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Summary         

 The subject of my bachelor work is to evaluace production of glass and 

foundry sands in quarry Okresice and following reclamation works. Goal of my 

work is to submit fully comprehensive outlook  on mining activities in this lokality, 

benefits to the community, analysis of present production with wiev to the future 

and proposal of possible reclamation and redevelopment of the quarry after its 

closure. I would like to assess positive as well as negative impact of quarrying on 

the environment, landscape pattern and how it affects  people´s lifestyle. 
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Anotace          

 Tématem mé bakalářské práce je zhodnocení těţby sklářských 

a slévárenských písků v lomu Okřešice, a následné rekultivační práce. Cílem mé 

práce je podat co nejúplnější pohled na těţbu písku v dané lokalitě, přínos pro 

obec, pokračování dobývání suroviny v současnosti s výhledem do budoucnosti 

a návrh moţných sanačních a rekultivačních prací v lomu po vytěţení zásob. Svou 

prací bych chtěla zhodnotit jak kladné tak i záporné vlivy těţby, které ovlivňují 

nejen ráz krajiny, ţivotní prostředí, ale nenechávají stranou ani ţivotní styl člověka. 
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1. Úvod 

  Lomové dobývání v hornictví má nemalý význam. Nelze zpochybnit 

důleţitost povrchových uhelných dolů, kde uhelná loţiska představují 

nejpodstatnější sloţku nerostného bohatství v ČR. Hornická činnost však zahrnuje  

i dobývání jiných surovin, např. stavebního či ušlechtilého kamene, písků, 

štěrkopísků, vápence aj., které jsou neméně důleţité. 

  Avšak provoz povrchového dobývání nerostných surovin vedle vysoké 

výrubnosti loţiska s sebou přináší i řadu negativních dopadů na ţivotní prostředí. 

Tento způsob těţby do určité míry určuje ráz krajiny nebo vytváří krajinu zcela 

novou. Je důleţité, aby po ukončení vhodně zvolené těţby bezodkladně 

následovaly rekultivační práce a dodrţovaly se metodické postupy obnovy 

ekosystému. 

  Mnou vybraná lokalita, lom Okřešice, leţí v okrese Česká Lípa, který náleţí 

do samosprávného celku Liberecký kraj. V této oblasti je v současné době  

v provozu několik lomů, ovšem těţbou a současně úpravou sklářských  

a slévárenských písků se zabývá pouze firma Provodínské písky a.s. Akciová 

společnost Provodínské písky s počtem zaměstnanců 62 není z pohledu 

zaměstnanosti aţ tak významná, avšak v dlouhodobém časovém horizontu 

(zásoby písku v dobývacím prostoru Okřešice se odhadují na 90 let), skýtají 

pracovní jistotu [7]. 

  Lom Okřešice a jeho provozovatel jsou podle mého názoru modelovým 

příkladem, jak lze skloubit průmyslový zásah do přírody za účelem zisku  

s následným odborně propracovaným zahlazením důlní činnosti. Zásah do 

ekosystému je citelný, ale šetrnou nápravou můţeme získat i více. Nejen, ţe se 

zrekultivovaný prostor navrátí do své původní funkčnosti a stane se útočištěm 

běţných druhů fauny a flory, ale očekává se i výskyt vzácných a ohroţených 

druhů rostlin a hmyzu. 
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2. Historie a současnost lomu Okřešice 

 Lom Okřešice leţí na hranicích obcí Srní a Okřešice. Jeho celková rozloha 

činí cca 52 ha. V současné době probíhá těţba na bloku I o ploše 0,63 ha. 

2.1 Počátky těžby písku 

  První naleziště této suroviny byla na Českolipsku objevena na konci 19. 

 století. Do Obchodního rejstříku v Liberci se těţařská firma zanesla 20. května 

1913, pod názvem První severočeská pískovna a vápenopísková cihelna Wilhelm 

Schulz v Provodíně. Kvalitní provodínský písek pouţívaly nedaleké sklárny 

 a výrobci vápenopískových cihel. 

 Význam těţby písku rostl v období první republiky, kdy se více začal 

vyuţívat jako formovací písek v ocelářském průmyslu. V roce 1946 došlo 

k zestátnění firmy a společnost se přejmenovala na Severočeské pískovny. Přes 

několikero názvů přešel v roce 1992 tehdejší národní podnik Keramické a sklářské 

suroviny Karlovy Vary – závod Provodín k současnému názvu Provodínské písky 

a.s. [10]. 

 Před druhou světovou válkou se této suroviny vytěţilo 48 tisíc tun ročně, 

v roce 1951 uţ 140 tisíc a v 60. letech dokonce 450 tisíc tun. V roce 2004 firma 

Provodínské písky a.s. prodala celkem milion tun produktů, z toho asi 350 tisíc tun 

sklářských písků, 300 tisíc tun slévárenských a zhruba 200 tisíc tun speciálních 

písků. Asi 220 tisíc tun písku se suší pro slévárny a stavební chemii [7, 10]. 

 

2.2 Současný provozovatel 

 Provozovatelem lomu je firma Provodínské písky a.s. jehoţ majoritním 

vlastníkem je německá firma Quarzwerke, Gmbh, Frechen v SRN, která po těţbě 

silikátové suroviny upravuje materiál na písky sklářské tavné, slévárenské 

formovací, filtrační a speciální stavební.  

 V roce 1996 získala firma 50% podíl v děčínské dopravní společnosti 

Grewer, kterou přejmenovala na Progrew, s.r.o. se sídlem v Provodíně a tím si 

zajistila kvalitní přepravu výrobků v silokamionech. V roce 1999 společnost 
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zaloţila druhou dceřinou společnost Minorit, s.r.o. se sídlem v Teplicích, jejíţ 

hlavní činností je další úprava výrobků, a to mletí suchého provodínského písku na 

křemennou moučku. V roce 2002 firma investovala na Slovensko, kde získala 

100% podíl ve společnosti Kerkosand Šajdíkové Humence. V této, zatím, poslední 

dceřiné společnosti se slévárenský písek hodí pro výrobu šedé litiny, pro slévárny 

barevných kovů a pro výrobu barevného skla, zejména hnědých pivních lahví [3]. 

 

2.3 Geologické poměry širšího území 

 Území Českého státu patří z regionálního hlediska do dvou zcela odlišných 

geologických celků: Český masiv ( Čechy, většina Moravy a Slezska ) a Západní 

Karpaty ( východní část Moravy a Slezska ). Českolipsko je součástí Českého 

masivu, hlavní oblasti české křídové tabule. Vyskytují se tu horniny odlišného 

minerálního sloţení, př. svor o průměru asi 100m na vrcholu fonolitového vrchu 

Vlhošť, ryolit a andezit v okolí obce Volfartice, a konečně kvádrové pískovce, které 

jsou rozšířené od luţické poruchy k linii Česká Kamenice – Česká Lípa – Mladá 

Boleslav [4]. 

 Základní geologický výzkum širšího okolí prováděl v 60. letech ÚÚC,  

V. Klein, který zjistil výskyt hledaných surovin. 

 Českolipskou oblast tvoří usazené horniny české křídové tabule, zejména 

pískovce a slínovce, vzniklé ze silných písečných vrstev, které se ukládaly na dně 

křídového moře v době mladších druhohor. Později, vlivem obrovských tlaků, které 

provázely vznik velehorského alpsko-karpatského oblouku, byla Česká křídová 

tabule rozlámaná spoustou hlubokých zlomů. V českolipské krajině to jsou zlomy 

okřešický a stráţský, podle kterých klesly severní kry o 250 aţ 600 m. Zejména 

okřešický zlom je velmi nápadný i v krajině, protoţe jeho jiţní kra vytvořila 

souvislou hradbu skal sahající od severního konce Pekla k jiţnímu okraji Okřešic. 

Těmito zlomy pak při mohutné sopečné činnosti vystupovaly z hlubinných 

magmatických ohnisek rozţhavené horniny, jenţ po výstupu na zemský povrch 

rychle tuhly. Pozůstatkem tohoto procesu jsou sopečné kopce typických 

kuţelovitých, homolovitých a kupovitých tvarů z čediče nebo znělce [2, 4]. 
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Obr. 1 Geologická stavba okresu Česká Lípa (Internet 1) 
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3. Charakteristika dobývací lokality a vývoj těžby 

 

3.1 Geologické poměry vlastního ložiska 

 Loţisko sklářských a slévárenských písků vzniklo jako součást výplně 

křídové tabule, kam byly dlouhodobě v období středního turonu snášeny nánosy 

písčitých sedimentů.  

 Spodno-turonské sedimenty jsou vyvinuty v prachovité jílovce aţ slinité 

prachovce. Střednoturonské sedimenty jsou zde rozhodující. Svrchnoturonské 

a koňacké sedimenty se zde vyskytují v omezené míře. Mají pelitický charakter 

(jílovce, slínovce prachovce, vápence, vápnité pískovce). Všechny dobývací 

prostory, patřící k těţební společnosti provodínské písky, jsou součástí jediného 

mohutného loţiska Srní. Vlastní loţisko je tvořeno křemennými pískovci, které 

stratigraficky patří do vyšší části středního turonu. 

 Terciér je v okolí loţiska charakterizován vulkanity (čedičové vyvřeliny) jako 

je například Kraví hora, Provodínské kameny, a jejich výskyt je provázen 

zvýšeným obsahem ţeleza. 

 Kvartér je zde hojně zastoupen deluviálními a deluviofluviálními písky. 

Jejich mocnosti jsou proměnlivé a pohybují se od několika dm aţ do několika 

metrů. V menší míře se na loţiskách vyskytují kvartérní jíly. 

 Křemenné pískovce jsou uloţeny subhorizontálně, místy s nepatrným 

generálním úklonem, 2° aţ 3°, k jihozápadu. Podél některých ploch pískovec 

vyvětrává, jinak je vrstevnatost nezřetelná. Místy se uplatňuje diagonální vrstvení, 

dokládající přínos materiálu od severu a severovýchodu z oblasti luţického 

a krkonošsko-jizerského masivu.   

 Na formování sedimentačního prostoru se malou mírou podílela i tektonika, 

a to formou rozpukáním pískovců. Tím tektonika, současně s vulkanismem, 

zvětráváním, a dalšími vlivy, ovlivnila kvalitu těţené suroviny [1, 4]. 
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Obr. 2 Pohled do lomu (foto autor) 

  

3.2 Petrografická a mineralogická skladba suroviny 

 Písky řadíme k nezpevněným psamitům. Jejich sloţení závisí na tom, 

z kterých hornin vznikl a jak daleko byl transportován. Většinou převládají 

v píscích minerály, které dobře vzdorují jak mechanickému tak i chemickému 

zvětrávání. Je to hlavně křemen a světlá slída (muskovit), dále to mohou být 

i ţivce, glaukonit, úlomky křemitých hornin jako např. rohovec, křemenec a jiné. 

Sloţení písků však také odpovídá oblasti, ze které pocházejí, jaké jsou v ní 

zastoupené horniny a jak intenzivní větrání probíhá.  

 Zrnitostní sloţení pískovců je v loţiscích různorodé. Hlavní podíl zrn je mezi 

0,1 a 0,5 mm a pohybuje se od 45 -do 75%. Zrna o velikosti nad 1 mm jsou 

zastoupeny od 6 do 20%, ovšem optimální podíl těchto zrn je do 10%. Maximální 

velikost zrn je 4 -6 mm a výjimečně aţ 10 mm. Ideální sloţení suroviny je dáno 

poţadavky trhu a vykazuje se výtěţností suroviny, coţ znamená procentuální 

obsah zrn o velikosti pod 0,5 mm. Tato výtěţnost by se měla pohybovat v průměru 

nad 62 %. Tyto pískovce je nutné míchat z více míst současně. Hlavním důvodem 
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je jejich nerovnoměrné rozloţení a horší chemie v některých částech lomu [3, 1]. 

 

 Tab. 1 Chemické a fyzikální vlastnosti (hodnoty v hmotnostních %) 

        Označení Zrnitostní obsah  
 0,1 – 1,0 (mm) 

Zrnitostní obsah  
 0,1 – 0,6 (mm) 

Zrnitostní obsah  
 0,1 – 0,6 (mm) 

       SiO2           98,5          98,5 99 

       Fe2O3            0,035          0,035 0,03 

       Al2O3            0,35          0,35           0,35 

       TiO2            0,05          0,05           0,05 

Ztráty ţíháním 
(1100°C) 

           0,3          0,3           0,3 

Vlhkost (vlhký / 
sušený) 

          8 / 0,2         8 / 0,2          8 / 0,2 

 

 Sklářské písky představují čistší formu loţisek s obsahem oxidu ţelezitého 

(Fe2O3) do 0,045% a ve výrobku pak do 0,035%. Nejvyšší velikost zrna je 0,35 %. 

Písky vhodné pro sklářský průmysl se upravují výhradně mokrou cestou 

a zrnitostním tříděním. Jejich obsah SiO2 se pohybuje nad 98%. 

 Sklářské písky se pouţívají ve sklářském průmyslu pro výrobu plochého 

a dutého skla a jsou pouţívány jako surovina v chemickém průmyslu. 

 U slévárenských písků je povolený vyšší obsah oxidu ţelezitého, a to i přes 

0,40 %. Zrnitost je dána velikostí průměru středního zrna, který je u hlavního 

výrobku 0,36 – 0,37 mm. Zaoblená zrna a vysoký podíl křemene jsou 

charakteristické pro tyto písky. Provodínské slévárenské písky jsou pouţívány jako 

základní materiál pro výrobu forem a jader s pojivy bentonit, Cold Box, 

s furanovými ţivicemi a vodním sklem. 

 Hrubší částí suroviny se vyuţívají k výrobě filtračních a stavebních písků. 

 Vedlejším produktem v pískovně je jíl, vyznačující se vysokou chemickou 

čistotou. Pouţívá se jako surovina pro keramický průmysl. [3, 4] 
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 Na jednotlivých loţiskách se vyskytují příměsi neţádoucích škodlivin. Jedná 

se především o vápnité pískovce. V rámci průzkumu Srní byly zjištěny výskyty 

velmi tvrdých vápnitých pískovců s velkým mnoţstvím fosílií, které byly určeny 

jako Consociace s Amphidonta obliguata z doby středního turonu. Tyto vápnité 

pískovce byly vyčleněny jako nevhodná surovina pro značnou tvrdost a vysoký 

obsah CaO [9]. 

 

3.3 Hydrogeologické poměry 

 Z hlediska vodopisu je pro Českolipský okres rozhodujícím vodním tokem 

řeka Ploučnice, do které ústí všechny vodní toky. Rybníků je v oblasti značné 

mnoţství, avšak většina z nich má jen malou rozlohu.    

 Vlastní loţisko je tvořeno křemennými kvádrovými pískovci. 

Je charakterizováno niţší průlinovou a vysokou puklinovou propustností. Souvrství 

je značně mocné, ale pro těţbu připadá v úvahu jen malá část, leţící nad hladinou 

podzemní vody. Mocnost těchto sedimentů je 100 aţ 130 m, pro vlastní těţbu je 

pouţitelná mocnost od 10 do 30 m nad hladinu podzemní vody. Dané území leţí 

v chráněné oblasti přirozené akumulace křídových podzemních vod. Vysoké 

zásoby vod jsou vodárensky vyuţívány a těţba pod hladinou není povolena. 

Z tohoto důvodu vrty pro průzkumné práce byly ukončované 3 m pod úrovní 

hladiny podzemní vody.        

 Ve zkoumaném území není ţádná vodoteč. Sráţkové vody nepředstavují 

velký problém, protoţe se rychle vsakují do pískovcového podkladu. Těţební 

práce v určeném místě představují pro těţaře bezpečnou suchou bázi těţby a pro 

ochranu podzemních vod střednoturonské zvodně poţadovanou ochranu. Vedle 

dodrţování úrovně těţební báze je nutné striktně dodrţovat stanovené podmínky 

pro manipulaci s ropnými látkami [7].  

3.4 Těžební a přípravné práce 

3.4.1 Legislativa 

 Dne 12.6.2000 OBÚ Liberec povolil organizaci Provodínské písky a.s., 
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hornickou činnost – otvírku, přípravu a dobývání – I. Etapu v části dobývacího 

prostoru Okřešice, a to v souladu ustanovení § 10 odst.1 a § 18 odst. 2 zák. ČNR 

č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti.       

 Zároveň dle ustanovení § 37a odst. 2 zák. č. 44/1988 Sb. O ochraně 

a vyuţití nerostného bohatství ve znění pozdějších zákonů (Horní zákon) OBÚ 

schválil návrh na vytváření zákonných finančních rezerv určených na sanaci 

a rekultivaci pozemků dotčených vlivem dobývání. Trhací práce malého rozsahu 

při povolení hornické činnosti OBÚ povolil dle § 27 odst. 2 zák. ČNR č. 61/1988 

Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě ve znění 

pozdějších zákonů.        

 Navrhované činnosti se týkají území 51,8988 ha /etapa I/, pozemků p.p.č. 

586/21, 646/2, 645/3 a 582/5 v k.ú. Okřešice, které jsou ve vlastnictví Lesů ČR 

s.p. Hradec Králové.Při hornické činnosti – otvírce, přípravě, dobývání a trhacích 

prací malého rozsahu musí být dodrţovány všechny horní předpisy, taktéţ i ostatní 

obecně platné a související právní předpisy [7]. 

3.4.2 Způsob otvírky a přípravy 

 Vlastním otvírkovým pracím předcházely hydrogeologické průzkumné 

práce. K získání údajů o kolísání hladiny podzemní vody bylo vystrojeno 

7 loţiskových vrtů, které plnily funkci hydrogeologických pozorovacích vrtů. Vrty 

byly vrtány vrtací soupravou SBA – 500 do hloubky 3 metry pod hladinu podzemní 

vody. Měření probíhalo ve 2 týdenních etapách v letech 1986 – 1988. 

Z naměřených údajů byla stanovena průměrná úroveň hladiny pro jednotlivé vrty 

a stanoven předpokládaný maximální stav hladiny podzemních vod. Při stanovení 

úrovně těţební báze byl pouţit výchozí údaj maximální úroveň hladiny podzemní 

vody upravený o stanovenou minimální ochranu 1,5 m.    

 Dalším důleţitým krokem bylo vynětí pozemku z lesního půdního fondu. 

Prvotní skrývkové práce spočívaly v odlesnění. Petrograficky je skrývka tvořena 

nevhodnou surovinou a její mocnost je přibliţně 1 metr. Humusová vrstva na 

loţisku je nerovnoměrná a z větší části ji tvoří borové lesy. Tato vrstva je těţena 

samostatně a později pouţita pro rekultivace. Skrývkový materiál se bude 
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deponovat uvnitř dobývacího prostoru na určených skrývkových deponiích. Vlastní 

skrývkové práce začnou s ročním předstihem odlesnění a to v takovém rozsahu, 

aby za daných podmínek zajišťovaly bezpečnost práce, plynulost provozu 

a rentabilitu těţby. Odlesnění je zajišťováno dodavatelskou firmou, ostatní práce 

jsou částečně prováděny vlastní mechanizací.    

 Otvírkový řez se zahájil v jiţní části bloku č. I na p.p.č. 586/21 po 

předchozím odlesnění na celkové ploše 3 ha.      

 Účelem postupného otvírání loţiska po částech je získat rovnocennou 

náhradu za dosud těţená loţiska Veselí a Srní II, a zároveň zajistit dlouhodobý 

přísunu suroviny na mokrou úpravnu a plynovou sušárnu písku s ohledem na 

návratnost vloţených finančních nákladů na jejich výstavbu [7, 9]. 

3.4.3 Dobývací prostor 

 DP Okřešice se rozkládá v katastrálním území obcí Okřešice a Sosnová. 

Celková výměra cca 52 ha zahrnuje pouze část z celého dobývacího prostoru. 

V současné době se těţba písku zajišťuje také v prostorech Srní II a Veselí. 

Geologické zásoby v celém DP činí 144 307 000 tun sklářských a 151 260 000 tun 

slévárenských písků. Hranice dobývacího prostoru tvoří strany nepravidelného 

9- ti úhelníku.          

 V celém DP byly zjištěny zásoby sklářských písků ve výši 144 307 000 tun 

a slévárenských písků ve výši 151 260 000 t. V bloku zásob č. I bylo evidováno 

celkové mnoţství suroviny ve výši 17 545 250 t. Při předpokládané průměrné roční 

těţbě, tj. 650 000 t, se počítá se ţivotností loţiska cca 25 let. Výrubnost se 

předpokládá 90%, přibliţně 15 790 725 tun.     

 Na základě výsledků závěrečné práce geologického průzkumu byl stanoven 

bezpečný sklon závěrného svahu v jiţní části bloku podél silnice III. třídy ve směru 

Srní - Česká Lípa, která se nachází mimo hranice DP Okřešice. Byly provedeny 

statické penetrační zkoušky, odběry vzorků a laboratorní zkoušky mechaniky 

zeminy. V případě svahu o výšce H – 30m byl stanoven dlouhodobě stabilní sklon 

1 : 1,5. Svah o výšce H – 20m je dlouhodobě stabilní při sklonu 1 - 1,25. Výška 

jednotlivých etáţí je max. 6 m a jejich počet vzhledem k mocnosti loţiska činí 
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3 – 4. Šířka pracovní plošiny musí být větší jak 10 m [7, 3, 4]. 

 

Tab. 2 První etapa těžby  

  Úsek Plocha [ha] Mocnost [m] Kubatura [m³] Tonáţ [t] 

1 0,63 16 100800 201600 

2 17,99 19 3417910 6835820 

3 22,49 17,7 3980695 7961390 

4 10,79 11,8 1273220 2546440 

Celkem 51,9 - 8772625 1754525 

 

3.4.4  Těžba ložiska 

 Firma Provodínské písky a.s. mají při rozpojování horniny v DP největší 

zkušenosti s rozpojováním pomocí trhacích prací. Jako hlavní těţební operace se 

zde poţívají trhací práce malého rozsahu.     

 Trhací práce malého rozsahu jsou prováděný plošným způsobem, které 

provádějí pracovníci akciové společnosti. Pro uloţení trhaviny se odkrytá surovina 

navrtává mobilní vrtací soupravou SR 15 do hloubky 5,5 m. o průměru 110 mm. 

Rozteč mezi jednotlivými náloţemi je 2,75 – 6 m, a upravovat ji můţe pouze 

vedoucí trhacích prací. Následným odstřelem se surovina uvolní. Pro elektrický 

roznět se pouţívají elektrické časované rozbušky DeM – S, DeD – S, DeP – S 

s délkou přívodních vodičů nejméně 4 m. Roznět se provádí kondenzátorovou 

roznětnicí RKA – 1 a RKC – 1. Roznětnice musí být přezkoušeny na funkční 

spolehlivost. K nabíjení se pouţívá jen dřevěný nabiják kolmo seříznutý k podélné 

ose, o průměru větším neţ je průměr náloţe a musí být alespoň o 1 m delší neţ 

hloubka vrtu. Aby byl splněn poţadavek na trhací práce malého rozsahu, nesmí 

celková náloţ přesáhnout 200kg. Jednotlivé náloţe smí být při hloubce vrtu 3 m 
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max. 6 kg, a při hloubce vrtu 5 m max. 12 kg. Nabíjení se můţe provádět volným 

pádem. Roznětná náloţka se nabijí jako poslední. Kaţdá náloţ smí mít jen jednu 

rozbušku zapojenou do okruhu. Zapojení je sériové. Těsnění náloţí se provádí 

pískem z vývrtů a těsní se aţ k ústí vývrtu [5, 6].     

 Neţ se zahájí trhací práce, musí se pracoviště očistit od uvolněné horniny 

tak, aby bylo v bezpečném stavu a ústí vývrtů bylo odkryto. Před dopravou 

výbušnin střelmistr zkontroluje pracoviště, zda je v bezpečném stavu, vrtné 

schéma odpovídá danému postupu a je vyklizen manipulační prostor. 

Bezpečnostní okruh se stanoví na vzdálenost 100 m na kaţdou stranu od místa 

odstřelu. Trhací práce provádí střelmistr a 1 aţ 3 pomocníci. Bezpečnostní okruh 

vyklízejí a uzavírají dvou aţ tříčlenné hlídky. Vedoucí trhacích prací určuje 

pracovníky hlídek, jejich poučení provede střelmistr.     

 Sekundární rozpojování nadměrných kusů lze provádět jen výjimečně a po 

povolení vedoucího trhacích prací. Pouţívají se příloţné náloţe. Na 1 m³ horniny 

se pouţije nejvýše 1 kg trhaviny. Pro roznět se pouţijí rozbušky stejných časů, aby 

nedošlo k odhození vedlejší náloţe. Celková náloţ smí být 5 kg a smí být 

odpáleno max. 5 náloţí současně. K utěsnění lze pouţít ucpávky o hmotnosti 

nejméně 20 násobku hmotnosti náloţe. V případě, ţe se pouţije příloţ, která nelze 

utěsnit, pouţije se max. 0,5 kg trhaviny. Ostatní práce bez těsnění jsou zakázány. 

Velké kusy horniny, balvany se v případě sekundárního rozpojování zajistí proti 

pohybu a sesutí.         

 Pokud se v ohroţeném prostoru nachází mechanizace, je nutné provést 

bezpečnostní opatření. V případě rypadla s obsluhou, bagrista natočí svůj stroj 

kabinou od místa odstřelu a vzdálí se. Stroj odveze na vzdálenost nejméně 60 m. 

Řidič dozeru odveze stroj za hranice bezpečnostního okruhu a vyčká v kabině 

stroje. Ostatní pracovníci a hlídka se vzdálí nejméně 150 m od místa odstřelu.

 Vrtací souprava SR 15 vyvrtá vývrty o rozteči 2,75 - 6 m. Průměr vývrtů je 

110 milimetrů a hloubka 3- 5, tyto hodnoty ovlivňuje soudruţnost horniny 

a přizpůsobení se terénu [7]. 
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Obr. 3 Lopatové rypadlo (foto autor) 

 Pro provádění skrývek, rekultivací a urovnávání pracovního terénu u bagrů 

se budou pouţívat buldozery typ DZ 170. 

3.4.5 Úprava suroviny 

 Rozpojená surovina je nakládána bagry typu CAT 345 DH 441 a DH 641 na 

automobily T 815 a odváţena na drtírnu. Při nakládání nesmí být kusovitost 

horniny větší neţ 0,8 m a to proto, aby prošla roštem drtírny.   

 Pískovec se drtí ve 2 – stupňovém drtiči. V prvním stupni je surovina drcena 

v noţoválcovém drtiči s ozubenými kotouči na 100 mm frakce. Na druhém stupni  

je v kladivových drtičích drcena na zrna menší neţ 30 mm. Následně se rozdrcená 

surovina přepravuje pásovým dopravníkem na meziskládku. Odtud se provádí 

podávka do moderní úpravny.        

 Další úpravy materiálu jsou prováděny mokrou nebo suchou cestou. Při 
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mokrém způsobu je písek smíchán s vodou v poměru 1 : 2 a tříděn na vibračním 

třídiči, nadsítem a podsítem. Zrna z nadsíta jsou drcena ve válcovém drtiči a poté  

čerpadlem vháněná ke zrnům z podsíta. Odtud jsou tlakovou vodou ostřikována aţ 

ke druhému stupni třídění, na vibrační síta. Po tomto vodním procesu je mokrý 

písek odvodněn v hydrocyklonu a následně připravovány k expedici.  

 Při suchém způsobu úpravy se písek suší ve fluidní sušárně. Horký vzduch 

vhání lehká suchá zrna do vibračního ţlabu [9]. 

 

Obr. 4 Meziskládka (foto autor) 

3.5 Postup těžby v následujících letech 

  Z hlediska zájmů těţby nerostných surovin na Českolipsku se jedná 

o rozhodující loţisko sklářských a slévárenských písků v ČR. Loţisko je velmi 

podrobně prozkoumáno a jiţ vynaloţené investice představují výši 100 milionů Kč. 

Dosud těţené loţisko Srní se blíţí ke konci své ţivotnosti a je plně nahrazeno 

novým DP Okřešice. Těţba nerostných surovin není pouze v zájmu těţební 

společnosti, ale i v zájmu sklářského a slévárenského průmyslu, jako 

i spotřebitelského sektoru.        

 Celý DP Okřešice zahrnuje plochu 301 ha a předpokládaná doba ţivotnosti 

zásob cca 95 let. Chráněné území bylo stanoveno v roce 1967 a dobývací prostor 

byl stanoven v r. 1987. Těţba na bloku I, zahrnující území 51,8988 ha a zásoby ve 
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výši 15 790 725 tun, byla povolena v r 2000. Ukončení těţby v dobývacím bloku I 

se plánuje v roce 2025. Protoţe na daném území se pracuje podle jiţ 

zpracovaného POPD ţádné změny v technologii se neočekávají   

 S ohledem na dlouholeté těţařské zkušenosti společnosti Provodín lze 

předpokládat, ţe těţební práce v následných blocích budou obdobné jako na 

předešlém loţisku. Vlastní dobývání loţiska bude nadále prováděno povrchově 

systémem etáţového dobývání (3 – 4 etáţe). Postup těţby do dalších oblastí DP 

bude podmíněn předáním jiţ vytěţených míst po rekultivaci k původnímu vyuţití. 

Důleţité je po celou dobu dobývání loţiska sledovat hladinu podzemních vod 

a zajistit bezpečné kóty báze těţby, jeţ v tomto případě činí 260 aţ 261,5 m n. m. 

tj. 1,5 m nad nejvyšší moţnou úrovní podzemní vody. Těţební prostor je suchý 

a sráţkové vody budou vsakovány do pískovcového podloţí [7].   

  

Graf 1 Těžba a celkové zásoby písku v ČR 
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 Odlesnění a odpařezováni v dostatečném předstihu, zajistí dodavatelská 

firma s podmínkou, ţe maximální odlesněná plocha můţe dosáhnout pouze 3 ha. 

Vrstva lesního humusu a zúrodnitelné hlíny se uloţí na předem určeném místě 

k následné rekultivaci. Vrstva jílů a znečištěných pískovců bude dočasně uloţena 

ve vnitřní výsypce, později bude pouţita jako podklad pod úrodnou vrstvu hlíny. 

Předpokládám, ţe tyto práce započnou v časové souběţnosti s ukončováním 

těţby na bloku I. Skrývkové práce a následnou těţbu si těţební organizace zajistí 

vlastními mechanismy [7]         

 Celý dobývací prostor je stejného morfologického sloţení a přibliţných 

úloţných poměrů, coţ podle mého názoru usnadňuje postup navazujících prací. 

Vzhledem k pevnosti pískovce se při jeho rozpojování stále budou pouţívat trhací 

práce malého rozsahu. Větrání lomu nebude nutné, protoţe se jedná o povrchový 

způsob dobývání.         

 Těţko říci, jaké problémy se naskytnou v průběhu těţby, protoţe část 

loţiska leţí v nevelké vzdálenosti od obce Okřešice. Ačkoli Provodínské písky a.s. 

mají všechna stanovená povolení a zamýšlené kroky jsou pod dohledem 

odborníků, jistě se nevyhnou kritickým projevům tamních obyvatel. Otvírka DP 

totiţ povede ke sníţení ţivotní pohody v důsledku částečného omezení volnosti 

pohybu. Po přiblíţení těţby k obci vzroste zátěţ obyvatel emisemi hluku. 

Významně pozitivní účinek bude mít v tomto ohledu ochranný pilíř, tvořený 

skalním hřbetem podél jiţního okraje obce.     

 Zásahy do krajiny budou citelné, protoţe tato oblast byla dosud hojně 

navštěvována turisty, houbaři, sběrateli lesních plodin, orientačními běţci, cyklisty 

a jezdci na koni. Částečně se omezí i provozování myslivosti. 

3.6 Havarijní plán 

  Z preventivních důvodů a na základě poţadavku OkÚ, RŢP – odbor 

vodohospodářský Česká Lípa, byl vypracován plán opatření proti moţné 

ekologické havárii ropnými látkami v DP Okřešice, na ploše POPD. Celý tento 

prostor určený k těţbě se nachází v pásmu hygienické ochrany zdrojů 

podzemních vod II. stupně vnějšího zájmového území Sosnová bezprostředně 
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sousedící s jímacím územím Česká Lípa – Jih. Na základě hydrogeologického 

posudku od firmy PROGEO – RNDr. Patzelt Zdeněk, z března 1998 bylo z důvodu 

ochrany čistoty podzemních vod a zamezení přímé kontaminace ropnými látkami, 

určeny maximální výšky hladiny podzemní vody v daném prostoru. Havarijní plán 

opatření proti ropné havárii je závazný pro všechny pracovníky Provodínské 

pískovny a.s., a externí firmy pracující zejména v dopravě při přepravě suroviny 

z lomu. Základní povinnosti v oblasti ochrany jakosti podzemních vod stanoví 

zákon č.254/2001 Sb. (vodní zákon), vyhl.č.450/2005 Sb., ve znění pozdějších 

platných přepisů, kde jsou uvedeny látky ohroţující jakost podzemních vod.

 Cílem ochrany podzemních vod jako sloţky ţivotního prostředí je zamezení 

a odvrácení vniknutí nebezpečných a jiných závadných látek do těchto vod 

a zamezení zhoršení stavu všech útvarů těchto vod.     

 Za havarijní zhoršení jakosti podzemních vod se povaţuje:   

   a) ohroţení podzemních vod ropnými látkami   

   b) případy technických poruch a závad na zařízení a   

   mechanismech       

   c) ohroţení jakosti vod vzniklé neovladatelným vniknutím  

   závadných látek      

 Opatření proti ropné havárii:       

   ● čerpání pohonných hmot do nákladních automobilů se  

   provádí pouze v areálu dodavatelské firmy, která je umístěna 

   mimo DP        

   ● čerpání pohonných hmot pro těţební stroje, tj. buldozer,  

   vrtací souprava, pásový nakladač, se provádí jednorázově  

   přímo v lomu pojízdnou čerpací el. čerpadlem   

   ● udrţovat těţební stroje a mechanismy v dobrém technickém 

   stavu         

   ● provádět denní prohlídky strojů a mechanismů   

   ● případné úkapy zachytávat do plechové vaničky  

   ● při úniku malého mnoţství ropných látek pouţít vhodný  

   sorbent, který je uloţený v areálu akciové společnosti 
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   ● provádět pravidelné kontroly těsnosti před a po pracovní  

   směně        

   ● provádět záznamy o provedených opatřeních a tyto  

   záznamy uchovávat po dobu 5 let    

 Kaţdý kdo způsobí havárii nebo ji zjistí, ji neprodleně nahlásí. Událost se 

hlásí Hasičskému záchrannému sboru České republiky nebo jednotkám poţární 

ochrany či Policii ČR, a správci povodí. Je důleţité, pokud je to v moţnostech 

organizace a.s., co nejrychleji odstranit příčinu havárie a zabránit škodlivým 

následkům nebo alespoň jejich zmírnění, aby byly co nejmenší. Při vzniku havárie 

a sanačním zásahu se provozovatel řídí pokyny vodoprávního orgánu OŢP MěÚ 

Česká Lípa, ČIZP a správce povodí a toku. V případě nebezpečí z prodlení je 

povoleno provozovateli pouţít neodkladná opatření podle situace a vlastního 

uváţení za účelem minimalizovat škody a následky havárie. Veškeré záznamy 

a fotodokumentace o opatřeních při havarijní situaci se zakládá v evidenční knize 

mimořádných událostí podle ustanovení §21 ve vyhl. ČBÚ č. 26 a 5 [7, 8]. 
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4. Rekultivace lomu 

4.1 Legislativa 

 Cílem rekultivace krajiny postiţené lomovou těţbou je zahlazení 

negativních dopadů této důlní činnosti na její ráz, a optimální vyuţití všech 

prostředků pro její plnohodnotný návrat do ekosystému.     

 Rekultivační práce se budou řídit rekultivačním plánem zpracovaného 

Ústavem aplikované ekologie v Kostelci nad Černými lesy.    

 Zásady lesnické biologické rekultivace vycházejí z § 2 odst. 1a) nařízením 

vlády č. 85/1981 Sb., podle něhoţ rozsah lesních pozemků nebude zmenšen 

o více neţ 25 ha. Proto biologická rekultivace musí nastoupit vţdy, kdyţ bude 

vytěţena a technicky rekultivovaná plocha 10 ha a neţ se začne s kácením 

porostů na plochách určených k těţbě v následujících 1 – 2 letech.   

 Jiţ při schvalování POPD na těţbu sklářských a slévárenských písků 

v dobývacím prostoru bylo součástí plánu vyčíslení nákladů na sanace 

a rekultivace. Horní zákon č. 44/1988 Sb. těţařům nařizuje v §31 rekultivovat  

území dotčená těţbou a vytvářet pro tuto rekultivaci finanční rezervy [7, 6].  

 

4.2 Současný plán sanace a rekultivace  

 Rekultivace je součástí báňské činnosti a realizuje se jiţ v období 

otvírkových, přípravných i těţebních prací. V této přípravné etapě se rekultivační 

práce řeší v potřebné projektové činnosti vč. legislativy, zahrnuje pedologický, 

geologický a hydrogeologický průzkumu nadloţních hornin a zemin pro jejich 

vhodnost a vyuţití k rekultivacím. V báňsko – technické etapě se vytvářejí 

podmínky pro následnou rekultivaci. Při tvorbě výsypek a odvalů se volí takové 

technologie, aby se minimalizovaly negativní dopady na prostředí a sníţilo se 

mnoţství prací spojených se zemními pracemi, tj. úprava svahů a stabilizační 

opatření při vytváření bezpečných sklonů svahů. V následné biotechnické etapě se 

jiţ naváţí zemina a ornice. Po terénních úpravách můţe započít vlastní biologická 

rekultivace[6] . 
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 Těţbou sklářských písků postupně vznikne pokles, a to z původní 

nadmořské výšky 270 – 298 m n.m., na novou průměrnou úroveň terénu           

260 m n.m. Průvodními jevy této geomorfologické změny budou s nejvyšší 

pravděpodobností změny trofických a vlhkostních vlastností v půdních horizontech 

významných pro růst dřevin a mikroklimatických poměrů (mrazové polohy), jeţ si 

vyţadují posuny v typologických charakteristikách lesních typů), popř. 

i rámcových směrnicích hospodaření [7].     

 Zalesňování na technicky rekultivovaných plochách má charakter 

zalesňování nelesních půd. Předmětná lokalita patří navíc do klimatické oblasti 

s vysokou průměrnou teplotou a nízkým průměrem ročního úhrnu sráţek, jak 

dokládají dlouhodobé údaje ze stanice Doksy. 

Tab. 3 Roční srážky 1998 - 2003 

Srážky v mm 

               Roční   IV - IX                   X - III 

608 370 238 

 

 Před skrývkou svrchního horizontu půdy bude třeba nejdříve odstranit 

pařezy a pařezovou hmotu. Při technické rekultivaci by bylo nejvhodnější tuto 

pařezovou hmotu uloţit do vhodně lokalizovaných ploch, a to s ohledem na 

usnadnění následné biologické rekultivace.      

 Kaţdoroční skrývka půdy a půdotvorného substrátu dosahuje maximální 

rozlohy 3 hektary. V prvních pěti letech od zahájení těţby sklářských 

a slévárenských písku se skrytá půda a půdotvorný substrát ukládal na 

samostatné deponie s maximální výškou 3 – 4 metry. Tento materiál nelze vyuţít 

okamţitě pro následnou lesnickou rekultivaci, protoţe bude nutné zahloubení 

těţební činnosti sklářské a slévárenské suroviny na bázi těţby. Báze těţby je 

stanovena na průměrnou nadmořskou výšku 260 metrů. V následujících letech 

byla skrytá půda (půdotvorný substrát) ukládána na vytěţené plochy tak, aby na 

nich mohla být zahájena po nutných terénních úpravách biologická rekultivace.
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 Skryté půdy se ukládají v deponiích, zaloţených a ošetřovaných tak, aby 

nedošlo k znehodnocení půdy. Jednak je půda volně loţená na samostatných 

deponiích nebo je zakládána a tvarována tak, aby po jejím povrchu nedocházelo  

k pojezdu nákladními automobily, čímţ se zabrání nadměrnému zhutnění 

skrývaných půd. K tvarování se pouţívají pásové buldozery nebo výkyvné pásové 

dopravníky. 

4.3 Technická rekultivace 

 Významnou součástí technické rekultivace je utváření nového terénu, a to 

především úpravy svahů mezi zachovaným rostlým terénem a úrovní terénu po 

vytěţení sklářských písků. Cílem této fáze činnosti je vytvoření podmínek pro 

následnou biotechnickou rekultivaci.       

 Vzhledem k tomu, ţe DP Okřešice má v budoucnosti slouţit nejen účelům 

lesního hospodářství, ale i rekreaci, rehabilitovat krajinný ráz a plnit funkce 

v biodiverzitě a stabilitě celého zájmového území, je ţádoucí při obvodu vytěţené 

plochy zřizovat svahy zpravidla 1 : 3 a jiţ výhledově pamatovat na jejich přerušení 

komunikací slouţící jak lesnímu tak návštěvníkům lesa. Tato komunikace bude 

slouţit nejen lepšímu přístupu do porostů, ale i jako částečné přerušení spádnice 

slouţící jako technická protierozní ochrana. Maximální přípustná délka svahu při 

které bude omezeno riziko rozvinutí strţových vodních erozních jevů je při 

dodrţení svahování v poměru 1 : 3 pro dané klimatické a pedologické podmínky 

10 m. 

4.4 Návrh na zahlazení lomové činnosti a rekultivační práce 

  Po technické rekultivaci nastupuje rekultivace biologická, která zahrnuje 

zemědělskou, lesnickou, hydrickou a ostatní.  

4.4.1 Zemědělský způsob rekultivace 

  Zemědělský způsob rekultivace je značně sloţitý a náročný proces po 

stránce technické přípravy stanovišť a po stránce finanční. S ohledem na polohu 

a celkovou plochu vydobytého území bych zcela jako nevhodnou vyloučila tuto 
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rekultivaci. Přestoţe nedaleké okolí je vyuţíváno ve formě orné půdy, luk 

a pastvin, lom svým písčitým podloţím se k těmto účelům nehodí. Navíc těţbou 

vzniklé deprese by při překonávání výškových rozdílů ztíţily pouţívání 

zemědělských strojů. Tento druh rekultivace by se velice prodraţil, protoţe návoz 

půdotvorného substrátu by byl finančně náročný s nejistým výsledkem.  

 Hlavní důvod proč odmítnout je, ţe celý prostor leţí v chráněné oblasti 

přirozené akumulace křídových podzemních vod. Vysoké zásoby vod jsou 

vodárensky vyuţívány. Tento fakt zcela vylučuje pouţívání hnojiv a ztěţuje pouţití 

strojní mechanizace. 

Tab. 4 Analýza zemědělské rekultivace 

                          Pozitiva                           Negativa 

- vytvoření nové orné půdy - technicky a finančně náročné 
- moţné znečistění podzemních vod 
- časově náročné 
- náročné pro stroje, nutno překonávat    
výškové rozdíly 

 

4.4.2 Hydrický způsob rekultivace 

  Obec Česká Lípa nemá přírodní koupaliště a určitě by uvítala zřízení této 

vodní plochy. Zpřístupnění této lokality a přetvoření pro rekreační účely by jistě 

bylo plně vyuţíváno. Bohuţel, ve zkoumaném území není ţádná významná 

vodoteč. V nedalekém okolí protéká několik potůčků, ale jejich toky jsou pro tyto 

účely slabé.          

 Tento způsob je velice zajímavý, ale těţko realizovatelný.  
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Tab. 5 Analýza hydrické rekultivace 

                         Pozitiva 
                          Negativa 

- atraktivní lokalita v lese 
- vyuţití pro rekreaci a oddech obyvatel  
- potřeba koupaliště obci 
- jiţ vybudovaná dopravní infrastruktura 

- chybí vodní zdroj 
- nutno dobudovat parkovací místa 
- propustné podloţí 

  

 

 Přestoţe se s tímto způsobem rekultivace nepočítá, jsou zkušenosti jiţ 

z dříve vytěţených lomů, ţe sníţením úrovně terénu blíţe k hladině spodní vody, 

se v některých lokalitách vytvořily malé vodní plochy, které umoţnily výskyt 

některých chráněných druhů rostlin a ţivočichů. Bylo by dobré i zde plánovat 

takovéto přírodní zavodnění ve formě tůní a jezírek za účelem vytvoření 

chráněného území. 

 

4.4.3 Lesnický způsob rekultivace 

  Lesnický způsob rekultivace je často pouţívaný způsob rekultivace. 

Zalesňování je sloţitý proces a lesní porosty, vznikající na plochách zdevastované 

těţbou, jsou podle lesního zákona zařazeny do kategorie ochrany lesů.  

 Celý rekultivační cyklus vychází z krajinné koncepce a nenásilně začleňuje 

vytěţený prostor zpět do ekosystému. Problémem je citelný zásah do prostředí, 

kdy po lomové těţbě zůstávají vzniklé poklesy. Zásady lesnické biologické 

rekultivace vycházejí z § 2 odst. 1a) nař. vl č. 85/1981 Sb., podle něhoţ rozsah 

lesních pozemků nebude zmenšen o více neţ 25 ha. Proto biologická rekultivace 

musí nastoupit vţdy, kdyţ bude vytěţena a technicky zrekultivovaná plocha 10 ha 

a neţ se začne s kácením porostů na plochách určených k těţbě v následujících 

1 – 2 letech.          

 Po srovnávacích analýzách hydrické, zemědělské a lesnické rekultivace 

jsem došla k názoru, ţe nejvhodnější řešení je lesnická rekultivace. Lesní prostor, 
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který bude zcela vytěţen, je nejlépe navázat na jeho přirozenost.   

 Navrhovaná cílová skladba náhradních porostů a postup zalesňování musí 

splňovat podmínky ve Stanovisku MŢP č.j. 400/909C/842/5156/94/R, tj. postupné 

vytváření umělého, ale funkčního územního systému ekologické stability, 

zachovávajícího rekreační funkci krajiny a biodiverzitu.     

 V DP Okřešice po vytěţení suroviny vzniknou deprese, které tvoří téměř 

rovinu velmi nepatrně se svaţující od východu k západu (výškový rozdíl asi 2,5 

m). Tyto geomorfologické změny budou změny trofických a vlhkostních vlastností, 

které ovlivní výběr lesního porostu. V současné době je v celém dobývacím 

prostoru skladba rostlin v tomto sloţení – borovice více neţ 90 %, smrk, buk, dub, 

bříza. Cílem rekultivačních prací je dosáhnout poměru – borovice 60 %, dub 20 %, 

buk (lípa) 10 – 20- %, modřín do 10 %. Cílem je obnovit původní lesní typy, avšak 

v jiném plošném seskupení [6, 7].       

 S ohledem na minimální mocnost půd na území dobývacího prostoru bude 

nutné provést zpětné rozvrstvení skryté půdy velmi pečlivě, tak aby se vytvořily co 

nejvýhodnější podmínky pro výsadbu lesních dřevin. Průměrná mocnost 

rozprostírané půdy by měla dosahovat 20 cm.    

 Vzhledem klimatickým a půdním poměrům se volí vhodný sadební materiál.  

U borovice se volí sadební materiál ve formě poloobalovaných semenáčků 

z důvodu minimalizace nebezpečí vysokých ztrát u prostokořenného materiálu při 

obvyklém jarním přísušku a pro zvýšení ujímavosti sazenic na nově vytvářené 

půdě. Nezdar prvního zalesnění působí značné potíţe v souvislosti s intenzivním 

rozvojem buřeně a prodluţuje období zajištění kultury, která se nepříznivě 

promítne do celkové ekonomiky.  

 

               Tab. 6 Analýza lesnické rekultivace 

                        Pozitiva                          Negativa 

- moţnost vyuţití přirozených náletů 
- porosty usměrňují půdotvorný proces 
- omezují účinky vodní eroze 
- rekreační vyţití 

- časově náročné 
- sloţitý proces zalesňování 
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  Ve spolupráci s odborem ţivotního prostředí v České Lípě se na vytěţeném 

území vytvoří malé vodní plochy, které umoţní výskyt vzácných druhů ţivočichů 

a rostlin. Podle zkušenosti na dříve zrekultivovaných částí lomu se očekává výskyt 

váţky běloústé a teplomilné, běláska ovocného, čolka obecného aj. Ze zvlášť 

chráněných rostlin by se zde mělo vést o ostřici šupinoplodé, přeslici různobarvé 

a ojediněle rosnatce okrouhlolisté.       

 S ohledem na příští moţné rekreační vyuţití a estetické působení by bylo 

vhodné uvnitř tohoto bloku, podle v mapě vyznačených linií, vytvořit vyrovnávací 

terénní vlny místo plynulého sklonu.       

 Vlastní rekultivační práce se budou provádět dodavatelským způsobem či 

částečně vlastními mechanismy [7, 9].       

 Podle zákona č. 100/2001 Sb., nesmí být ţivotní prostředí zatěţováno 

lidskou činností nad míru únosného zatíţení. Přípustnou míru znečišťování 

ţivotního prostředí určují mezní hodnoty stanovené zvláštními předpisy. Tyto 

hodnoty se stanoví v souladu s dosaţeným stavem poznání tak, aby nebylo 

ohroţováno zdraví lidí a aby nebyly ohroţovány další ţivé organismy a sloţky 

ţivotního prostředí. 

 

4.5 Vytvoření finanční rezervy 

 Součástí ţádosti o schválení POPD na těţbu sklářských a slévárenských 

písků je vytváření finanční rezervy na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených 

těţbou. Tato rezerva je tvořena v závislosti na ročním objemu těţby, která se 

pohybuje v rozsahu 600 – 700 tisíc tun při předpokládané ţivotnosti loţiska 25 let. 

Celkové náklady na sanaci a rekultivaci jsou rozpočtené na mnoţství vytěţitelných 

zásob (při výrubnosti 90%) ve výši 15 790 725 tun. Při nákladech na rekultivaci 

1 ha 250 000 Kč a při potřebě zrekultivovat plochu 51,8988 ha budou náklady ve 

výši 12 974 700 Kč [7].  

  51,8988 ha x 250 000 Kč = 12 974 700 Kč 
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 Z toho vyplývá, ţe náklady na rekultivaci jedné vytěţené tuny suroviny jsou 

0,82 Kč. 

 Při předpokládané měsíční těţbě písků ve výši 65 000 tun je třeba vytvořit 

a uloţit na rekultivační fond částku: 

 65 000 tun x 0,82 Kč na 1t suroviny = 53 300 Kč na měsíc 

 Roční tvorba bude 639 600 Kč. 

 

4.6 Přínos obci 

 Zeměpisně je Českolipsko severočeským pohraničním krajem, jeţ je 

protkáno částí Českého středohoří a Luţických hor. Centrum Českolipska je 

tvořeno rozsáhlými plochami rybníků, nejznámější je Máchovo jezero. Městem 

Česká Lípa protéká od východu k západu řeka Ploučnice. 

 Akciová společnost Provodínské písky v současné době těţí ve dvou 

lokalitách, v dobývacích prostorech Veselí (k.ú. Zákupy, Provodín) a Okřešice (k.ú. 

Česká Lípa, Sosnová). Kaţdá organizace podle zákona 44/1989 Sb. je povinna 

platit roční úhrady z vydobytých nerostů a z dobývacího prostoru. Tyto částky se 

pak poměrnou částí rozdělují mezi obce [2].      

 Úhrady z vydobytých nerostů z lomu Okřešice se rozdělí mezi obce 

Sosnová a město Česká Lípa. Pro město Česká Lípa se tyto částky staly nemalým 

příjmem. V roce 2008 to bylo 483 869 Kč, v r. 2009 479 819 Kč a za rok 2010 činil 

příjem 382 349 Kč. Tyto úhrady zajišťují pravidelný a s ohledem na politicko - 

ekonomický rozvoj i jistý finanční přínos [2]. 
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Obr. 5 Letecký snímek České Lípy (foto autor) 
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5. Závěr 

 Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit, porovnat a na základě mnohaletých 

zkušeností akciové společnosti s těţbou a rekultivacemi, zvolit nejvhodnější 

alternativu vyuţití lokality Okřešice po ukončení těţby v lomu. Základním krokem 

při vypracování bakalářské práce bylo zajistit si dostupné informace o lomu, 

dobývacím prostoru a přilehlém okolí. Důleţitým faktorem pro těţbu sklářských 

a slévárenských písků bylo určení minimální těţební báze nad hladinou 

podzemních vod. 

 Prvním úkolem bylo zhodnotit navrţené postupy dobývací metody při těţbě 

písku. Při rozpojování horniny se jako hlavní operace rozpojování osvědčily trhací 

práce malého rozsahu. Další pracovní procesy zajišťují lopatové nakladače. 

Dlouholeté zkušenosti akciové společnosti Provodínské písky v hornické činnosti, 

se projevily v jejich profesionálním přístupu, kdy otvírkové a těţební práce 

probíhají bez časových prodlev tak, aby doprava vytěţené suroviny a její následná 

úprava ekonomicky nezatíţily provoz lomu. 

 Mým druhým úkolem bylo porovnat nejvhodnější způsoby vyuţití dané 

oblasti. Zaměřila jsem se na tři způsoby rekultivace – zemědělskou, hydrickou 

a lesnickou. Po shrnutí všech poznatků je zřejmé, ţe nejvhodnější metodou 

rekultivace je právě lesnická. Po ukončení těţby a provedení technické 

a biologické rekultivace, se vytěţená plocha zalesní vhodným porostem. Z mého 

pohledu je důleţité, aby se nevysazovaly pouze borové monokultury. Pro kvalitní 

obnovení zasaţené krajiny by se výsadba měla týkat i některých druhů listnáčů 

(dub, buk) a křovinatého porostu (hloh, trnka, růţe apod.). Tento dlouholetý proces 

musí zajistit plné začlenění vytěţeného prostoru zpět do ekosystému a obnovení 

původní flóry a fauny. 

 Svou prací jsem chtěla poukázat, ţe povrchové dobývání nemusí nutně 

škodit ţivotnímu prostředí. V tomto případě šetrná těţba, propracované 

technologické postupy práce a spolupráce s odborníky dokáţí, po ukončení těţby, 

zasaţenou krajinu zcela navrátit do její funkčnosti. 
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