BEST, a.s., státu na daních více neţ 3 miliardy Kč. [10]  

3.7 Investice firmy BEST, a. s. a Best-Beta  

Akciová společnost BEST po celou dobu své existence trvale masivně investuje do 

svého rozvoje, investice nebyly pozastaveny ani v období ekonomické recese. Investuje 

převáţně z vlastních prostředků, doplněných vnějšími zdroji, zejména bankovními úvěry. 

Celkové investice společnosti BEST, a.s., a dceřiné společnosti Best-Beta, a.s., činí od 

počátku roku 2008 do konce května 2010 více neţ 816 mil. Kč, tzn. 32,5 mil. EUR. 
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Tabulka 3 - Investice firmy Best a. s. 

Datum realizace Investice v Kč 

31.3. 2010 125 000 000 

17.5. 2010 110 000 000 

21.5. 2010 90 000 000 

28.5. 2010 30 000 000 

 

 

 

 

 

Obrázek 4 - Investice firmy Best a. s. v roce 2010 

125 mil. Kč

110 mil. Kč

90 mil. Kč

30 mil. Kč

31.3.2010 17.5.2010 21.5.2010 28.5.2010

Invetice firmy Best a. s. v roce 2010



Lenka Mauleová: Návrh postupu těžby písku u obce Polerady  

2011  23 

 

Investice firmy BEST, a. s. dle grafu 

31. března 2010 byl zahájen provoz nové výrobní haly na výrobu betonových 

dlaţeb, obrubníků a ostatních prvků venkovní architektury v závodě Best Vranín 

u Třeboně, v pořadí třetí v tomto průmyslovém areálu.  

17. května 2010 byl zahájen provoz největšího prodejního závodu a.s. Best v ČR. 

Areál o rozloze 30 tis. m
2
 se nachází v těsném sousedství dálnice D11 v nově budované 

průmyslové zóně  Praha-Nehvizdy-Jih.  Součástí areálu je největší a nejmodernější ARCH 

CENTRUM, výstavní areál BEST o rozloze 8 tis. m
2
. Závod byl vybudován k obsluze 

a veškerému servisu zejména zákazníkům z Prahy a středních Čech. K dispozici jsou 

veškeré produkty společnosti BEST, a.s.  

21. května 2010 dokončila společnost Best-Beta rozšíření a rekonstrukci závodu v 

Ostravě-Hrabové. Do provozu byla uvedena výrobní linka HESS na výrobu betonové 

dlaţby a dalších prvků, v pořadí druhá v tomto areálu. Současně byl zmodernizován celý 

výrobní areál. Pro větší zákaznický komfort byly zcela přestavěny obchodní prostory a 

nově  vybudováno Arch centrum Best-Beta, zejména  pro zákazníky ze severní Moravy.  

28. května 2010 dokončila společnost Best-Beta technologickou rekonstrukci závodu 

Boţice u Znojma a vybudovala zde zcela nové obchodní prostory a výstavní areál, Arch  

Centrum Best-Beta, zejména pro zákazníky z jiţní a střední Moravy. [10]  

3.8 Výrobky firmy BEST, a.s.  

Firma BEST, a. s. vyrábí velmi kvalitní betonové výrobky  ve všech barevných 

provedení.  

Firma BEST, a.s. vzhledem ke zvyšování a sledování kvality svých výrobků vyuţívá 

Qsave test, kterým určuje kvalitu svých výrobků. 

Od letošního roku jsou poprvé všechny dlaţby a další betonové výrobky vyráběny 

z betonu s příměsí speciální vodoodpudivé látky. Díky tomuto novému sloţení betonu jsou 

tak prvky BEST opatřeny trvalou impregnací. Tato jedinečná úprava zamezuje nasákavosti 

betonu a výrazně omezuje ulpívání povrchových nečistot, např. ţvýkaček. Zvyšuje  
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odolnost povrchu proti zimním chemickým posypům. Navíc není třeba tuto impregnaci 

nijak obnovovat, její ţivotnost odpovídá ţivotnosti prvků BEST. Ochrana QSAVE trvale 

zvýrazní barevnost výrobků a strukturu jejich povrchové úpravy. Přináší s sebou podstatné 

zjednodušení a zlevnění péče o kaţdý typ zpevněné plochy. [11]  

 

TEST NASÁKAVOSTI DLAŢBY: 

    

 

Obrázek 5 - Dlaţba ošetřena systémem QSAVE [11] 

 

Obrázek 6 - Dlaţba neošetřena [11] 

  

   

 

Obrázek 7 - Arch centra firmy Best a. s [11] 
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4 Návrh dalšího postupu a zhodnocení jeho dopadu 

Další postup těţby byl navrţen ve východní části lokality od severní strany a dále 

bude pokračovat po pásech směrem k západnímu okraji. Postupně jak bude pokračovat 

těţba, bude v severní části podél komunikace postaven pásový dopravník, ze kterého bude 

vytěţený štěrkopísek dopravován přes mostek do technologie. Postup těţby je znázorněn 

na následujícím obrázku 8. 

Obr

ázek 8 – Postup těţby 

Vyuţití dalšího postupu těţby štěrkopísku zajistí investorovi další těţbu nejméně na 20 

let při roční těţbě 90 000 tun a odkryje nové zásoby suroviny. Těţba v novém prostoru 

otevře zásoby suroviny cca 1 838 000 tun.  

Skrývky se budou provádět v předpolí těţby a to tak, ţe se sejme ornice a uloţí se na 

předem určené deponie. Po skrytí ornice se skrývají podorniční vrstvy a ty se ukládají 

odděleně od ornice. Skrývky se provádějí pomocí podkopového bagru a buldozeru s 

převozem hmot. 
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Skrývkou se vytvoří volná vodní plocha, protoţe hladina spodní vody je nad úrovní 

loţiska štěrkopísku.  

Vlastní těţba se bude provádět pomocí plovoucího korečkového bagru PKR 50. 

Bagr bude nakládat vytěţenou surovinu na plovoucí pasové dopravníky, které budou 

napojené na stabilní dopravníky na břehu a ty dopraví surovinu k technologické lince na 

zpracování suroviny.  

Technologie úpravy surového štěrkopísku bude ponechána na stávajícím místě 

(severovýchodně od řešených ploch ve stávajících prostorech těţby). Vytěţený štěrkopísek 

bude dopravován na dopravních pásech. Vzhledem k tomu, ţe mezi stávající technologii 

a novými pozemky pro těţbu vede komunikace II/255 bude pásový dopravník veden přes 

nově vzniklý most. Podrobné řešení přemostění bude řešeno v projektové dokumentaci 

stavby a na základě poţadavků dotčených orgánů (odbor dopravy, správa a údrţba silnic, 

Policie ČR, apod.). Výška mostu se předpokládá kolem 4 m, konstrukce bude lehká 

kovová se zakrytým pásovým dopravníkem. 

V první fázi zůstává surovina na deponii tak, aby se gravitačně odvodnila a sníţil se 

tak obsah vody před dalším zpracováním. Takto odvodněná surovina je nakladačem 

dopravena do násypky a následně se na prvním třídiči rozdělí na dvě frakce. První frakce –

0/8 je vedena dopravníkem k dalšímu zpracování, druhá frakce se zrny většími neţ 8 mm 

je vedena do drtiče a po předrcení se dělí opět na 0/8 a na větší neţ 8 mm. Tímto řešením 

je veškerá surovina zpracována do velikosti zrna 8 mm. 

Směs zrn 0/8 je vedena do zařízení Alljig, které oddělí ze suroviny zbytky uhlí, 

které jsou v loţisku obsaţeny a nesmí být obsaţeny v expedovaných frakcích do závodu 

k výrobě betonového zboţí. Vody s uhelnými částicemi je vedena do vytěţené části 

těţebního jezera a tam volně sedimentuje. 

Vyčištěná frakce 0/8 se dále dělí na mokrém třídiči na frakce 0/4 a 4/8 a ty jsou po 

dehydrování frakce 0/4 ukládány na deponie a následně expedovány auty do výrobního  

závodu. Vyrobené frakce kameniva se v celém rozsahu zpracovávají ve vlastním závodu 

společnosti BEST, a.s., jiným subjektům se surovina nedodává.  
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Popis technického vybavení těţebny: 

 plovoucí bagr PKR 50 

 nakladač kolový KOMATSU 320 W 

 pásové dopravníky (počet podle postupu těţby) 

 vibrační třídiče (3 ks) 

 zařízení na odstranění uhlí Allmineral 250 Alljig 

 drtič odrazový MFL 85/60 – rozdělí frakce na 0/8 a 0/4 

 dehydrátor – u frakce 0/4 odstraní vodu, která byla přivedena pro odstranění 

znečisťujících částic 

4.1 Zhodnocení dopadů vlivu těţby  

Při dopravě vytěţeného materiálu bude docházet k hluku, prašnosti atd. Pásmo 

hygienické ochrany nezasahuje do obytné zóny obcí Polerady a Volevčice. Vzdálenost od 

západního okraje těţebního prostoru k okraji zástavby obce Polerady je 1400 m a u obce 

Volevčice od výchovního okraje těţebního prostoru je 1000 m.  

4.1.1 Hluk 

Nejvyšší přípustné hladiny hluku jsou stanoveny přílohou 41 k vyhlášce 

č. 13/1977 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

Na posuzovaném záměru lze vyspecifikovat tyto zdroje hluku: 

 stacionární zdroje hluku (viz. technické vybavení těţebny výše) 

 dopravní hluk vyvolaný vozidly zajišťujícími dopravní obsluţnost záměru 

Na hlukovém pozadí u nejbliţšího chráněného venkovního prostoru staveb 

a chráněného venkovního prostoru má nejvýznamnější podíl hluk vyvolaný zdroji hluku 

umístěnými v Elektrárně Počerady. 

Stávající hluková zátěţ posuzované lokality (nulová varianta) ze všech 

stacionárních zdrojů hluku umístěných v posuzované lokalitě bude zmapována formou 
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měření. Měření bude provedeno v denní době na vybraných místech obcí Volevčice 

a Polerady. 

4.1.2 Prach 

Potenciálním zdroj prachu vzniká při samotné těţbě štěrkopísku a nadloţních 

materiálů, nakládání a vykládání nákladních automobilů, dopravě těţených materiálů, 

třídění, úlet prachu z deponie inertního materiálu. Vzhledem ke vzniku emisí prachu bude 

těţba prováděna z vody. Z toho lze předpokládat, ţe štěrkopísek i nadloţní inertní materiál 

budou těţeny v mokrém nebo vlhkém stavu a tudíţ nebude docházet k emisím prachu. 

Z uvedených skutečností je zřejmé, ţe při běţných povětrnostních podmínkách a plynulém 

odbytu nebude při těţba a třídění docházet k výrazným emisím prachu a tím 

i k nepříznivému vlivu na okolí zvýšenou prašností. Samozřejmě lze předpokládat emise 

prachu při mimořádných podmínkách, pokud budou extrémní sucha nebo štěrkopísek bude 

před tříděním dlouho dobu uloţen. K výraznějším emisím prachu můţe za těchto 

podmínek dojít zejména při dopravě materiálu na nezpevněných komunikacích a třídění, 

pokud nebude tříděný štěrkopísek zkrápěn vodou. 

4.2 Rekultivace vytěţeného prostoru 

Rekultivace vytěţeného prostoru můţe být řešena třemi alternativami. První 

alternativa předpokládá zasypání těţeného prostoru do úrovně původního terénu. Cílem 

tohoto řešení je navrácení celého území postiţeného těţební činností do zemědělského 

půdního fondu. Tato varianta by byla ideálním řešením, protoţe by splňovala základní 

podmínku sanace a rekultivace území devastovaného těţbou, a to obnovit funkčnost území 

z hlediska ekologické stability a komunikačně propojit postiţené území s okolní krajinou.  

Druhá alternativa předpokládá vytěţit skrývku nadloţních zemin a pouţít ji na 

částečné vyuţití půdního fondu. Zbytek těţeného prostoru vyuţít jako vodní plochu. Tato 

varianta je zdravím kompromisem mezi první a třetí variantou a zřejmě bude pouţita. Na 

zasypání celého vytěţeného prostoru jednoznačně nebude dostatek skrývkových hmot. 

Dovoz zemin k zasypání z jiné lokality by byl příliš drahý a zasypávat zbytkovou jámu 

odpadem není vzhledem k vlastnostem podloţí příliš vhodné. 
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Třetí varianta předpokládá vyuţít celou vytěţenou jámu jako vodní plochu. U 

vzniklé vodní plochy je nutné počítat s rekreačním vyuţitím tzn. koupání, vodní sporty, či 

sportovní rybolov. Z tohoto důvodu by bylo nutné upravit přístup k vodní ploše s písčitým 

povrchem a pozvolným spádem. Tato varianta je z hlediska ekonomiky nejlevnější a pro 

místní obyvatele zřejmě vítaná, ale obávám se, ţe dotčený orgán ochrany zemědělského 

půdního fondu nebude tomuto řešení nakloněn. 

Pro návrh plánu sanace a rekultivace budou také důleţité podmínky stanovené ve 

stanovisku MŢP ČR k posouzení vlivů záměru na ţivotní prostředí podle zákona 

č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. [7] 
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5 Závěr 

Zájmovým územím byla pískovna štěrkopísku mezi obcemi Polerady a Volevčice. 

Loţisko štěrkopísku se nachází na katastrálním území Polerady v okrese Most, severně od 

silnice II/255 Volevčice – Polerady. Záměrem těţby štěrkopísku je severní část loţiska, 

nacházejícího se při soutoku Srpiny a Počeradského potoka.  

Po vytěţení loţiska štěrkopísku a ukončení činnosti prováděné hornickým způsobem 

bude vytěţený prostor rekultivován podle schváleného plánu rekultivace.  

První alternativa tj. rekultivace pomocí zasypání vytěţeného prostoru do úrovně 

původního terénu pomocí nadloţních zemin s cílem obnovit na celé ploše půdní fond. Tuto 

variantu bych nedoporučila vzhledem k vysokým nákladům. Jeví se mi jako ekonomicky 

neúnosná. 

Druhá alternativa tj. vyuţití části nadloţních zemin k částečnému vyuţití jako 

obnovu půdního fondu. Zbytek těţeného prostoru řešit jako vodní plochu. Tato alternativa 

by byla nejekonomičtější a nejpřijatelnější. Avšak nejraději bych zvolila třetí variantu. 

Vzhledem k jiţ zmíněným třem alternativám rekultivace vytěţené plochy se 

přikláním k vyuţití třetí varianty rekultivace, která předpokládá vyuţít celý vytěţený 

prostor jako vodní plochu slouţící k rekreačním účelům. Vzhledem k umístění vodní 

plochy mezi obcemi Polerady a Volevčice by vodní plocha mohla přilákat rekreanty a tím 

pozvednout dění a přísun financí v daných obcích. Dále by došlo odpařováním vody ke 

zlepšení klimatických podmínek a sníţení prašnosti vznikající při těţbě hnědého uhlí 

z nedalekých hnědouhelných dolů. 
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