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Anotace 

V předloţené bakalářské práci je zpracován návrh na rozšíření stávajícího 

povolení k těţbě sklářských a slévárenských písků na loţisku Střeleč.                   

V bakalářské práci jsou zpracovány údaje o stávajícím loţisku. Jsou vyhodnoceny 

kvantitativní i kvalitativní ukazatele, které poukazují na moţnost rozšíření těţby 

mimo povolení. Práce vyhodnocuje nejen mnoţství získaných sklářských              

a slévárenských písků, mnoţství skrývkových hmot, ale především ekonomické 

zhodnocení a vliv na ţivotní prostředí. 

Klíčová slova: Střeleč, sklářský a slévárenský písek, POPD, zásoby, těţba 

Summary 

In the presented bachelor thesis is elaborated the proposal to extend the existing 

authorization for the mining of glass and foundry sands in the deposit of Střeleč.  

In the bachelor thesis there are elaborated data on actual deposit. There are 

evaluated quantitative and qualitative indicators that point to the possibility to 

extend the mining beyond the permit. The work evaluates not only the quantities of 

glass and foundry sands, the amount of overburden materials, but above all the 

economic evaluation and the impact  to the environmental. 
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1. Úvod 

Loţisko Střeleč je nejvýznamnějším loţiskem sklářských a slévárenských písků na 

našem území. Toto jedinečné loţisko s dobývacím prostorem o rozloze 1,7 km2 se 

rozkládá na katastrálním území obcí Střeleč, Mladějov v Čechách a Újezd pod 

Troskami. 

 

Obr. č. 1: Ložisko Střeleč [foto RNDr. Smutek] 

Vyráběné písky jsou pouţívány pro výrobu křišťálového, obalového a plochého 

skla a pro výrobu skelných vláken. Dále se tyto písky vyuţívají ve slévárenském   

a automobilovém průmyslu. Díky své chemické čistotě a příznivé zrnitosti se 

pouţívají i v keramickém, elektrotechnickém, strojírenském a gumárenském 

průmyslu. [3] 

S nerostným bohatstvím na území České republiky je nutné zacházet obezřetně, 

citlivě a vyuţívat veškerého potenciálu k průmyslovému vyuţití. 

Organizace Sklopísek Střeleč, a. s. vlastní povolení k hornické činnosti – otvírky, 

přípravy a dobývání výhradního loţiska sklářského a slévárenského písku             

v dobývacím prostoru Střeleč pod čj. 1861/II/98/Ši/So ze dne 20. 10. 1998. Plán 

otvírky, přípravy a dobývání není zpracován na celý dobývací prostor, ale pouze 
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na jeho část. V současnosti se těţí v blocích zásob č. 1, 2, 3, 4 (prozkoumané, 

bilanční, volné). 

Tato práce se zaměřuje na rozšíření těţby na Loţisku Střeleč ve stávajícím 

dobývacím prostoru č. 184/66. Jedná se o rozšíření těţby do bloku zásob č. 6 

(prozkoumaný, bilanční, vázaný) a do bloků zásob č. 7, 8, 9 (vyhledané, bilanční, 

vázané). 

Hlavním cílem v mé bakalářské práci je vyhodnotit rozšíření těţby sklářských        

a slévárenských písků na loţisku Střeleč a zjistit mnoţství zásob, které je moţné 

získat. Dále zde poukazuji na vzácnost tohoto loţiska a jeho význam ve 

společnosti. Zabývám se působením vlivů na ţivotní prostředí a poukazuji na 

přínos navrhovaného řešení. 
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2. Sklopísek Střeleč, a. s. 

2.1 Historie společnosti 

První počátky těţby ve větším měřítku se datují k roku 1939, vedl je             

prof. Dr. Ing. Stočes, který v tomto roce zaloţil těţební firmu, První česká 

úpravna sklářského písku ve Střelči u Jičína. V  roce 1948 byla těţba a úpravna 

ve Střelči sloučena s národním podnikem Severočeské pískovny v Provodíně 

(okres Česká Lípa) a byla jeho součástí aţ do roku 1962. V tomto roce vznikl 

nový komplex podniků specializujících se na těţbu a úpravu sklářských písků, 

kaolinů a jílů se sídlem v Karlových Varech. V roce 1990 se tento národní 

podnik osamostatnil a vznikl zde státní podnik. Po roce se z něho vyčlenil státní 

podnik Sklopísek Střeleč, a. s. Ten v druhé vlně privatizačního procesu získala 

firma EXIMOS. Tento proces trval od června roku 1992, do 31. ledna 1994.      

1. února 1994 byla zaloţena akciová společnost Sklopísek Střeleč – EXIMOS. 

Od 5. prosince 2002 se změnil název na Sklopísek Střeleč, a. s. [1] 

V obchodním rejstříku jsou blíţe uvedeny předměty činnosti společnosti. 

Hlavním předmětem podnikání je oprávnění k hornické činnosti, spočívající 

v otvírce, přípravě a dobývání výhradních loţisek, zřizování, zajišťování            

a likvidace důlních děl a lomů, úpravou a zušlechťováním nerostů prováděné    

v souvislosti s jejich dobýváním a zřizováním a provozování odvalů, výsypek    

a odkališť při výše uvedených činnostech. 

Všechny vyráběné písky vyhovují poţadavkům vyhlášky č. 135/2004 Sb., 

kterou se stanovují hygienické poţadavky na koupaliště, sauny a hygienické 

limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. 

2.2 Báňská činnost v organizaci Sklopísek Střeleč, a. s. 

Organizace Sklopísek Střeleč, a. s. je drţitelem oprávnění k hornické činnosti 

podle § 2, písm. b, c, d, e, zák. č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách 

a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, vydáno OBÚ Trutnov, 

č. j. 2722/10/09/1 dne 20. 7. 2010.  
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Hlavní náplní organizace Sklopísek Střeleč, a. s. je těţba vyhrazených nerostů 

(otvírka, příprava a dobývání výhradních loţisek, zřizování a provozování 

odvalů, výsypek a odkališť), především pak úprava a zušlechťování nerostů 

prováděné v souvislosti s jejich dobýváním a následný prodej. 

Dále je drţitelem oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem            

č. j. 1491/I/08 vydané OBÚ v Trutnově dne 16. 4. 2008. 

2.3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP) vychází 

z povinností stanovených organizaci zákonem č. 61/1988 Sb., o hornické 

činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů   

a prováděcích vyhlášek 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, ve znění pozdějších předpisů                         

a č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 

provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění pozdějších předpisů. 

V letech 1998 – 99 společnost vytvořila a zavedla systém jakosti podle 

mezinárodní normy ISO 9002 : 1994. Tento systém byl certifikován společností 

Bureau Veritas Quality International v listopadu 1999. V roce 2003 společnost 

vytvořila a zavedla integrovaný systém managementu podle poţadavků norem 

ISO 9001 : 2000, ISO 14001 : 1996 a OHSAS 18001 : 1999 (BOZP). [3] 
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3. Geologická a hydrogeologická charakteristika loţiska 

Střeleč 

3.1 Pozice loţiska Střeleč 

Loţisko sklářských a slévárenských písků na loţisku Střeleč je naším 

nejvýznamnějším loţiskem písků z hlediska kvantity a především kvality 

suroviny. Loţisko se rozkládá v Královéhradeckém kraji, na katastru obcí 

Střeleč a Mladějov v Čechách. Blízko obce Hrdoňovice. 

 

Obr. č. 2: Ložisko Střeleč na mapě ČR [http://www.glassand.eu] 

Podle regionálně – geomorfologického členění ČR leţí loţisko Střeleč v okrsku 

Vyskeřské vrchoviny, jakoţto geomorfologického podcelku Turnovské 

pahorkatiny, která patří celku jičínská pahorkatina. Tento celek náleţí do oblasti 

Severočeské tabule v subprovincii České tabule spadající do provincie Česká 

vysočina. [4] 

Loţisko Střeleč leţí mimo Chráněnou krajinnou oblast Český ráj. Jiţní část 

CHKO Český ráj se nalézá severně od dobývacího prostoru Střeleč. Její jiţní 

hranice probíhá po jiţní a jihovýchodní hranici katastrálního území Troskovice 

směrem k Dolskému rybníku a od něho podél katastrálního území Mladějov 

jiţním směrem. Východní část CHKO se přibliţuje k jiţní části dobývacího 

prostoru loţiska Střeleč od obce Zámostí po vodoteči aţ k silnici druhé třídy 
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Sobotka – Újezd pod Troskami. Podél které pokračuje východním směrem        

k okraji obce Hrdoňovice. K přímému střetu loţiska Střeleč a CHKO Český ráj 

nedochází. 

3.2 Geologie loţiska Střeleč a jeho širšího okolí 

Ve vymezeném území se na povrchu setkáváme s křídovými sedimenty (coniac 

aţ svrchní turon), terciérními říčními sedimenty a vulkanity s kvartérním 

pokryvem. Vznikají pískovcové oblasti, které tvoří vyvýšeniny (Prachovské 

skály, Vyskeřská vrchovina, Markvartická plošina a Velišský hřbet). Výše 

zmíněné oblasti jsou od sebe odděleny kotlinami (Jičínská a Sobotecká kotlina, 

Libuňská brázda). Vymezené území pískovce (hruboskalský pískovec 

coniackého stáří), o které je těţební zájem, lze rozdělit litostratigraficky na 

svrchní, střední a spodní část. [4] 
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Tab. č. 1: Ložisko Střeleč – profil ložiskem 

Mocnost Profil Hornina 

0,2 – 0,4 m  Ornice, lesní humus 

0 – 13 m  Kvartérní hlíny a spraše 

0 – 3 m  Jílovce  

cca 1 m  Svrchní červená poloha 

3 – 13 m  Tvrdá poloha 

cca 10 m  1. Poloha slévárenských písků 

max. 1 m  Střední červená poloha 

cca 10 m  1. Poloha slévárenských písků 

2 – 7 m  Hlavní červená poloha 

aţ 70 m  Poloha sklářských písků 

3 – 15 m  Spodní poloha slévárenských písků 

  Podloţí turonské slínovce a pískovce 
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Ze zjištěných poznatků lze říci, ţe pískovcová tělesa byla usazována ve formě 

výplavových kuţelů mělkovodních delt při ústí vodních toků na úpatí dřívějších 

Luţických a Jizerských hor. Usazování probíhalo v hlubším sedimentačním 

prostředí a v dlouhém období klidné a pravidelné sedimentace. Křídové 

sedimenty byly, při ústupu křídového moře, narušeny řadou zlomů směru       

SZ – JZ. Za celou řadu zlomů je nutné zmínit dva, které zásadně ovlivnily 

těţební činnost na loţisku Střeleč. První zlom je značen výskytem vulkanických 

ţil a těles čedičů při severozápadním okraji lomu. Jedná se o skaříšovský 

severozápadní zlom. Druhý zlom s názvem skaříšovský východozápadní 

limituje do současné doby způsob těţby v lomu, poněvadţ prochází středem 

loţiska a vzniká nebezpečí propadů a kaveren. [1] 

3.3 Hydrogeologie 

V blízkém i vzdáleném okolí lomu Střeleč je dokumentován vícekolektorový 

systém. Vliv těţební činnosti na reţim podzemních vod ve svrchní i spodní 

zvodni je monitorován více neţ třiceti vrty. Některé vrty jsou vybaveny čtecími 

jednotkami pro sledování kontinuální sledování hladiny podzemní vody.            

V blízkém okolí je sledování více neţ 100 domovních studní. Stejně jako 

podzemní vody se sledují hladiny a průtoky v přilehlých vodních tocích 

(Ţehrovka, Libuňka, Ţehrovský potok).  
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4. Popis stávající technologie dobývání a úpravy sklářských 

a slévárenských písků 

4.1 Báňská legislativní charakteristika loţiska 

Organizace Sklopísek Střeleč se věnuje těţbě jediného loţiska, a to loţiska 

Střeleč, na kterém se vyskytují nejjakostnější sklářské a slévárenské písky.    

Po geologickém průzkumu z padesátých let minulého století byl 1. 6. 1959 

podán návrh na stanovení dobývacího prostoru Střeleč, který byl následně 

schválen. Intenzivní geologický průzkum pokračoval v letech 1963 – 1965. 

Současně byly vypočítány zásoby sklářských písků ve mnoţství 144,7 mil. tun  

a slévárenských písků ve mnoţství 55,1 mil. tun. V následujících letech 

probíhaly další etapy průzkumných prací. Poslední etapa těţebního průzkumu 

byla v roce 2005 a byl proveden nový přepočet geologických zásob na loţisku 

Střeleč. Nový přepočet byl schválen na Ministerstvu ţivotního prostředí ČR. [1] 

Kvalita písků se rozlišila na dva hlavní typy. Písky sklářské s maximálním 

obsahem oxidu ţelezitého 0,040 %. Písky slévárenské s obsahem oxidu 

ţelezitého 0,041 – 0,200 %. Písky sklářské se dále dělily do kvantitativních 

skupin ST40, ST 25, ST 21, ST 15. [3] 

V roce 2007 došlo k odpisu nebilančních zásob pod stanovenou těţební bází 

loţiska 248,0 m n. m., a to v blocích č. 1 a 2. Celkem bylo odepsáno 5 210 000 

tun nebilančních zásob. 

4.2 Jakostní a technologická charakteristika suroviny 

Největší zrnitostní podíl tvoří frakce 0,1 mm – 0,3 mm (cca 50%), dále frakce 

0,3 mm – 0,63 mm (25 – 30 %), hrubší frakce 0,63 – 1,2 mm (4 – 6 %). Podíl 

pod 0,1 mm se pohybuje v rozmezí 4 – 8 %. Hlavní uţitkovou frakcí je podíl 

křemenných zrn 0,1 mm – 0,63 mm (cca 85 %). [1] 

Hlavními ukazateli při hodnocení sklářských písků je obsah Fe2O3, TiO2, Al2O3, 

obsah SiO2 vyplývá dle obsahu těchto hodnot a přesahuje 98 %.  
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Chemické znečištění suroviny způsobují těţké tzv. těţké minerály. Jedná se     

o zrna barvících oxidů Fe2O3 a TiO2. Průměrný obsah těţkých minerálů ve 

frakci 0,1 mm – 0,63 mm kolísá v rozmezí 0,031 % - 0,146 %. Hlavním 

minerálem je turmalín (70 – 75 %), minerály Ti (ilmenit, leukoxen, anatas, rutil, 

titanit). Tyto minerály lze v úpravárenském procesu částečně odstranit 

gravimetrickou a magnetickou separací. [1] 

4.3 Stav zásob na loţisku Střeleč 

Dle evidence Geo (MŢP) V 3 – 01 je stav zásob na loţisku Střeleč k 1. 1. 2011 

shrnut v následujících tabulkách č. 2 a 3. [2] 

Tab. č. 2: Množství sklářských písků na ložisku Střeleč k 1. 1. 2011 

Písky sklářské 

Bilanční zásoby volné Prozkoumané 25 356 000 tun 

Vyhledané 15 968 000 tun 

Celkem 41 324 000 tun 

Bilanční zásoby vázané Prozkoumané 12 261 000 tun 

Vyhledané 6 964 000 tun 

Celkem 19 225 000 tun 

Nebilanční zásoby volné Prozkoumané 7 094 000 tun 

Vyhledané 10 128 000 tun 

Celkem 17 222 000 tun 

Nebilanční zásoby vázané Prozkoumané 3 716 000 tun 

Vyhledané 4 803 000 tun 

Celkem 8 519 000 tun 

Celkové geologické zásoby  86 290 000 tun 
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Tab. č. 3: Množství slévárenských písků na ložisku Střeleč k 1. 1. 2011 

Písky slévárenské 

Bilanční zásoby volné Prozkoumané 3 493 000 tun 

Vyhledané 3 894 000 tun 

Celkem 7 387 000 tun 

Bilanční zásoby vázané Prozkoumané 2 769 000 tun 

Vyhledané 2 239 000 tun 

Celkem 5 008 000 tun 

Nebilanční zásoby volné Prozkoumané 109 000 tun 

Vyhledané 46 000 tun 

Celkem 155 000 tun 

Nebilanční zásoby vázané Prozkoumané 408 000 tun 

Vyhledané 234 000 tun 

Celkem 642 000 tun 

Celkové geologické zásoby  13 192 000 tun 

4.4 Charakteristika pouţívaných dobývacích metod 

Nejvyšší kóty povrchu dosahují do výšky 324,0 m n. m., povolené sníţení 

hladiny vody je ke kótě 250,0 m n. m. Báze bilančních zásob je počítána           

k nadmořské výšce 248,0 m n. m. Těţba na tuto kótu probíhá podkopem 

z poslední suché etáţe. 

Těţba na odvodněných suchých etáţích probíhá pomocí selektivní těţby. 

Výška etáţí se pohybuje v rozmezí 3 – 6 m. Těţba skrývek, surovin i výklizů je 

prováděna lţícovými rypadly a kolovými nakladači. Pro tvrdé polohy je 

zapotřebí pouţití trhacích prací. Doprava je řešena nákladními automobily. 

Pouţívané dobývací metody se jeví jako nejvhodnější, zejména kvůli 

potřebnosti vyuţívání selektivní těţby. 
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4.5 Úprava a zušlechťování nerostů 

Vytěţený vyhrazený nerost je v naprosté většině dále zpracováván a tříděn dle 

poţadavků zákazníka. Jedná se zejména o zrnitostní třídění, úprava 

chemického sloţení, mletí a úpravy vlhkosti. 

Surovina je dopravována nákladními automobily k drtírně, která má                   

3 samostatné linky. Po vyklopení do násypky je surovina podávána vibračním 

podavačem do čelisťového drtiče. Podrcený materiál je pásovým dopravníkem 

dopraven do zásobníku, který má obsah 500 m3. Pod těmito zásobníky 

prochází hlavní dopravní pás v délce 300 m, kterým se dopravuje materiál do 

mokré úpravny. 

Mokrá úpravna má 3 samostatné výrobní linky, rozdělené podle jakosti 

vyráběných produktů. Z těchto tří zásobníků je podrcená surovina podávána do 

bubnového rozplavovače. Zvodněný písek je dopravován do dalších 

technologických procesů (hydrocyklony, hydrosizery, odvodňovací vakuové 

dehydrátory). Pro výrobu nejjakostnějších písků se dále pouţívá spirálových 

třídičů a elektromagnetické separace pro odstranění těţkých minerálů. 

Poslední úpravárenská fáze u některých produktů se odehrává v suché 

úpravně. Činnost suché úpravny spočívá v usušení suroviny v horkovzdušné 

sušárně, ze které jde usušený písek do zásobníků, kde je skladován pro další 

třídění. Část sušených písků prochází procesem mletí pomocí kulového mlýna. 
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5. Návrh rozšíření těţby 

5.1 Popis a důvod rozšíření 

Hned v úvodu bych rád upozornil na to, ţe návrh rozšíření těţby sklářských      

a slévárenských písků na loţisku Střeleč se dotýká změny v plánu otvírky, 

přípravy a dobývání nebo jeho úplného nového vypracování. Toto řešení 

navrhuji s cílem zajistit vytěţení co největšího mnoţství vyhodnocených zásob 

a to i zásob vázaných, poněvadţ je stále patrnější, ţe se jiţ nepodaří zajistit 

další loţisko sklářských písků obdobných kvalit. Loţisko Střeleč je v tomto 

směru výjimečné a po jeho dotěţení nebude k dispozici odpovídající náhrada. 

Výroba sklářských písků s obsahem Fe2O3 pod 0,0200 % by skončila a náhradu 

by bylo nutné hledat v zahraničí. Na ostatních loţiscích v České republice nelze 

vyrábět sklářské písky takových kvalit. 

Rozšíření jsem zpracoval do dvou částí, není tím však myšleno, ţe bude 

nejdříve vytěţena prvá část a aţ následně ta druhá. Prvá část zahrnuje zásoby 

v blocích č. 6 a 8 a zásoby uloţené v závěrném svahu č. 9. Druhá část se týká 

bloku č. 7, který souběţně navazuje na stávající povolení. Těţba bude 

započata v bloku č. 6, tím dojde k rozšíření stávajícího loţiska. Dále bude těţba 

pokračovat do bloku č. 8 a souvislou těţbou s bloky č. 7 a 9. Tím docílím 

nejefektivnějšího vyuţití veškerých zásob, které je moţno tímto návrhem získat. 

Podrobné vyznačení dobývacího prostoru, stávajících bloků zásob, 

geologických vrtů, chráněné krajinné oblasti a zejména navrhované řešení 

rozšíření těţby jsem zpracoval v základní důlní mapě, která je přílohou tohoto 

dokumentu (příloha č. 4). 

V následujících kapitolách jiţ popisuji svůj návrh rozšíření a navrhuji technologii 

dobývání, které je nejoptimálnější a nejefektivnější volbou. 
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Obr. č. 3: Ložisko Střeleč – POPD a bloky zásob [foto www.mapy.cz] 

5.2 První část rozšíření těţby 

První část navrhovaného rozšíření vznikne rozšířením hranic těţby plánu OPD, 

do výše zmíněných bloků č. 6, 8 a 9 (obr. č. 3). Je třeba zdůraznit, ţe těţba se 

bude i nadále pohybovat pouze v hranicích dobývacího prostoru, které nebudou 

v ţádném případě překročeny.  

První skrývková etáţ bude vedena z lomu na konci výsypky u silnice po její 

patě, skoro přímo k jihu, kolem vrtu V 520 aţ k ochrannému pilíři silnice. Tam 

se otočí k západu a bude probíhat severně od cesty, která vede k obytnému 

stavení u vrtu V 539P-89. Severně od této cesty, bude vytvořen bezpečnostní 

ochranný val minimálně 2 m vysoký a osázený keři či stromky. Osázením bude 

zakryt přímý pohled do lomu. Aţ za tímto valem by teprve došlo k zahloubení 

lomu. Odtud bude pokračovat k západu za ochranným valem u cesty, a to aţ ke 

svahu k říčce s názvem Ţehrovka. Pokud dojde k vykoupení dvou chat v údolí 

říčky, bude pokračovat k severozápadu po čárkovaně vyznačené hranici přes 

obě chaty v nadmořské výšce kolem 280,0 m n. m. V opačném případě ve 

svahu nad oběma chatami aţ k vrtu V 602a. Zde se otočí zpět k západu a bude 

probíhat v souběhu nad lesní cestou asi 5 aţ 8 m nad údolím řeky Ţehrovka     

a to aţ do konce dobývacího prostoru k rybníku Dola.  

POPD 

č. 6 

č. 8 

č. 9 

č. 7 
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První těţební etáţ ve slévárenské poloze bude následovat s běţným odstupem 

cca 15 m, tak jak je v POPD plánováno. Dále by následovaly, s potřebnými 

odstupy, ostatní etáţe stejně jako v původním POPD. 

 

Obr. č. 4: První část navrhovaného rozšíření [foto RNDr. Smutek] 

Při tomto postupu dojde k téměř úplnému vytěţení bloků č. 8 a 9 a podstatné 

části bloku č. 6. Zásoby v těchto blocích jsem uvedl v následující tabulce. 

Tab. č. 4: Zásoby sklářských a slévárenských písků v blocích č. 6, 8 a 9  

Blok Slévárenské 

písky 

ST 40 ST 25 ST 21 ST 15 

č. tun tun tun tun tun 

6 1 723 928 4 379 253 859 860 14 027 0 

8 639 086 1 609 091 353 669 318 509 161 323 

9 1 600 410 2 316 678 1 024 039 682 692 498 030 

Celkem 3 963 424 8 305 022 2 237 568 1 015 228 659 353 

Celkem 3 963 424 12 217 171 

Celkem 16 180 595 

Blok č. 6, 8 a 9 
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Bloky č. 8 a 9 budou dotěţeny prakticky úplně, u bloku č. 6 zůstane nedotěţena 

jeho východní část pod výsypkou. Celkový stav zásob k těţbě se tak sníţí aţ    

o cca 1,7 mil. tun, tj. na 14,5 mil. tun. 

Ve stejných blocích jsem vypočítal následující skrývky a výklizy. 

 Tab. č. 5: Množství skrývkových hmot a výklizů v blocích č. 6, 8 a 9 

Blok Skrývka Výklizy 

č. m3 m3 

6 1 671 326 728 005 

8 422 955 310 236 

9 727 459 741 449 

Celkem 2 821 740 1 779 690 

Celkem 4 601 430 

V bloku č. 6 opět vlivem jeho přesypání nebude dotěţeno asi 0,6 mil m3 skrývek 

a výklizů. Jejich kubatura bude tedy činit cca 4 mil. m3.  

Tab. č. 6: Porovnání množství zásob a skrývek v blocích č. 6, 8 a 9 

Blok Zásoby Skrývka + výklizy 

č. tun m3 

6 5 277 068 1 799 331 

8 3 081 678 733 191 

9 6 121 849 1 468 908 

Celkem 14 480 595 4 001 430 

Okraj lomu tedy bude probíhat 5 – 10 m nad údolím říčky Ţehrovka a konečnou 

vodní plochu by bylo moţno propojit případně s rybníkem Dola. Poněvadţ vodní 

hladina ve vzniklém jezeře, po dokončení těţby, by měla mít stejnou 

nadmořskou výšku v rozmezí 268,0 – 272,0 m n. m. 

Pokud bude tento návrh odsouhlasen příslušnými orgány, bude moţné 

postupně dosypávat svah k Ţehrovce aţ na kótu 310,0 m n. m. Tím bude 
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dodrţena původní podmínka z plánu otvírky, přípravy a dobývání z roku 1998. 

Svah bude mírnější a tím přístupnější k lesnímu obhospodařování, bude tak 

zalesněn, zatravněn a vytvarován podle poţadavků pro ochranu přírody. Také 

se tím zpomalí postup jediné vnitřní výsypky. Problém můţe nastat aţ před 

ukončením těţby, poněvadţ další skrývky a výsypky pro dosypání svahu 

nebudou k dispozici. Tomu se dá předejít tak, ţe nejprve dojde ke skrytí            

a dotěţení jiţní části lomu a při těţbě severní části budou skrývkové hmoty       

a výklizy uloţeny na dříve vytvořené jiţní svahy lomu. V této části dobývacího 

prostoru bude jeho okraj respektovat hranici dobývacího prostoru a bude se 

pohybovat v nadmořských výškách přes 300 m n. m. 

Těţební práce v blízkosti chat a výše zmiňovaného obytného stavení si 

pravděpodobně vyţádají další sníţení mnoţství trhavin pouţívaných při těţbě. 

Také počítám s tím, ţe v případě sníţení hladiny vody v domovních studních 

dojde buď k jejich prohloubení, vybudování nových jímacích zařízení, případně 

k zajištění jiné náhrady. 

5.3 Druhá část rozšíření těţby 

Druhá část navrhovaného rozšíření vznikne rozšířením hranic těţby plánu OPD 

do bloku č. 7 (obr. č. 3), který navazuje na bloky č. 3 a 4. Představuje plynulé 

pokračování těţby západním směrem aţ do konce hranic dobývacího prostoru 

a to tak, jak bylo generelně naplánováno v těţební studii pro celé loţisko 

Střeleč. Severní hrana lomu bude sledovat v nevelké vzdálenosti hranici 

dobývacího prostoru. Průběh jiţní hrany byl popsán v první části mého návrhu, 

při těţbě bloků č. 6, 8 a 9, na které navazuje. Těţba se bude i nadále 

pohybovat pouze v hranicích dobývacího prostoru, které nebudou v ţádném 

případě překročeny. 
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Obr. č. 5: Druhá část navrhovaného rozšíření [foto RNDr. Smutek] 

Při tomto postupu dojde k téměř úplnému vytěţení bloku č. 7. Zásoby 

sklářských a slévárenských písků v tomto bloku jsem uvedl do následující 

tabulky. 

Tab. č. 7: Zásoby sklářských a slévárenských písků v bloku č. 7  

Blok Slévárenské 

písky 

ST 40 ST 25 ST 21 ST 15 

č. tun tun tun tun tun 

7 3 893 602 7 874 114 3 806 691 2 746 380 1 541 217 

Celkem 3 893 602 15 968 402 

Celkem 19 862 004 

Blok č. 7 bude dotěţen prakticky úplně, v malé míře zůstane nedotěţena jeho 

severní část. V této části dojde k ponechání nevelkého závěrného svahu 

navazujícího na bloky č. 1 a 3. Současně můţe dojít v rámci dobývacího 

prostoru i k těţbě mimo hranice bloků zásob. Takţe celkový stav těţitelných 

zásob se sníţí maximálně o cca 5 %. A to vlivem závěrného svahu, zásoby 

v něm budou vykazovány jako vnější ztráty. Těţitelné zásoby se z 19,8 mil. tun 

sníţí na cca 18,9 mil. tun. 

Blok č. 7 
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V bloku č. 7 jsem vyhodnotil následující skrývky a výklizy, které bude nutno 

uloţit na vnitřní výsypku. 

Tab. č. 8: Množství skrývkových hmot a výklizů v bloku č. 7 

Blok Skrývka Výklizy 

č. m3 m3 

7 2 503 030 2 859 364 

Celkem 5 362 394 

Tab. č. 9: Porovnání množství zásob a skrývek v bloku č. 7 

Blok Zásoby Skrývka + výklizy 

č. tun m3 

7 18 868 904 5 632 394 

Celkem 18 868 904 5 362 394 
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6. Technologie dobývání 

6.1 Dobývací metody 

Při schválení navrhovaného rozšíření těţby budou dobývací práce začínat        

v jiţní části loţiska, u severního okraje bloku č. 6.  První otvírková etáţ bude 

směřovat od vrtu V 517, po první slévárenské etáţi k vrtu V 522. Jedná se        

o odtěţení současného závěrného svahu, který je schválen stávajícím plánem 

otvírky, přípravy a dobývání. Po odtěţení části závěrného svahu dojde              

k vyhotovení dostatečného manipulačního místa pro tvorbu nájezdů na 

skrývkové polohy.  

Při dobývacích metodách bude pouţito následných zařízení. Pro nakládku 

rozpojené suroviny a skrývky bude pouţito pásových rypadel a kolových 

nakladačů (obr. č. 6). Pro úpravu cest bude pouţit pásový dozer. A pro odvoz 

skrývkových zemin a dovoz suroviny do drtírny se vyuţije nákladních 

automobilů. 

 

Obr. č. 6: Nakládka kolovým nakladačem [foto vlastní] 

Při rozšíření se bude muset postupně odtěţit skrývka ornice, kvartérní hlinité 

skrývky a tvrdá poloha. Poté dojde k samotné těţbě slévárenských písků a pod 

červenou polohou k těţbě písků sklářských. 
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Pro skrývku ornice bude pouţit pásový dozer, případně lopatové pásové 

rypadlo s břitem. Mocnost orniční půdy je 0,2 – 0,4 metru. Orniční půda bude 

ukládána na předem vybrané místo, kde bude uloţena na deponii a připravena 

na budoucí rekultivační práce. 

Následně dojde k odtěţení kvartérních hlín a spraší o mocnosti 2,0 – 15,0 

metrů v jedné aţ třech etáţích. Sklon svahů těchto etáţí bude max. 60 stupňů. 

Mocnost jednotlivých etáţí nepřesáhne 6 metrů. Těţba bude prováděna 

pásovými rypadly (obr. č. 7), při menších mocností kolovými nakladači. Odvoz 

bude prováděn nákladními automobily na vnitřní výsypku.  

 

Obr. č. 7: Nakládka pásovým rypadlem [foto vlastní] 

Pod kvartérními hlínami se vyskytuje skrývka tvrdé polohy, která je tvořena 

jemnozrnným a silně zpevněným pískovcem. Tento pískovec není vhodný ke 

zpracování. Z důvodů jeho silného zpevnění se pro rozpojení pouţije vrtacích   

a následně trhacích prací. Mocnost této polohy činí 2 – 10 metrů a bude těţena 

ve dvou etáţích. Sklon svahu těchto etáţí můţe být aţ 85 stupňů. Nakládání 

bude prováděno pomocí pásových rypadel nebo kolových nakladačů z rozvalu 

po provedených trhacích prací. Materiál bude také odváţen na vnitřní výsypku, 

na zpevnění výsypkových stupňů.  

Pod tvrdou polohou se nachází poloha slévárenských písků. Tato poloha se 

vyznačuje jemně aţ středně zrnitým zpevněným pískovcem, ţlutě aţ rezavě 
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zabarveným. Tyto polohy jsou silně zpevněné, a tak se také pouţije vrtacích     

a trhacích prací malého nebo velkého rozsahu. Mocnost slévárenských písků   

v těchto místech je 3 – 18 metrů. Výška jedné etáţe nepřesáhne 6 metrů          

a sklon nepřesáhne 85 stupňů. Nakládání slévárenských písků po rozrušení 

trhacími pracemi bude prováděno pásovými rypadly nebo kolovými nakladači. 

Dle jednotlivých kvalit bude tato poloha naváţena do násypek drtírny                 

a následně pouţita pro výrobu. 

Mezi slévárenskou a sklářskou polohou se vyskytuje červená poloha. Jedná se 

o polohu zpevněných jemnozrnných pískovců nevhodných ke zpracování. 

Mocnost této polohy je 2 – 7 metrů. Budou vytvořeny max. 2 etáţe o sklonu do 

85 stupňů. Na rozpojení bude také pouţito trhacích prací a pro nakládání 

pásových rypadel nebo kolových nakladačů. Materiál z této polohy je vhodný ke 

tvorbě pracovních plošin a provozních komunikací na vnitřní výsypce. 

Pod červenou polohou se vyskytuje nejvzácnější poloha tohoto loţiska. Jedná 

se o polohu sklářských písků, která je tvořena bělošedými aţ ţlutavými 

jemnozrnnými nebo středně zrnitými pískovci. Mocnost této polohy k hladině 

spodní vody, která je ve výšce 250,0 m n. m., činí aţ 35 metrů. Jednotlivé etáţe 

jsou těţeny dle rozdílných kvalitativních poměrů v mocnostech 3 – 6 metrů. 

Prvé sklářské etáţe pod červenou polohou jsou často znečištěny a budou 

vyuţity pro méně kvalitní výrobky. Tyto etáţe budou po rozrušení trhacími 

pracemi těţeny kolovými nakladači. Další etáţe jsou těţeny pásovými rypadly   

s pouţitím trhacích prací nebo méně zpevněné polohy bez trhacích prací. 

Odvoz je prováděn pomocí nákladních automobilů do násypek drtírny dle kvalit 

jednotlivých druhů suroviny (obr. č. 8).  
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Obr. č 8: Těžba sklářských písků pásovým rypadlem [foto vlastní] 

Aby bylo loţisko vyuţito co nejvíce, bude prováděna také těţba pod hladinou 

podzemní vody. Těţba bude prováděna pomocí trhacích prací a nakládání 

pásovým rypadlem s podkopovou lţící. Lopatové rypadlo bude umístěno na 

poslední suché sklářské etáţi a podkopem naloţí surovinu na nákladní 

automobily. Surovina bude odváţena na předem určené deponie k odvodnění. 

Tento způsob nám umoţní vytěţit dalších 4 – 5 metrů nejjakostnějších 

sklářských písků. 

6.2 Doprava  

Na loţisku Střeleč je uplatňována doprava kolovými nákladními automobily 

značky TATRA. Jejich nosnost se pohybuje v rozmezí 15 – 24 tun. Tento typ je 

vhodný především kvůli poţadované přísné selektivní těţbě a často se 

měnících kvalitativních ukazatelů. Při navrhovaném řešení rozšíření těţby 

počítám se stávajícím typem dopravy. 

Nákladní automobily se budou pohybovat po loţisku po účelových 

komunikacích. Jejich parametry budou stanoveny v příslušném povolení. 

Účelové komunikace budou navazovat na stávající etáţe vnitřní výsypky, pro 

přepravu skrývkových hmot. 
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6.3 Vrtací a trhací práce 

Při rozšiřování těţby do výše zmiňovaných bloků zásob bude pouţíváno 

trhacích prací malého a velkého rozsahu. Tyto práce se budou pouţívat 

zejména při odkrývání tvrdých skrývkových poloh a prvních slévárenských 

poloh.  

 

Obr. č. 9: Vrtací souprava [foto vlastní] 

Budou pouţívány vrtací soupravy na pásovém podvozku se šnekovým 

vynášením drtě (obr. č. 9). Tyto soupravy umoţňují vrtat do hloubky max. 6 m, 

coţ nám navazuje na dosah dobývacích mechanismů a umoţňuje vyuţít loţisko 

dle odlišných kvalitativních parametrů. 

Pro trhací práce bude vypracován samostatný technologický postup a budou 

sledovány seizmické a jiné negativní vlivy na okolí.  

6.4 Uloţení skrývkových hmot 

Převáţná část skrývkových hmot a výklizů bude ukládána na současnou vnitřní 

výsypku (obr. č. 10), která je hlavním místem pro ukládání těchto materiálů. 

Tato výsypka bude i nadále postupovat od severovýchodního okraje lomu, od 

drtírny v jihozápadním směru, za postupujícími těţebními řezy. Skrývkové 
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zeminy budou dopravovány nákladními automobily a pro úpravu cest a tvarů 

jednotlivých stupňů bude pouţito pásového dozeru.  

 

Obr. č. 10: Vnitřní výsypka [foto vlastní] 

Rozšířením těţby dojde k navýšení mnoţství skrývkových hmot a výklizů. Bude 

tak zpracován nový technologický plán sanací a rekultivací. Největší pozornost 

bude věnována podmínce nepřekročení původního terénu. Tato hranice je 

stanovená ve stávajícím POPD a limituje tím výšku vnitřní výsypky kótou cca 

330,0 m n. m.  

Stanovení rozměrů jednotlivých výsypkových stupňů, šířky pracovních plošin    

a způsob ukládání by měly být zpracovány v novém plánu a budou vypadat 

následovně. 

Při rozšiřování postupu jednotlivých výsypkových etáţí za postupující těţbou 

bude vţdy vytvořeno podzákladí před samotným sypáním. Toto podzákladí 

bude tvořeno jen z balvanů a rozměrných kusů pískovce z tvrdé polohy. Hlavní 

důvod podzákladí je vytvoření stabilního pevného podkladu, který je převáţně 

tvořen ve vodních plochách v lomu o nadmořské výšce 248,0 – 251,0 m. 

První etáţ vnitřní výsypky bude sypána v dílčích etáţích aţ do celkové 

mocnosti 15 m. Na tuto etáţ bude pouţit převáţně kamenitý materiál z tvrdé     

a červené polohy. Objem spraší uloţených na tomto stupni nepřesáhne 30 %   
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z celkového mnoţství. Pata první etáţe bude ve výšce 251,0 – 252,0 m n. m.   

a hlavu etáţe v úrovni 266,0 m n. m.  

Druhá etáţ bude mít stejné parametry, bude navazovat na hlavu první etáţe aţ 

do výšky 281,0 m n. m. Zde jiţ budou ukládány smíšené zeminy (spraše, 

červená a tvrdá poloha i výklizové materiály).  

Třetí etáţ bude mít v patu úrovni 281,0 m n. m. a hlavu ve výšce 296,0 m n. m. 

V tomto výsypkovém stupni budou ukládány opět smíšené zeminy a také 

neprodejné odpadní písky. 

Ve stejných hodnotách jako první tři etáţe bude pokračovat i čtvrtý a pátý 

výsypkový stupeň. 

Všechny stupně budou tvořeny v dílčích provozních etáţích. Jejich šířka 

pracovních plošin bude minimálně 12 m. Sypný úhel těchto svahů bude          

35 – 40 stupňů. Jednotlivé etáţe vytvoří dočasné pracovní komunikace, jejichţ 

trasy se budou postupem výsypkových stupňů měnit. 

Část skrývkových hmot z bloků č. 6, 8 a 9 bude pouţita na ochranný val podél 

silnice spojující obce Hrdoňovice a Mladějov v Čechách. Tento ochranný val 

bude zalesněn vhodnými dřevinami, aby vytvořil bezpečnostní prvek a zakryl 

pohled do lomu. Nemalá část skrývkových zemin bude pouţita na přesyp          

v bloku č. 8, v místech vrtu V 602. Jedná se o údolí, které je potřebné přesypat, 

aby se spojily závěrné svahy a došlo k uzavření loţiska. 

Skrývkové hmoty z bloku č. 7 budou ukládány převáţně do postupující vnitřní 

výsypky. Pokud by se však podařilo sníţit závěrné svahy v bloku č. 9, pouţila 

by se část skrývkových hmot na jejich opětovné navýšení. 
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7. Vlivy na ţivotní prostředí 

7.1 Zhodnocení vlivu hornické činnosti 

Pro loţisko Střeleč je zpracována dokumentace s názvem posouzení vlivu 

těţby na ţivotní prostředí (E. I. A.). Je pravděpodobné, ţe při povolení tohoto 

návrhu bude nutné vypracovat nové posouzení vlivu těţby na ţivotní prostředí. 

V rámci navrhovaného řešení je potřebné také přihlíţet k těmto vlivům. 

Nejvýznamnějšími vlivy jsou hlučnost, prašnost, znečistění povrchových vod, 

devastace pozemků a vztah k chráněným oblastem. 

7.2 Ochrana přírody a krajiny 

Na devastaci přírody a krajiny vlivem rozšíření těţby musíme taktéţ poukázat. 

Musíme dbát na vyuţívání cenné orniční půdy, účelné vyuţití skrývkových 

poloh a správnou volbu rekultivace. Je to velmi důleţité pro navrácení 

vytěţeného prostoru, tak aby nebyl narušen krajinný ráz okolního prostředí. 

Nejvíce budou zmiňovány skalní kulisy v prostoru vrtů V 126 a V 516.               

V minulosti bylo ţádáno, aby tyto skalní útvary byly zachovány. Naopak skalní 

kulisy v severovýchodní části lomu budou zanechány pro hnízdiště břehule 

říční. 

Další snaha bude zaměřena na sníţení kóty 310,0 m n. m. při jiţním okraji 

lomu. Jedná se o ponechaný závěrný svah při okraji bloku zásob č. 9. Záměr je 

surovinu z tohoto bloku co nejvíce vyuţít a kótu 310,0 m n. m. dosáhnout 

následujícím nasypáním skrývkových poloh. 

7.3 Ochrana ovzduší 

Na hlučnosti se nejvíce podílí trhací práce malého a velkého rozsahu, provoz 

drtírny a mokré či suché úpravny. V rámci rozšíření těţby musíme nejvíce dbát 

na trhací práce spojené s dobývacími metodami a dopravou suroviny. Nejvíce 



Lukáš Horák: Rozšíření těţby sklářských a slévárenských písků na loţisku Střeleč 

 

2012   28 

 

problémová část je v jihozápadní části, při rozšíření těţby do bloků č. 6, 8 a 9. 

Těţbou v těchto blocích se přiblíţíme obci Mladějov v Čechách a k několika 

dalším stavením. Pravděpodobně se budou muset pouţívat jen trhací práce 

malého rozsahu. 

Prašnost na lomovém provozu vzniká zejména v letních a větrných dnech 

provozem nákladních automobilů. Tato problematika je řešena skrápěcími vozy 

a bude muset pokračovat i v navrhovaném rozšíření. K částečnému zachycení 

prachových podílů napomůţe i ochranný val s porostem, o kterém jiţ bylo 

zmiňováno. 

7.4 Ochrana půdy 

Postupem těţby budou zabírány zejména pozemky lesnické a také 

zemědělské. Zemědělské pozemky převáţně v bloku č. 6 a lesnické pozemky   

v blocích č. 7, 8 a 9. Hospodaření na těchto pozemcích bude probíhat aţ do 

poslední chvíle před těţbou. Orniční půda bude před těţbou skryta a uloţena 

na deponie, ze kterých bude v budoucnu pouţita na následné rekultivační 

práce. 

7.5 Ochrana vody 

Podzemní voda bude i nadále odčerpávána jako v současnosti. Čerpaná voda 

bude částečně pouţita při úpravě sklářských i slévárenských písků. Část vody 

bude vypouštěna do vodoteče Ţehrovka či Libuňka. Mnoţství těchto vod bude 

stanoveno v povolení příslušným vodoprávním úřadem.  

Dojde však k podstatnému zvětšení vodní plochy jezera, které vznikne po 

ukončení těţebních prací. Stávající hladina vodního jezera v lomu je ve výšce 

250,0 m n. m. Aţ dojde k vytěţení loţiska, stoupne tato hladina do původní 

výšky cca 272,0 m n. m. Je proto nutné závěrné svahy, jde hlavně                     

o jihozápadní část bloku č. 9, zanechat či dosypat do takové výšky, aby 

neohrozily vytvoření jezera. 



Lukáš Horák: Rozšíření těţby sklářských a slévárenských písků na loţisku Střeleč 

 

2012   29 

 

7.6 Ochrana obyvatel 

Ochrana obyvatel zahrnuje zejména trhací práce, ztráta povrchových                

a podzemních vod, hlučnost a prašnost z lomového a úpravárenského provozu. 

Na veškeré tyto činnosti budou muset být zpracovány projekty a posudky 

s navrhovaným řešením. 

7.7 Vyuţití vytěţeného prostoru pro jiné účely 

Po dokončení hornické činnosti se nabízí vyuţití zejména díky rozsáhle vodní 

ploše. Tuto plochu budeme moci vyuţít jako nádrţ pro pitnou vodu nebo 

k rekraci či sportovním účelům.  
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8. Vyhodnocení navrhovaného řešení  

Cílem mého navrhovaného rozšíření je vytěţení většiny vázaných zásob, 

nalézajících se v jiţní části loţiska v blocích č. 6, 8 a 9. V těchto blocích jsem 

vyhodnotil celkem 14,5 mil. tun písků sklářských a písků slévárenských, nad kótou 

248,0 m n. m. Druhým cílem je pokračování těţby v bloku č. 7, který souvisle 

navazuje na stávající hranice POPD, kde jsem nad kótou 248,0 m n. m. vyhodnotil 

18,9 mil. tun písků sklářských a písků slévárenských. 

V současné době platný plán OPD pokrývá zásoby v blocích č. 1, 2, 3, 4. Blok č. 7 

představuje další pokračování těţby za hranici současného plánu otvírky, přípravy 

a dobývání. Vázané bloky č. 6, 8 a 9 mohou být těţeny v případě, ţe dojde ke 

schválení rozšíření těţby. Zásoby v celém dobývacím prostoru na loţisku Střeleč 

jsou uvedeny v předchozích tabulkách č. 2 a 3. Shrnutí první a druhé části 

navrhovaného rozšíření je uvedeno v tabulce následující. 

Tab. č. 10: Množství zásob získaných navrhovaným řešením 

Blok Zásoby Skrývka + výklizy 

č. tun m3 

6 5 277 068 1 799 331 

8 3 081 678 733 191 

9 6 121 849 1 468 908 

7 18 868 904 5 362 394 

Celkem 33 349 499 9 363 824 

V posledních letech se těţba sklářských a slévárenských písků na Loţisku Střeleč 

pohybuje v mnoţství cca 650 – 750 tisíc tun. Z předchozí tabulky č. 10 je patrné, 

ţe mnoţství zásob získaných tímto návrhem znamená prodlouţení ţivotnosti 

loţiska Střeleč o dalších cca 48 let. 
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9. Závěr 

Jak jiţ bylo řečeno v úvodu, loţisko Střeleč je jedním z nejkvalitnějších loţisek 

sklářských a slévárenských písků na našem území. Je proto nutné vyuţít jeho 

potenciální v maximální moţné míře. 

Dalším velkým pozitivem prodlouţení ţivotnosti loţiska Střeleč je podpora 

zaměstnanosti v blízkém okolí a v ostatních průmyslových oblastech.  

V návrhu, zpracovaném v této dokumentaci, poukazuji na moţnost rozšíření 

stávajícího loţiska v současném dobývacím prostoru. Z tohoto hlediska se jeví 

moţnost rozšíření velmi atraktivně a pozitivně.  

Současná ţivotnost zásob v platném POPD při roční těţbě 650 – 750 tisíc tun je 

odhadována na cca 38 let. Jak je uvedeno ve vyhodnocení navrhovaného řešení, 

prodlouţíme tímto záměrem těţbu na loţisku na celkových 86 let. 

V případě, ţe bude tento návrh přijat, bude nutné nad rámec této zprávy zpracovat 

dokumentaci detailněji. Jedná se zejména o vyřešení střetu zájmů, vyhotovení 

nového POPD a plánu sanací a rekultivací a také zpracování posudku vlivů na 

ţivotní prostředí.  
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