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Anotace 

Obsahem bakalářské práce je návrh dalších možných postupů těžby v pískovně 

Tišice za hranicemi dobývacího prostoru. Jsou vyhodnoceny zásoby nacházející se jak 

v dobývacím prostoru Tišice, tak mimo něj. Práce se zabývá současným způsobem těžby, 

dopravy a úpravy suroviny. Hlavním cílem je pak samotné navržení postupu těžby za 

hranicemi dobývacího prostoru Tišice. V závěru práce je provedeno stručné technicko – 

ekonomické a ekologické zhodnocení. Celá práce je vypracována tak, aby byla následně 

využitelná při zpracování Plánu využití ložiska.    

 

Klíčová slova: dobývání, chráněné ložiskové území, fluviální štěrkopísek, těžba z vody, 

sanace, rekultivace 

 

Summary 

This bachelor`s thesis presents a plan of some other possible mining  

procedures in the Tišice Sandpit (Central Bohemia, Czechia) outside the  

mining area. The author evaluates the reserves both within and outside the  

Tišice mining area. The thesis also deals with the present way of mining,  

transport and treatment of the raw material. The author then focuses on the  

plan itself - how to carry on with mining outside the mining area. The  

conclusion briefly sums up the technical-economic and environmental  

evaluation. The author has conceived the whole thesis as a supporting  

material for a future Project to Make Use of the Sand Deposit. 

 

Key Words: mining, protected deposit area, mining area, fluvial sandy  

gravel, mining from water, rehabiliation, recultivation 
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1. Úvod 

Stavební činnost a surovinová politika České republiky je dle mého názoru 

v současné době v útlumu. Tento fakt se podepisuje nejen na hornické činnosti, ale také 

na činnostech s tím souvisejících. Stavební materiály patří mezi suroviny, kterých je v 

České republice v současné době poměrně dostatečné množství. Životnost dnes 

evidovaných zásob stavebních materiálů se odhaduje přibližně na 100 let (Kavina, 2008). 

To je, spolu se zájmem ochrany životního prostředí a přírody, ale zejména střetů zájmů, 

hlavní důvod, proč se otvírka nových, zatím netěžených ložisek, stává téměř neřešitelným 

problémem. Těžební organizace se proto snaží o pokračování těžby v již stanovených 

dobývacích prostorech, ať už jde o rozšíření prostorové či hloubkové. 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo zpracovat návrh dalších postupů těžby 

v pískovně Tišice, za hranicemi DP Tišice I. Součástí návrhu má být geologie 

a hydrogeologie ložiska, přiblížení současného způsobu a stavu těžby na dané lokalitě a 

také technicko – ekonomické posouzení. 

Pískovna Tišice se nachází v kraji Středočeském, v bývalém okrese Mělník, k.ú. 

Tišice. Těženou surovinou je štěrkopísek. Těžbu provádí organizace KAMENOLOMY ČR 

s.r.o. V současné době probíhá těžba ve stanoveném dobývacím prostoru Tišice I. Na tuto 

těžbu plynule naváže těžba mimo dobývací prostor. Jelikož se vně dobývacího prostoru 

nejedná o výhradní ložisko a o hornickou činnost, ale o ložisko nevýhradní a o činnost 

prováděnou hornickým způsobem, musí být pro tuto plochu zajištěno vydání územního 

rozhodnutí o změně využití území pro účel dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu 

štěrkopísku Tišice. 

Po celou dobu zpracovávání své bakalářské práce jsem spolupracovala s těžební 

organizací KAMENOLOMY ČR s.r.o., oddělení zajištění surovin a snažila se celou práci 

koncipovat tak, aby byla následně využitelná pro zpracování Plánu využití ložiska, tak jak 

je dáno vyhláškou č. 175/1992 Sb., o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených 

nerostů, ve znění pozdějších předpisů. 
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2. Všeobecná data o ložisku 

2.1. Identifikační údaje 

Lokalita: pískovna Tišice  

Ložisko:  nevyhrazeného nerostu číslo ložiska nestanoveno, plynule navazuje 

                                    na výhradní ložisko Tišice Mlékojedy (3163300)  

Nerost:   štěrkopísek (nevyhrazený nerost) 

Dobývací prostor: nestanoven, plynule navazuje na DP Tišice I 

CHLÚ:  Mlékojedy I – MŽP, č.j. 800/3598/8802 32/99 

Katastrální území: Tišice (767361) 

Obec:   Tišice 

Bývalý okres:  Mělník (0206) 

Kraj:   Středočeský (CZ020) 

Těžební organizace: KAMENOLOMY ČR, s.r.o. 

 Polanecká 849 

 721 08 Ostrava – Svinov 

 

2.2. Lokalizace zájmového území 

Pískovna Tišice se nachází v okrese Mělník, cca 11 km jihovýchodně od města 

Mělník, na pravém břehu řeky Labe, ve vzdálenosti cca 1 km od jeho toku, 

severovýchodně od soutoku řeky Labe s Košateckým potokem. Prostor těžebny a jejího 

nejbližšího okolí je situován cca 2,3 km severně od obcí Mlékojedy (městská část obce 

Neratovice) a Tišice (obr. 1 a 2).  

Severozápadně od těžebny, ve vzdálenosti cca 1,2 km, se v prostoru lužního 

Městského lesa u obce Tuháň nachází zatopené slepé rameno řeky Labe, které je uměle 
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propojeno s tokem Labe. Podél východního okraje těžebny prochází ve směru od JV k SZ 

státní silnice II/331 spojující Brandýs nad Labem a Mělník.  

 

Obr.1: Přehledná mapa s vyznačením pískovny Tišice (upraveno dle serveru mapy.cz) 

 

Obr.2: Letecká mapa s vyznačením pískovny Tišice (upraveno dle serveru mapy.cz) 
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2.3. Geomorfologie ložiskového území 

Z hlediska geomorfologického členění náleží zájmové území (Pískovna Tišice) 

k Mělnické kotlině, jejíž jižní část patří ke Středolabské tabuli, k celku Staroboleslavská 

kotlina (Balatka et al., 1987). Ta se vyznačuje akumulačním reliéfem středopleistocenních 

a mladopleistocenních říčních teras, údolních niv s opuštěnými koryty, pokryvů a přesypů 

navátých písků. Významný geomorfologický prvek v širším okolí zájmového území tvoří 

široká údolní niva řeky Labe.  

 V zájmovém území, v prostoru povrchové těžebny štěrkopísků a blízkém okolí,  

je terén rovinatý a nachází se v nadmořské výšce okolo 165 – 166 m n.m. (Hořčička, 

2012). 

2.4. Klimatické a hydrografické poměry 

Podle Hořčičky (2012) se zájmové území nachází v klimatické oblasti T2, 

s mírným, teplým a suchým létem a mírnou zimou s velmi krátkým trváním sněhové 

pokrývky. Podrobné charakteristiky jednotlivých klimatických oblastí uvádí Quitt (1971).  

Srážkové poměry oblasti jsou charakterizovány srážkovým úhrnem sledovaným  

ve srážkoměrné stanici Mělník (188 m n.m.). Hodnoty jsou uvedeny v Tabulce 1.  

Tabulka 1: Průměrné měsíční a roční úhrny srážek za roky 1931-1960 (Mělník) 

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 - 12 

Srážky 

[mm] 
27 24 24 34 55 66 84 61 38 40 31 29 513 

 

Hydrograficky je zájmové území součástí povodí Labe. Tato řeka protéká  

v generelním směru od JV k SZ ve vzdálenosti cca 1 km JZ směrem od zájmového území. 

Jihozápadní část zájmového území se nachází v povodí Labe č.h.p. 1-05-04-056 Labe pod 

Košáteckým potokem (Labe od Košáteckého potoka po Černavku). Řeka Labe 

zprostředkovává povrchové odvodnění v širokém okolí zájmového území a vodní tok 

zároveň představuje v místních podmínkách drenážní bázi, do nichž se odvodňují 

podzemní vody fluviálních sedimentů. Severovýchodní část zájmového území spadá již do 

povodí Labe č.h.p. 1-05-04-065 Tuhaňská svodnice (Labe nad Tuhaňskou svodnicí). 
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Tuhaňská svodnice zprostředkovává povrchové odvodnění severně od zájmového území  

a po cca 5 km toku, ve směru JV - SZ, tvoří pravostranný přítok Labe. Vodní stavy na Labi 

(částečně rovněž v toku Tuhaňské svodnice) jsou neustále ovlivňovány zdržemi  

v Lobkovicích a v Obříství, kde je hladina v řece udržována v zájmu lodní plavby. 

2.5. Geologie širšího okolí a vlastního ložiska 

Z širšího geologického hlediska je ložisková oblast součástí křídy, zastoupené 

turonskými slínovci a jílovci, v jejichž bezprostředním podloží jsou cenomanské pískovce. 

V hlubším podloží byly registrovány v rámci výzkumu podloží svrchní křídy, ale 

i svrchnokarbonské kontinentální sedimenty (pískovce a prachovce) o mocnosti několik 

málo stovek metrů. Pod nimi jsou potom zvrásněné a slabě metamorfované 

svrchnoproterozoické sedimenty, občas s ložními polohami alterovaných vulkanitů 

bazického charakteru (splity).  

V bezprostředním podloží ložiskové polohy štěrkopísku se v zájmovém území 

vyskytují zelenavé až šedavé turonské slínovce. Ty jsou na styku s pleistocénními 

štěrkopísky v mocnosti několika decimetrů navětralé, rozpadavé až poloplastické (Spudil 

et al., 2006). 

Surovinou je štěrkopísek pleistocénního stáří a fluviálního původu, a to v podobě 

würmské (nejmladší, resp. údolní) akumulační terasy řeky Labe. Ta vznikla v posledním 

stadiálu. Součástí suroviny mohou být v nadloží štěrkopísku o něco mladší würmské jemné 

váté písky z posledního glaciálu.  

Ložiskové těleso je uloženo horizontálně a má v podstatě charakter slabě zvlněné 

nebo zprohýbané desky. Rozdíly v mocnosti ložiskové polohy (obvykle 8-10 m) jsou 

způsobeny morfologií předsedimentačního reliéfu akumulační terasy, resp. povrchu 

svrchnokřídových slínovců nebo proměnlivou mocností skrývek.  

Přirozené vertikální ohraničení této „ložiskové“ desky chybí. Je umělé, určené 

vlastnickými vztahy.  

 Z petrografického hlediska jsou zde zastoupeny fluviální štěrkopísky (ve smyslu 

těžebním významně převažuje drobné kamenivo 0-4 mm) s příměsí valounků, jejichž 

rozměr obvykle nepřesahuje 3 cm a jejichž množství se pohybuje kolem 10 %. Obsah 
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valounků o rozměru větším než 3 cm je v nízkých procentech. Jen výjimečně (obvykle při 

bázi) obsahuje štěrkopísek valounovou frakci v množství přes 20 %, vzácně se objevují 

polohy (na sousedním výhradním ložisku štěrkopísku Tišice – Mlékojedy) s obsahem 

valounků ve výši až 50 %. 

Procento písku fluviálního původu lokálně významněji zvyšují nadložní váté písky, 

pokud se vykytují ve větších mocnostech (místy až 4 m). Tam, kde je jejich poloha 

mocnější, je v terénu málo zřetelná plochá elevace (cca + 2 m), což je případ zájmové 

oblasti. V písku převládá křemen (kolem 85 %), zbytek jsou živce a úlomky hornin. 

V případě valounků je podíl křemene o něco menší (kolem 70 %). 

Nadložní skrývky jsou proměnlivě mocné, většinou nepřesahují 1 m. Pod několik 

decimetrů mocnou ornicí může být přímo písek, občas může být pod ornicí i několik 

decimetrů mocná vrstva charakteru sprašové hlíny (Spudil et al, 2007). 

2.6. Jakostní a technologická charakteristika suroviny 

Fluviální štěrkopísky jsou žlutavé, s poměrně malou příměsí valounků větších jak 

4 mm. Množství této frakce, reprezentující z technologického hlediska hrubé kamenivo, je 

variabilní, v průměru je to kolem 10 %. Zbývajících 90 % tvoří kamenivo drobné 

(do velikosti 4 mm) a odplavitelné částice (frakce pod 0,063 mm). Valounky se ve vátých 

pískách, které jsou také žlutavé, s převažující zrnitostní frakcí do 1 mm, nevyskytují. 

Získat kvalitní drobné kamenivo i hrubé kamenivo není problém. Obsah 

odplavitelných částic suroviny se pohybuje kolem 2 % (lokálně stoupá na 3 %, výjimečně 

až na 5 %). Protože se surovina z větší části nachází pod hladinou podzemní vody, je 

možné snížit poměrně malé množství odplavitelných částic v rostlé surovině přímo při 

těžbě. Pokud se surovina vyskytuje v mocnostech několika metrů i nad hladinou podzemní 

vody, z nichž bývá část v podobě vátých písků, není problém jí těžit společně přímo se 

surovinou pod hladinou podzemní vody, popř. nepřímo v podobě shrnování do těžebního 

jezera. Separátní těžba suroviny nad/pod hladinou podzemní vody by měla smysl snad jen 

v případě, kdyby se našel zákazník, který by měl zájem jen o váté písky (Spudil et al, 

2007). 

Humusovitost suroviny je bezproblémová, v zájmovém území byly registrovány 

pouze upotřebitelné stupně A a B. Vyšší stupně C a D, klasifikované jako nevhodné nebo 
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neupotřebitelné, byly v širším okolí zájmového území zjištěny, ale zde se staly při výpočtu 

zásob Navrátila (1977) součástí skrývky. Surovina tedy po těžbě a třídění vyhovuje 

pro náročnější stavební práce. 

Kvalita hrubého kameniva byla v rámci průzkumných prací na ložisku 

Tišice-Mlékojedy prověřována ještě z hlediska nasákavosti (vyhovující), navětralosti 

(vyhovující) a otluku Los Angeles (vyhovující – 29-34 %). Další ukazatele, jako tvarový 

index zrn a obsah síry, respektive SO3 byly hluboko pod normou stanoveným limitem. 

2.7. Hydrogeologická charakteristika 

Z regionálně hydrogeologického hlediska náleží území ložiska 

do hydrogeologického rajonu Roudnická křída a 115, tj. Kvartérní sedimenty Labe. 

V zájmovém území a v jeho okolí jsou z hydrogeologického hlediska tři zvodně podzemní 

vody. Z nich pouze nejvyšší, 1. zvodeň, má bezprostřední vztah k uvažované těžbě.  

První zvodeň podzemní vody je v pleistocénních štěrkopískových akumulacích, 

jejichž podloží je budováno minimálně propustnými slíny a slínovci bělohorských vrstev. 

Štěrkopískový kolektor je charakterizován vysokou průlomovou propustností, 

s koeficientem transmisivity v řádu 10
-2

 – 10
-3

 m
2
·s

-1
. Hladina podzemní vody této zvodně 

je volná. Přirozený režim podzemní vody je ovlivněn „otevřením“ hladiny dobýváním, a to 

snížením původního přirozeného spádu vyrovnáním hladiny v těžebním jezeře na úroveň 

162,0-161,0 m n.m. Hladina kolísá v závislosti na oscilaci hladiny podzemní vody 

v průběhu hydrologického roku, velikosti odparu a je samozřejmě rozdílná v místě 

hlavního přítoku a odtoku z těžebního jezera. Jeho plocha nebyla ale nikdy velká, protože 

těžební jezero je zaváženo. Další ovlivnění přirozeného režimu podzemní vody je 

způsobeno zavážením dříve vytěžených prostor inertním materiálem s nižší propustností. 

Tím dochází ke vzdouvání hladiny podzemní vody a podzemní voda má snahu v okolních 

propustnějších původních sedimentech zavezené prostory obtékat. Směr proudění 

podzemní vody i vody v jezeře je generelně od JV k SZ, kde se zvodeň odvodňuje 

do freatických vod Labe. Tato řeka tvoří regionální erozivní bázi.  

Zvodeň je dotována dvojím způsobem. Jednak atmosférickými srážkami, které jsou 

z republikového hlediska podprůměrné (kolem 550 mm·rok
-1

) a dále pak poříční vodou 

řeky Labe, protože sedimenty mají dobrou průlomovou propustnost (koef. filtrace 2,3·10
-3
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m·s
-1

). Hladina podzemní vody, resp. úroveň v těžebním jezeru v prostoru ložiska, 

je mnohem významněji ovlivňována stavem hladiny v řece Labe (jarní tání v příhraničních 

horách ČR, intenzivnější srážky v červenci a srpnu), popř. Košateckým a Všetatským 

potokem než přímými atmosférickými srážkami. I proto se úroveň hladin podzemní vody, 

resp. v těžebním jezeře, pohybuje obvykle v rozmezí 161-162 m n.m.  

Mocnost zvodnělé polohy štěrkopísku neklesá pod  4 m, v průměru  se pohybuje 

mezi 5 – 6 m, občas dosahuje až 8,0 m. Tato oscilace úrovní znamená, že lokálně 

se mohou skrývky v prostoru ložiska Tišice–Mlékojedy vyskytovat i pod hladinou 

podzemní vody, takže skrývkové práce je nutné realizovat s větším předstihem před těžbou 

suroviny a v sušším období (je téměř vyloučené, aby to bylo i v prostoru zájmového 

území). Voda je slabě až středně mineralizována (kolem 1 g·l
-1

), kalcium-sulfátového až 

kalcium-karbonátového složení.  

Druhá zvodeň podzemní vody je v podložních turonských horninách. Oběh 

podzemní vody v turonském kolektoru je obecně podstatně pomalejší a je vázán prakticky 

pouze na pukliny a puklinové systémy. Zvodeň nemá žádnou hydrogeologickou nebo 

báňsko-technickou vazbu na plánované dobývání. 

Třetí zvodeň podzemní vody je vázána na cenomanské sedimenty, vyskytující 

se v podloží spodního turonu. Cenomanský kolektor, který se vyskytuje řádově desítky 

metrů pod terénem, má slabě napjatou hladinu podzemní vody. V hydrogeologických 

vrtech  to bylo registrováno zhruba od hloubky 50 m (cca strop cenomanu) do hloubky 

kolem 70 m (báze cenomanu), kde je strop svrchnokarbonských uloženin. Tento hluboko 

uložený kolektor nebude plánovanou činností dotčen (Hořčička, 2012). 

Z hlediska těžebního jde o velmi jednoduché hydrogeologické poměry. Pokud má 

být surovina z hlediska Horního zákona efektivně využita, její těžba je možná jedině 

z vody. 

2.8. Inženýrsko – geologická charakteristika 

Z hlediska geotechnického se v zájmovém území vyskytují pouze zeminy, tedy 

horniny nezpevněné. Podložní svrchnokřídové sedimenty jsou zpevnělé, avšak v období 

terciér – pleistocén zvětraly, takže v připovrchové vrstvě předsedimentačního reliéfu 

pleistocénní terasy v mocnosti několika decimetrů jsou opět rozvolněné (slín). Je potřeba 
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sledovat, aby případnou neodbornou těžbou štěrkopískové polohy se slín nedostával do 

suroviny, a aby tak nezhoršoval její primární příznivé jakostní vlastnosti. 
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3. Současný stav dobývání, dopravy a úpravy suroviny 

3.1. Ochrana ložiska 

V současné době těžební organizace KAMENOLOMY ČR s.r.o. provádí těžbu 

ve stanoveném dobývacím prostoru Tišice I, který byl stanoven OBÚ v Kladně dne 

21.12.1994 a je zaevidován pod ev. č. 7/1103. Dobývací prostor Tišice I se nachází 

v katastrálním území Mlékojedy a Tišice a je znázorněn v následujícím obrázku. 

Dále je ochrana ložiska Tišice-Mlékojedy zajištěna stanoveným chráněným 

ložiskovým územím. CHLÚ Mlékojedy I bylo stanoveno OBÚ Kladno 10.4.1991, 

pod č.j. 968/91/Ha/St. V roce 2000 došlo ke změně (zmenšení) CHLÚ, z důvodu vytěžení 

zásob byla zrušena ochrana v jižní části ložiska. Uvedená změna CHLÚ je obsažena 

v rozhodnutí o změně (zmenšení) CHLÚ Mlékojedy I, které vydalo MŽP, 

pod č.j. 800/3595/802 32/99 dne 16.2.2000. Zobrazení CHLÚ je taktéž zřejmé 

z následujícího obrázku (obr. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Obr.3: Mapa ložiskové ochrany (upraveno dle serveru geofond.cz) 

 

Vysvětlivky: 

 ložisko Tišice–Mlékojedy   CHLÚ Mlékojedy I 

 DP Tišice I 
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3.2. Těžba v minulosti 

Štěrkopísek je zde těžen již mnoho desetiletí. Zintenzivnění jeho těžby v 70. letech 

20. století bylo vyvoláno potřebou Spolany Neratovice ukládat v blízkosti své výroby 

odpadní produkty, zvláště popílky. Těžební činnost prováděla organizace PIKASO spol. 

s.r.o. 

Ložisko štěrkopísku Tišice-Mlékojedy je ložiskem nevyhrazeného nerostu. 

Výhradním se stalo na základě rozhodnutí Ministerstva stavebnictví ČSR ze dne 

20.7.1973, č.j. OIP/4-142/73 o jeho vhodnosti k průmyslovému dobývání. 

Pro dobývání výhradního ložiska štěrkopísku Tišice - Mlékojedy, byla Obvodním 

báňským úřadem v Kladně povolena hornická činnost, podle plánu otvírky, přípravy  

a dobývání v  DP Tišice I, ze dne 29.11.1995, č.j. 4558/95/511.4/Vč/Vch. Následně 

probíhala těžba na základě těchto po sobě jdoucích rozhodnutí vydaných OBÚ v Kladně:  

 

- DP Tišice I – povolení HČ podle POPD, ze dne 26.10.1998, č.j. 5381/98 

- Povolení hornické činnosti dle POPD č. 3, ze dne 7.8.2011,  

č.j. 6342/II/00/511.4/FRI/VCH 

- Povolení HČ – OPD, etapa č. 4 a schválení tvorby zákonných finančních rezerv 

určené na důlní škody, sanace a rekultivace pozemků dotčených dobýváním 

výhradního ložiska štěrkopísku v části DP Tišice I, ze dne 8.7.2004,  

č.j. 4589/II/04/511.4/UDA/VCH. 

- Povolení HČ podle POPD č. 5 v  DP Tišice I – V. etapa těžby  

– č.j. 04553/2007/02/002, ze dne 30.8.2007.  

Plocha stávajícího DP Tišice I, který je z velké části vytěžen, je 17,96 ha. 

Následující obrázek (obr. 4) zachycuje podhled na vodní plochu pískovny Tišice. 
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Obr.4: Pohled na vodní plochu pískovny Tišice 

 

Rozsah DP a postup jednotlivých POPD je zřejmý z grafické přílohy 3. Tento DP 

bude posledním schváleným POPD č. 5 v letošním roce dotěžen. Ložisko štěrkopísku však 

pokračuje i za stanoveným DP. Těžební organizace plánuje dobývání ložiska 

nevyhrazeného nerostu podél severního okraje DP Tišice I, viz grafická příloha 2. Jelikož 

se vně dobývacího prostoru nejedná o výhradní ložisko a o hornickou činnost, ale o ložisko 

nevýhradní a o činnost prováděnou hornickým způsobem, bude pro tuto plochu zajištěno 

vydání územního rozhodnutí o změně využití území pro účel dobývání ložiska 

nevyhrazeného nerostu štěrkopísku Tišice. 

3.3. Stav zásob na výhradním ložisku a v DP Tišice I 

Zásoby na ložisku byly schváleny usnesením Komise pro klasifikaci zásob ložisek 

nerostných surovin ze dne 31.5.1978, č.j. 477-05/28-78 v celkovém objemu 14 946 000 m
3
 

štěrkopísků. Tyto zásoby byly určeny v rámci výpočtu zásob z roku 1977 (Navrátil et al., 

1977). Výpočet byl proveden metodou geologických bloků (byla zohledněna stavba 

ložiska, jakostní charakteristika suroviny, skrývkové poměry, ale i existující způsob 

roztěžení ložiska). Množství zásob na celém ložisku a jejich rozdělení do jednotlivých 

kategorií, tak jak je uvádí ve své zprávě Spudil et al. 2006, je zřejmé z následující tabulky. 
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Tabulka 2: Kategorizace zásob ložiska Tišice – Mlékojedy (Spudil et. al. 2006) 

Kategorie zásob množství zásob [m
3
] 

C1B (dnes prozkoumané bilanční – PB) 11 759 000 

C2B (dnes vyhledané bilanční – VB) 851 000 

C1BP (dnes prozkoumané bilanční vázané PBv) 1 359 000 

C1N (dnes prozkoumané nebilanční) 715 000 

C1NP (dnes prozkoumané nebilanční vázané PNv) 262 000 

celkem 14 946 000 

 

Z celkového množství výše uvedených zásob ložiska se v dobývacím prostoru 

Tišice I nacházelo 1 400 816 m
3
 suroviny, ostatní zásoby se nacházejí mimo dobývací 

prostor nebo již byly z části vytěženy v sousedním dobývacím prostoru Tišice, který byl 

zrušen. 

Posledním POPD č. 5, na který bude navazovat zde navrhovaná těžba, bylo 

schváleno celkem 303 000 m
3
 geologických zásob v kategorii prozkoumaných bilančních 

volných z bloku zásob č. 1 a č. 32. Bloky zásob jsou zřejmé z grafické přílohy 3. 

Vytěžitelné zásoby v rámci POPD č. 5 činily 247 000 m
3
. Tyto zásoby budou dotěženy 

v průběhu letošního roku. 

3.4. Současný způsob otvírky, přípravy a dobývání 

Současná těžba navázala bezprostředně na těžbu prováděnou v rámci POPD č. 4. 

Otvírkové práce byly částečně provedeny již v rámci tohoto POPD. Byla provedena 

skrývka ornice a podorničí a skryté zeminy byly odděleně uloženy již v zavezeném území 

předchozích POPD. 

Dobývání ložiska bylo a je prováděno ve dvou alternativách, a to v závislosti 

na požadavcích zákazníků na skladbu kameniva. Jedna z alternativ je těžba ve dvou 

těžebních řezech, přičemž první těžební řez je nad hladinou vody těžen kolovým 

nakladačem s čelní lžící a druhý těžební řez je těžen z vody pomocí korečkového zařízení 

na plovoucím stroji. Druhá alternativa spočívá v těžbě v jednom těžebním řezu na plnou 

mocnost ložiska, a to korečkovým zařízením na plovoucím stroji.  

Těžba pomocí plovoucího stroje je vedena tak, aby byl zajištěn sklon bočních 

závěrných svahů těžebního řezu maximálně do 17°. Generální směr postupu dobývání je 
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směrem k západu. Při postupu těžby je postupováno tak, aby nedocházelo k narušení 

případných hnízd břehule říční, která přilétá v dubnu a preferuje stěny s jižní a západní 

expozicí.  

Samotná těžba, probíhající v DP Tišice I, je v současné době prováděna z vody, a to 

korečkovým těžebním zařízením na plovoucím stroji V50. 

3.5. Současné generální svahy skrývky, pískovny a parametry skrývkových  

a těžebních řezů 

Skrývka byla provedena v jednom skrývkovém řezu o výšce v průměru 1 m. 

V současné době se na provozovně nevyskytuje žádný činný skrývkový řez. Sklon 

konečného skrývkového řezu byl upraven do 20°. Šířka pracovní plošiny je při první 

alternativě dobývání nejméně 30 m. Výška 1. suchého těžebního řezu je do 3 m, výška 

2. těžebního řezu (řez ve vodě) je 5 m. Generální svah lomu při alternativě těžby dvou řezů 

je 8°.  

Při druhé alternativě dobývání je generální svah maximálně 17° a sklon činného 

těžebního řezu pod hladinou vody se podle zkušeností samovolně upravuje do cca 40°.  

3.6. Současný způsob dopravy a úpravy suroviny  

Vytěžená surovina je dopravována na břeh plovoucími dopravníky a pobřežní sekcí 

je vynášena na břeh do odvodňovací deponie (obr. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.5: Odvodňovací mezideponie 
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Nákladní automobily jsou využívány pro přemisťování skrývkových hmot. 

Provozní komunikace (obr. 6) jsou na provozně vybudovány v minimální šíří 8 m 

se sklonem do 8°. Jejich minimální vzdálenost od horní hrany těžebního řezu je 10 m. 

Pro dopravu je zpracován dopravní řád. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.6: Provozní komunikace v pískovně Tišice 

 

Surovina, která je těžena suchou cestou, je dopravována nákladním automobilem 

k mobilní třídírně a zde tříděna. Štěrkopísek těžený z vody, vytěžený korečky na 

plovoucím stroji, je dopravován plovoucími pásovými dopravníky k pobřežní sekci, kde je 

ukládán na odvodňovací mezideponii. K úpravě těžené suroviny je používána mobilní 

třídírna. Štěrkopísek je upravován jako celek.  
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4. Návrh dalších postupů těžby v pískovně Tišice 

4.1. Stav zásob vypočítaný na základě kvalifikovaného odhadu 

Nově vymezený ložiskový objekt nevyhrazeného nerostu (štěrkopísek) navazuje 

na jihu na sousední výhradní ložisko štěrkopísku Tišice – Mlékojedy. Štěrkopísek 

za hranicemi DP Tišice I je nevyhrazeným nerostem. S, V a Z hranice je uřčena 

vlastnickými vztahy. Ložisko jako takové (jeho hranice) je určeno v podstatě jen 

vlastnickými vztahy a to tak, aby se jednalo o pozemky ve vlastnictví těžební organizace 

nebo pozemky, s jejichž majiteli jsou vyřešeny střety zájmů. Ložisko je omezeno uměle, 

štěrkopísek pokračuje i za hranice ložiskového objektu. 

Výpočet zásob na ložiskovém objektu Tišice provedla v roce 2007 geologická 

společnost GET s.r.o. (Spudil, 2007). Pro výpočet zásob byla použita metoda geologických 

bloků, na základě dříve realizovaných vrtů a údajů z nich. Zásoby byly klasifikovány jako 

vyhledané. Vznikly dva nové bloky zásob vyhledaných bilančních volných s označením 

101 VB a 102 VB. Celkové výsledky výpočtu zásob přejaté ze správy Tišice, Výpočet 

zásob, surovina štěrk (Spudil, 2007) jsou uvedeny v následující tabulce a grafické 

znázornění je zřejmé z grafických příloh (příloha 3). 

Tabulka 3: Výsledky výpočtu zásob (Spudil, 2007) 

blok plocha [m
2
] 

surovina skrývka 

mocnost  [m] kubatura  [m
3
] mocnost  [m] kubatura [m

3
] 

101 9 750 9,20 89 700 0,70 6 825 

102 711 8,84 6 287 0,43 305 

celkem 10 461 - 95 987 - 7 130 

 

Ve spolupráci s oddělením zajištění surovin společnosti KAMENOLOMY ČR 

s.r.o. jsem vymezila plochu budoucí těžby podél SV okraje DP Tišice I, avšak mimo tento 

dobývací prostor. Tato plocha byla uřčena na základě vlastnických vztahů a zároveň 

respektuje OP vysokého napětí. Jedná se o část zásob bloku 101 VB. Plochu zásob a jejich 

množství jsem určila pomocí geodetického programu Kokeš. Plocha budoucí těžby je  
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cca 0,78 ha. Objem vytěžitelných zásob je cca 78 300 m
3
 (tj. při objemové hmotnosti 

1,7 t∙m
-3

 cca 133 110 t). 

V části ložiska dotčené tímto návrhem jsou plánovány pouze úbytky zásob těžbou. 

Plánovaná průměrná roční těžba je 150 000 tun za rok. 

Výše uvedené množství vytěžitelných zásob (78 300 m
3
) respektuje OP vysokého 

napětí. Žádné jiné OP nebo pilíř se v místě budoucí těžby nenacházejí. 

4.2. Návrh přípravných prací pro těžbu 

Před samotným zahájením dobývání na ploše rozšíření těžby v pískovně Tišice 

navrhuji provést skrývku ornice o objemu cca 2 300 m
3
 a podorniční vrstvy o objemu  

cca 1 200 m
3
. Uvedené skrývkové hmoty budou využity při následné rekultivaci, případně 

je lze využít bezodkladně k rekultivaci již vytěženého sousedního dobývacího prostoru 

Tišice I. 

Skrývka bude prováděna v jednom skrývkovém řezu o max. mocnosti 3 m  

(v průměru 1 m) a plynule naváže na těžbu v DP Tišice I. Sklon činného skrývkového řezu 

bude max. 24°. Sklon konečného skrývkového řezu bude max. 20°. Předstih skrývky 

před čelem těžby bude nejméně 20 m. Nadložní skrývky budou uloženy podél východní 

části jižního okraje sousedního DP, případně budou přímo použity při rekultivačních 

pracích. Vznikne tak ochranný val, který bude působit současně jako protihluková bariéra. 

4.3. Návrh dobývacích prací a metod 

Těžba štěrkopísku bude probíhat stejně jako v sousedním DP. Pro vlastní těžbu 

bude použito korečkové těžební zařízení na plovoucím stroji V 50 (obr. 7) v kombinaci 

s kolovým nakladačem. Kolový nakladač bude používán pro těžbu suchých svrchních 

poloh. 

V závislosti na požadavcích zákazníků na skladbu kameniva lze surovinu těžit ve 

dvou alternativách: 

I. Ve dvou těžebních řezech, první řez suchou cestou, druhý řez z vody korečkovým 

zařízením na plovoucím stroji. 
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II. V jednom těžebním řezu pouze korečkovým zařízením na plovoucím stroji na plnou 

mocnost.  

Obr. 7: Korečkové těžební zařízení na plovoucím stroji V 50 

 

V obou alternativách bude při bázi ponechána oddělující vrstva štěrkopísku o síle 

cca 0,2 m oproti podložním slínovcům a to z důvodu zachování kvality těžené suroviny. 

Pro vlastní těžbu bude těžební organizací zpracován (revidován) technologický postup 

pro povrchové dobývání z vody ve smyslu ust. § 32 Vyhl. ČBÚ č. 26/1989 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů.  

4.4. Návrh generálních svahů skrývky, pískovny a parametrů skrývkových 

a těžebních řezů 

Sklon činného skrývkového řezu navrhuji po konzultaci se závodním lomu 

pískovny Tišice maximálně 24°. Sklon konečného skrývkového řezu pak maximálně 20°. 

Předstih skrývky u obou alternativ navrhuji minimálně 20 m.  

Šířka pracovní plošiny při I. alternativě bude nejméně 30 m, výška 1. suchého 

těžebního řezu do cca 3 m, výška 2. těžebního řezu ve vodě cca 5 m. Generální svah 

pískovny ve směru postupu dobývání při těžbě dvou řezů bude 8°. 
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Při II. alternativě bude generální svah maximálně do 17°. Sklon činného těžebního 

řezu pod hladinou vody se podle zkušeností z dřívější těžby samovolně upravuje na cca 

40°.  

4.5. Návrh způsobu rozpojování, mechanizace a dopravy 

Štěrkopísky přítomné na lokalitě Tišice patří mezi nesoudržné a lze je dobývat 

přímo rýpáním. Pro těžbu v rozšiřované části (budoucí ČPHZ) bude použito stávající 

strojní a těžební zařízení. Pro vlastní těžbu bude použito výše uvedené korečkové těžební 

zařízení. Pro vlastní těžbu suchých svrchních poloh bude používán kolový nakladač. Dále 

se předpokládá použití následujících druhů mechanismů různých typů a výrobců:  

- nakladače kolové  

- korečkové těžební zařízení na plovoucím stroji V 50, napájeno plovoucí 

kabelovou trasou (gumový kabel) z pobřežního rozvaděče 

- plovoucí stroj 

- pásové plovoucí dopravníky 

- kolové nákladní dopravní prostředky 

- mobilní úpravárenské zařízení, napájené gumovým kabelem elektrickou energií 

z trafostanice 

 

Těžební stroj V 50, včetně plovoucích dopravníků, bude napájen z kabelového 

rozvodu provozovny, napojeného na vlastní trafostanici 400 kVA 22/0,4kV. Surovina 

odtěžená za sucha nad hladinou vody bude dopravena nákladním automobilem k mobilní 

třídírně a tam tříděna. Materiál, vytěžený korečky na plovoucím stroji, bude dopravován 

plovoucími pasovými dopravníky k pobřežní sekci, kde bude ukládán na odvodňovací 

mezideponii. Technologie těžby, dopravy a úpravy těžené suroviny je zřejmá z přílohy 5. 

Nákladní automobily budou využívány při přemisťování skrývkových hmot. 

Provozní komunikace jsou v provozovně vybudovány v  šíři 8 m (popřípadě v šíři 

4 m a místy určenými k vyhnutí). Nové provozní komunikace nebudou budovány. 

Obslužná doprava pískovny bude využívat stávající zpevněnou příjezdovou cestu. Dojde 
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k výraznému zkrácení dopravních tras po vnitřních nezpevněných plochách areálu. 

Pro dopravu v pískovně je podle Vyhl. ČBÚ č.26/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  

těžební organizace povinna vypracovat dopravní řád. 

4.6. Návrh úpravy a zušlechťování 

Taktéž způsob úpravy a zušlechťování zůstává vzhledem k současnosti nezměněn. 

V těženém štěrkopísku se nenachází jiné užitkové složky ve využitelném množství, takže 

je upravován jako celek. Způsob úpravy a zušlechťování v tomto případě znamená pouze 

roztřídění vytěženého materiálu na jednotlivé frakce, dle požadavků zákazníků a smluvně 

zajištěných dodávek.  

Praní a pročištění materiálu od odplavitelných částic je provedeno v odvodňovací 

pobřežní mezideponii. Na pobřežní mezideponii je dopravována surovina, která má cca 

70 % frakce pískové a cca 30 % frakce štěrkové. Obsah odplavitelných částic kolísá 

mezi 3-5 %. Po dehydrataci materiálu na mezideponii je surovina naložena nakladačem 

do násypky mobilního třídiče. Zde se alternativně třídí na frakce B-0-4, B-11-22, A-0-45 

a D-32-90 mm.  

Při úpravě suroviny se nepočítá s odpadem. Celý vyráběný sortiment je uplatněn 

na trhu. 

4.7. Návrh následné sanace a rekultivace území dotčeného těžbou 

Pro sousední DP Tišice I byl v rámci jednotlivých POPD vypracován a schválen 

Plán sanace a rekultivace pozemků dotčených těžbou. Tento Plán sanace a rekultivace 

počítá se zavezením vytěžených prostorů a s následnou lesnickou rekultivací. 

Z důvodu zachování celkového rázu krajiny navrhuji tento způsob rekultivace 

zachovat i mimo stanovený DP. Technickou rekultivaci těžbou dotčených pozemků 

navrhuji provést zavezením vytěženého prostoru výkopovými zeminami a hlušinou 

z jiných lokalit (především přímo z lokalit těžební společnosti) a jejich překrytím skrytým 

podorničím a ornicí. Vytěžený prostor navrhuji následně zavést na původní niveletu tak, 

aby navazoval na okolní terén. Na takto upraveném vytěženém prostoru pak navrhuji 
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provést rekultivaci lesnickou, případně kombinaci rekultivace lesnické v kombinaci 

s malou vodní plochou, pro rozvoj místních biotopů.      

Na základě vyhlášky č. 175/1992 Sb., o podmínkách využívání ložisek 

nevyhrazených nerostů, v platném znění není pro nevýhradní ložiska vyžadován Plán 

sanace a rekultivace. Tato povinnost však vyplývá z navazujících vyhlášek a zákonů, např. 

vyjímání území ze Zemědělského půdního fondu. 

Jelikož případný návrh Plánu sanace a rekultivace území dotčeného těžbou není 

předmětem zadání mé bakalářské práce, nebudu se jim zde dále podrobněji zabývat. 
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5. Technicko - ekonomické a ekologické vyhodnocení navrženého 

řešení 

5.1. Technicko – ekonomické vyhodnocení 

Zde mnou navrhované řešení těžby mimo hranice DP naváže plynule, bez časových 

prodlev, na současnou těžbu probíhající v DP Tišice I. Což je z hlediska technického, 

ale především ekonomického nejpříznivější varianta. 

V průběhu přiblížení těžebních prací k hranici DP Tišice I začnou probíhat 

skrývkové práce mimo DP – v prostoru budoucí ČPHZ (těžební organizace v té době bude 

muset mít pro danou oblast vyřízené územní rozhodnutí). Na tyto skrývkové práce plynule 

navážou práce těžební.  

Pro nově navrhovanou těžbu mimo hranice DP bude použito stávající těžební 

zařízení. Také sociální zázemí, úpravna a strojní zařízení zůstanou beze změn. Těžba bude 

prováděna pouze na pozemcích ve vlastnictví těžební organizace. Z tohoto důvodu není 

potřeba provádět žádné nové investice. Další výhodu plynule navazující těžby spatřuji 

v proškolenosti a zkušenosti zaměstnanců těžební organizace. Způsob těžby, tak jako 

zaměstnanci, zůstává stejný, což samozřejmě znamená plynulost a především bezpečnost 

daného provozu. 

V prostoru mnou navrhované těžby se nachází 95 987 m
3
 (163 178 t) zásob 

prozkoumaných bilančních volných, z toho cca 78 300 m
3
 (133 110 t) jsou zásoby 

vytěžitelné. Při předpokládané průměrné roční těžbě 150 000 t (která je závislá na poptávce 

odběratelů) tak dojde k prodloužení životnosti dané lokality o necelý jeden rok. Současná 

průměrná cena výrobků se pohybuje kolem 80 Kč · t
-1

. Vyčíslitelná hodnota zásob, která je 

však jen orientační a je závislá na tržní ceně dané suroviny, je tedy cca 10 648 800 Kč. 

Hlavním odběratelem štěrkopísků je v současné době firma Kare Praha, s.r.o., která 

tyto materiály odebírá pro stavební práce realizované v oblasti Prahy a blízkém okolí. 

Zbytek odběratelů tvoří drobní soukromníci a okolní stavební firmy. 

Ekonomické údaje za rok 2012, tak jak jsou uváděny v Ročních výkazech o pohybu 

a stavu zásob výhradních ložisek nerostných surovin – Geo (MŽP)V 3-01, jsou uvedeny 

v následující tabulce (tabulka 4). 
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Tabulka 4: Náklady na těžbu v roce 2012 (dle výkazu Geo (MŽP)V 3-01) 

Náklady [Kč] 

na těžbu 325 265,- 

na úpravu 2 321 901,- 

na sanace a rekultivace 143 599,- 

na důlní škody 789,- 

na ostatní činnosti 180 249,- 

celkem 2 971 803,- 

 

 

V roce 2012 činily náklady na těžbu 2 971 803 Kč. Výše uvedená vyčíslitelná 

hodnota zásob (pozn. orientační, závislá na prodejní ceně suroviny a poptávce odběratelů) 

je 10 648 800 Kč. Zde navrhované řešení není spojeno s žádnými dalšími mimořádnými 

výdaji a tudíž je budoucí ČPHZ zcela jistě rentabilní. 

5.2. Ekologické vyhodnocení 

Z hlediska posouzení vlivů navrhované těžby na životní prostředí lze konstatovat, 

že dojde pouze k ovlivnění půdy a to jejím trvalým odnětím ze Zemědělského půdního 

fondu. Půda bude po rekultivaci postupně převedena mezi půdy určené pro plnění funkce 

lesa, spolu s ponecháním malých jezírek s břehy upravenými pro rozvoj biotopů. Toto 

ovlivnění životního prostředí je však, vzhledem ke stavu dané oblasti, ovlivněním 

pozitivním. Organizace zajistí posouzení EIA, dle platných legislativních norem. 

Zvláště chráněná území přírody a krajiny a území tvořících systém Natura 2000, 

ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů, nebudou  realizací záměru dotčeny.  

Ovlivnění veřejného zdraví (z hlediska hluku, imisí, prašnosti apod.) je malé 

a bezvýznamné. Povrchová voda mimo prostor samotné těžby nebude ovlivněna.  

Následná rekultivace dané oblasti plynule naváže na rekultivaci DP Tišice I 

a vytvoří tak komplexní zalesněnou krajinu, což vnímám pro danou oblast velkým 

ekologickým přínosem. 
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6. Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout další postup těžby v pískovně Tišice 

za hranicemi dobývacího prostoru. Celou práci jsem se snažila zpracovat v souladu 

s přílohou č. 1, Vyhlášky č. 175/1992 Sb., o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených 

nerostů, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem je možnost následného využití této práce 

pro zpracování Plánu využívání ložiska. Proto se některé názvy kapitol mé práce přímo 

shodují s názvy kapitol Plánu využívání ložiska, tak jak je dáno výše uvedenou vyhláškou. 

Nejdříve jsem se seznámila s existující dokumentací dané lokality a lokalitu 

navštívila. Na základě geologického a hydrogeologického průzkumu jsem stanovila 

množství zásob v zájmové oblasti. Dále jsem navrhla způsob otvírky a další těžební 

postupy mimo stanovený DP, s ohledem na probíhající těžební práce, způsob dopravy 

a úpravy těžené suroviny. Při tomto návrhu bylo nutné zohlednit vlastnické vztahy (těžba 

bude probíhat pouze na pozemcích ve vlastnictví těžební organizace) a ochranné pásmo 

vysokého napětí, které určily prostor budoucí ČPHZ. 

Stanovený cíl bakalářské práce jsem splnila. Z hlediska posouzení perspektivy 

pískovny Tišice lze konstatovat, že navrhovaným rozšířením těžby mimo DP dojde 

k navýšení vytěžitelných zásob. Celkové množství vytěžitelných zásob v rozšiřované části 

je 133 110 t. Při průměrné roční těžbě cca 150 000 t dojde k prodloužení životnosti lokality 

Tišice o necelý jeden rok.  

Při těžbě této rozšiřované části bude použito stávající těžební strojní zařízení. 

Z technického ani ekonomického hlediska není otvírka spojena s většími finančními 

náklady.
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