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Anotace  

 Obsahem diplomové práce je vytvořený návrh způsobu plánu sanace a rekultivace 

jámového kamenolomu Mrač. V první části práce se zaměřuji na charakteristiku 

kamenolomu z hlediska lokalizace, geologie, hydrogeologie, technologie těţby a dopravy, 

zušlechťování rozpojené horniny. Dále se zabývám problematikou zákona č. 185/2001 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy, které souvisejí s ukládáním 

inertních materiálů do vytěţeného prostoru kamenolomu. Hlavní náplní práce je popis 

samotných sanačních a rekultivačních prací, které mají za úkol zahladit stopy po dobývání, 

neboli navrátit těţbou postiţené území do původního stavu a začlenit jej do okolní krajiny. 

V závěru práce jsou vyčísleny předpokládané náklady na sanaci a rekultivaci a nakonec je 

zhodnoceno navrhované řešení z ekologického hlediska. 

Klíčová slova: kamenolom Mrač, zákon, vyhláška, sanace a rekultivace, ukládání, 

inertní materiál, lesní porost 

Summary 

 The content of the dissertation was to create a way of plan of rehabilitation and 

reclamation of the pit quarry Mrach. The first part I focus on the characteristics of a quarry 

in terms of location, geology, hydrogeology, mining and transport, refining disintegrated 

rock. I also follow up with the issue of Act No. 185/2001 Coll. as amended, and other 

legislation related to the storage of inert materials into the mined area quarry. The main 

work is to describe individual rehabilitation and reclamation works, which are designed to 

cover the tracks of quarrying, mining damaged or restore the area to its original state and 

integrate it into the surrounding landscape. In conclusion, there are calculated the estimated 

costs of remediation and reclamation and finally evaluated the proposed solution from an 

environmental point of view. 

Keywords: quarry Mrač, law, decree, rehabilitation and reclamation, storage, inert 

material, forest cover 
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1 Úvod 

 Cílem diplomové práce je vytvořit návrh způsobu plánu sanace a rekultivace 

jámového kamenolomu Mrač, provozovaného těţební společností KAMENOLOMY ČR 

s.r.o., která patří mezi největší producenty kameniva v ČR a je součástí významného 

stavebního koncernu STRABAG SE. Účelem sanačních a rekultivačních prací bude 

navrátit území postiţené těţbou zpět do původního stavu. 

 Sanaci a rekultivaci je povinna zajistit dle zákona č. 44/1988 Sb. (Horní zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, kaţdá těţební organizace, která musí průběţně vytvářet za 

účelem zajištění těchto prací dostatečnou rezervu finančních prostředků.  

 Sanace bude spočívat v zavezení vytěţeného prostoru inertními materiály, které 

budou ukládány v souladu s právními předpisy, a to především se zákonem č. 185/2001 

Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 294/2005 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. Povrch výsypky inertních materiálů bude následně, po překrytí orniční vrstvou, 

lesnicky rekultivován s pouţitím dřevin typických pro danou oblast. Sanační práce budou 

započaty v poslední fázi těţby, kdy dojde k vytvoření dostatečného manipulačního 

prostoru na platě poslední V. etáţe. 
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2 Geologické a hydrogeologické poměry ložiska 

2.1 Lokalizace a geomorfologie ložiska 

  Jámový kamenolom Mrač (viz Obrázek č. 1) je situován v severovýchodní části 

granitoidního loţiska, kraji Středočeském, okres Benešov a na katastrálních územích obcí 

Ţíňánky (751553) a Mrač (700002). Jihozápadní část loţiska byla v minulosti otevřena z 

jihu několika malými jámovými lomy a v současné době těţena není. [1]  

 Terén lomu je charakteristický tím, ţe se postupně sniţuje od východní části (z 339 

m. n. m – pole nad lomem) směrem k dolině Benešovského potoka (286 – 285 m. n. m.), 

který lemuje jihozápadní okraj lomu. Za hranicí potoka vede ţelezniční trasa Praha - 

Benešov - Tábor. [2] 

 Komunikačně je kamenolom spojen se silnicí I. třídy (E55) Mirošovice - Benešov - 

Tábor, která vede ve vzdálenosti cca 2 km západně od něj a napojuje se na dálnici D1 

Praha - Jihlava - Brno - Olomouc - Ostrava (z obce Mrač na D1 vzdálenost cca 10 km). Ve 

vzdálenosti cca 150 m východně od kamenolomu se nachází silnice III. třídy Čerčany - 

Soběhrdy. [3] 

 

Obrázek č. 1 - Lokalizace jámového kamenolomu (letecký snímek); zdroj: [25] 

 Z geomorfologického hlediska spadá tato lokalita do Benešovské pahorkatiny 

s nejvyšším bodem v obci Stráţ u Leletic (638 m. n. m.) a rozkládá se ve středních 

Čechách na ploše 2410 km
2
 po obou březích řeky Vltavy. Benešovská pahorkatina je 

geomorfologickým celkem  severní a severozápadní části Středočeské pahorkatiny 
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(podsestava), která tvoří část Českomoravské soustavy (subprovincie). Tyto detailně 

rozdělené geomorfologické části patří do provincie Česká Vysočina, k níţ náleţí 3/4 území 

ČR (Čechy, západní část Moravy a Slezska aţ k Brnu a Ostravě). [4] 

2.2 Geologie 

 Z hlediska geologie širšího okolí je lokalita Mrač součástí středočeského 

plutonického komplexu. Ten se nachází v moldanubické oblasti, která tvoří jiţní a 

jihozápadní část Českého masivu. Středočeský pluton má rozlohu 3000 km
2
 a leţí mezi 

Říčany u Prahy, Klatovy a Táborem. Skládá se z kyselých a ultrabazických plutonů, kde 

převládající horninou je granodiorit. Středočeský pluton je variského stáří (svrchní devon – 

spodní karbon). [5], [6] 

 Konkrétní oblast loţiska lomu Mrač se skládá z velkého spektra granitoidních 

hornin, z nichţ jsou nejvíce zastoupeny biotitický granodiorit poţárského typu a křemenný 

diorit sázavského typu. Tyto granitoidy se střídají v nepravidelných blocích a pruzích, jeţ 

jsou generelně protaţeny ve směru jihovýchod – severozápad (viz Příloha č. 1). Na 

severovýchodním okraji lomu se těleso granodioritu noří pod křemenný diorit a 

v severozápadní části proráţí granodiorit těleso křemenného dioritu v podobě 

nepravidelných ţil. Obě horniny se zpravidla stýkají na puklinách, kde jsou vidět zřetelné 

stopy po pohybu. [6] 

 Mezi méně zastoupené horniny v loţisku patří četné xenolity staršího dioritu, které 

se vyskytují především v křemenném dioritu (dosahují zde větších rozměrů) v  podobě 

pecek (rozměry v cm) a nepravidelných bloků (rozměry v m). Bazické xenolity jsou 

prostoupeny ţilami růţového a bílého aplitu. Dalšími reprezentanty ţilných hornin jsou 

jednoduchý pegmatit (mocnost ţil do prvních desítek cm) a strmá ţíla lamprofyru 

(minety), jeţ protíná jiţní část loţiska a dosahuje mocnosti prvních m. [6] 

2.2.1 Významné puklinové systémy 

 Granitoidní loţisko je dost prostoupeno puklinovými systémy. Mezi 

nejintenzivnější patří pukliny ve směru jihozápad – severovýchod (cca 305°/80°), k nimţ 

jsou protiklonné další pukliny ve stejném směru (cca 140°/60°). Do tohoto puklinového 

systému spadají i zřetelné poruchové zóny (viz Příloha č. 1), zaplněné tmavě šedou nebo 

světle hnědou podrcenou horninou, jeţ je vydatně alterována (porušena soudrţnost). 

Zaplněné poruchy (mocnost v prvních desítkách cm) jsou v některých místech prostoupeny 

ţilkami karbonátu nebo křemene. Často se alterace objevuje i blízko poruch. Na 

okrajových plochách poruch jsou viditelné stopy po pohybu (rýhování) [6] 

 Další významný puklinový systém je velmi strmý a je situován ve směru východ – 

západ (cca 175°/85° aţ 0°/80°). Zde jsou pukliny nejintenzivnější (aţ 5/m) a mají 

v některých oblastech za následek deskovitý rozpad hornin. [6] 
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 Poslední znatelný systém puklin je ve směru jihovýchod – severozápad (cca 

70°/80°). [6] 

 Na loţisku je přítomen docela značný počet puklin mimo charakterizované 

systémy. Poruchy i pukliny jsou obvykle rovné, průběţné i neprůběţné. V některých 

částech lomu vytvářejí ve stěnách klíny náchylné k vyjíţdění ze stěny. Sklony stěn lomu 

musí být přizpůsobovány těmto puklinám, které mají bělavé, hnědé nebo rezavé povlaky. 

Občas je přítomna puklinová mineralizace (kalcit, křemen, pyrit, amfibol) nebo brekcie 

tmelená laumontitem. [6] 

 Skrývka loţiska je kvartérního (čtvrtohorního) stáří a tvoří ji hlíny. Odtěţena byla 

jiţ v minulosti [6] 

2.2.2 Charakteristika těžených hornin 

2.2.2.1 Biotitický granodiorit 

 Biotitický granodiorit je hornina namodrale šedé barvy, která je ve zvětralých 

partiích nahnědlá nebo naţloutlá. Struktura je stejnoměrně zrnitá, drobno aţ středně zrnitá 

se všesměrnou texturou. Hlavními horninotvornými minerály jsou ţivce, křemen a biotit. 

Minerální sloţení je vcelku konstantní a i v kvantitativním zastoupení jednotlivých 

součástek nejsou velké výchylky. Granodiorit obsahuje xenolity křemenného dioritu a 

dioritu. [6] 

 Odlučnost je kvádrovitá, deskovitá aţ nepravidelná (polygonální). Kusovitost je 

velmi proměnlivá a závisí na lokální intenzitě rozpukání. V rozvalu zůstávají poměrně 

často velké bloky, které je nutné sekundárně rozpojovat. [6] 

 Biotitický granodiorit odolává lépe zvětrávání neţ biotiticky – amfibolický 

křemenný diorit a eluvium dosahuje maximální mocnosti 3 - 4 m. [6] 

2.2.2.2 Biotiticky – amfibolický křemenný diorit 

 Hornina je bílé, šedé aţ černě kropenaté barvy, někdy všesměrně zrnité, jindy mírně 

usměrněné. Struktura bývá zpravidla hrubozrnná. Hornina je tvořená především amfibolem 

a plagioklasem, méně je zastoupen biotit a křemen a ještě méně ortoklas. V některých 

oblastech loţiska je křemene tak málo, ţe hornina přechází z křemenného dioritu do 

dioritu. V těchto partiích má křemenný diorit zřetelnou fluidální texturu. [6] 

 Odlučnost a kusovitost nezvětralého křemenného dioritu je podobná jako u 

biotitického granodioritu. [6] 

 Křemenný diorit odolává hůře zvětrávání a při povrchové části loţiska je aţ zcela 

rozloţený (eluvium) do hloubky aţ prvních desítek metrů. Hornina má při zvětrávání 

kulovou odlučnost, kdy pevnější kulovitá jádra jsou obklopena zcela rozloţenou horninou. 

[6] 
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2.2.2.3 Podružně zastoupené horniny – diorit, aplit, pegmatit, lamprofyr 

(mineta) 

Diorit 

 Diorit má černou, šedou, bílou kropenatou barvu a jeho struktura je převáţně 

středně zrnitá. Makroskopicky je viditelný biotit, amfibol, štěpný ţivec a v malé míře 

křemen. Na sloţení těţené suroviny se diorit podílí nevýznamnou měrou. [6] 

Aplit 

 Na loţisku se objevuje dva druhy aplitu. 

 Šedobílý nebo naţloutle šedobílý aplit má jemnou aţ střední zrnitost a všesměrnou 

strukturu. Makroskopicky převaţuje ţivec a křemen, podřadně jsou zastoupeny lesklé 

šupinky muskovitu a biotitu. Aplit je nejmladším diferenciátem ţulového magmatu na 

loţisku. Četněji se vyskytuje v granodioritu a mocnosti ţil obvykle nepřesahují první cm 

(ojediněle první desítky cm). [6] 

 Růţový aplit je charakteristický jemnozrnnou strukturou. Je tvořen především z 

šedého křemene a růţového ţivce, který tvoří štěpná zrna. Podřadně jsou zde zastoupeny 

slídy a akcesoricky sulfid (pyrit). Vyskytuje se v severovýchodní části lomu ve formě 

strmého ţilníku (celková mocnost první m, jednotlivé ţíly první desítky cm). [6] 

Pegmatit  

 Hornina má hrubozrnnou strukturu a je sloţena především z šedého křemene a 

bílého ţivce. Z ostatních minerálů jsou obsaţeny černý turmalín (skoryl) tvořící lesklé 

rýhované sloupce (cm rozměrů), zelený apatit v šestibokých sloupečcích (mm rozměrů), 

zrna sulfidu (pyrit) a tabulky muskovitu. Vyskytuje se jako nepravidelná ţíla ve východní 

části lomu o mocnosti prvních desítek cm. [6] 

Lamprofyr (mineta) 

 Je tmavě šedý, slabě alterovaný (porušený), pevný a středně zrnitý, tvořený 

zelenavými (patrně chloritizovanými) oválnými zrny ţivce (do 5 mm) a hojnými černými 

vyrostlicemi biotitu (do 3 mm). Místy jsou obsaţeny světlejší porfyrické granitoidní 

horniny do velikosti prvních cm a xenolity křemene. Struktura je nevýrazně porfyrická a 

odlučnost nepravidelná. Ţíla lamprofyru (mocnost max. cca 1,5 m) protíná jihovýchodní 

část loţiska. [6] 

2.3 Hydrogeologie 

 Z hlediska rozdělení hydrogeologické rajonizace ČR je lokalita Mrač situována v 

hydrogeologickém rajónu 6250 – Proterozoikum a paleozoikum (plocha 5860 m
2
) v povodí 

přítoků řeky Vltavy. [7] Průměrný odtok podzemní vody se pohybuje okolo 2 – 3 l.s
-1 

.km
-

2
. [8]. Na lokalitě jsou z hydrogeologického hlediska vymezeny čtyři odlišné typy 

horninového prostředí: [2] 
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 kvartérní hlíny, eluvia granitoidních hornin a výsypky, 

 aluviální náplavy Benešovského potoka, 

 svrchní část granitoidního masívu - zóna oţiveného oběhu podzemních vod, 

 spodní část granitoidního masívu. 

 Zdrojem podzemních vod jsou především dešťové sráţky. Voda ze sráţek 

prosakuje do kvartérních (čtvrtohorních) hlín, eluvií a výsypek, hromadí se při jejich bázi a 

postupně stéká ve směru spádu skalního podloţí, který prakticky kopíruje spád terénu, k 

místní erozní bázi, jeţ je tvořena Benešovským potokem. Směry proudění podzemní vody 

v tomto povrchovém kolektoru jsou zobrazeny v mapce (viz Obrázek č. 2). Podzemní voda 

je doplňována převáţně jen v období s niţším výparem, tj. v jarních a podzimních měsících 

a v době tání sněhové pokrývky. Povrchový odtok lze vidět pouze při tání sněhové 

pokrývky a zmrzlé půdě a při přívalových deštích. Konfigurace terénu zajišťuje, ţe většina 

vody spadlé v podobě sráţek do předpolí lomu je odvedena mimo lom. [2]. 

 

Obrázek č.2 - Směry proudění podzemní vody; zdroj: [2] 

 Menší část vody přetéká do podloţního kolektoru ve svrchní části granitoidního 

masívu. Zde velmi pomalu proudí (generelně od východu k západu) po jednotlivých 

puklinách a poruchách k erozní bázi Benešovského potoka. Následkem vyhloubení 

jámového lomu se proudnice, směřované původně k potoku, odklonily k místu největšího 

zahloubení lomu (nejniţší etáţ). Voda se v místě největšího zahloubení hromadí a je dle 

§40 zákona č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odčerpávána pro potřeby lomu 



Bc. Marcel Urban: Návrh způsobu plánu sanace a rekultivace kamenolomu Mrač 

2014                                                                                                                                      7 

(zkrápění komunikací, umývání nákladním automobilů apod.) Na předpokládané bázi 

kolektoru je moţno pozorovat vytékající vodu z poruch prakticky jen ve stěně III. etáţe 

lomu (viz Obrázek č. 3). [2]. 

 

Obrázek č. 3 - Zamrzající přítoky vody po puklinách ve stěně III. etáže lomu (březen 2011); zdroj: [2] 

 Hydrogeologické poměry lze na dané lokalitě charakterizovat jako poměrně 

jednoduché. Z tohoto důvodu nebyl nikdy proveden samotný hydrogeologický průzkum, 

ale byly pouze vyhodnoceny hydrogeologické poměry Vágnerem J. (1966) a Klírem S. 

(1994). V rámci těţebního průzkumu v roce 2008 a 2011 byly na průzkumných vrtech 

(vrtáno vzduchovým výplachem) zaznamenány přítoky podzemní vody do vrtů. Přítoky a 

nástupy hladiny byly tak pomalé, ţe by byly hydrodynamické zkoušky na těchto vrtech 

prakticky nemoţné. Vrty vyhloubené ze dna lomu pod úroveň 277 m. n. m. byly téměř 

suché. [2] 

 V roce 2011 bylo vypracováno organizací GEOLOGICKÉ SLUŢBY s.r.o. 

hydrogeologické posouzení, jehoţ cílem bylo vyhodnotit vliv plánovaného zahloubení 

kamenolomu (na kótu 245 m. n. m.) na hydrogeologické poměry v jeho okolí a odhad 

mnoţství důlní vody, která bude po zahloubení přitékat do kamenolomu. Bylo zjištěno, ţe 

plánované zahloubení negativně neovlivní hydrogeologické poměry v okolí lomu a přítoky 

důlní vody do lomu nebudou pro těţbu limitujícím faktorem. Přítok důlní vody do lomu při 

běţných klimatických podmínkách by neměl přesáhnout 2 l.s
-1

. Ve sráţkově bohatém 

období a při nízkém odparu je přítok předpokládán maximálně 3 l.s
-1

. [2]. 
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2.4 Zásoby suroviny na ložisku a v dobývacím prostoru 

 Poprvé byly zásoby loţiska podrobně vyhodnoceny geologickým průzkumem v 

roce 1960 (celkem 4 964 185 m
3
 zásob - rozděleno po staru do kategorií B, C1, C2). Do 

vypočtených zásob byla zahrnuta i oblast (blok zásob 1VB), která se nachází za ţelezniční 

tratí mimo stanovený dobývací prostor (viz Obrázek č. 4). [10] 

 

Obrázek č. 4 - Mapa lokality Mrač (DP, CHLÚ, rozsah ložisek); zdroj: [1] 

 V roce 2011 organizace GEOLOGICKÉ SLUŢBY s.r.o. provedla těţební průzkum 

(dle vyhlášky č. 369/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) v dobývacím prostoru Mrač, 

jehoţ cílem bylo přehodnocení zásob v severovýchodní části loţiska. Důvodem 

přehodnocení zásob je plánované zahloubení lomu na kótu 245 m. n. m (vytvoření V. 

etáţe), které umoţní hospodárněji vyuţít surovinu ve stanoveném dobývacím prostoru. [1] 

 Při těţebním průzkumu byly odvrtány 3 loţiskové průzkumné vrty V12, V13 a 

V14, které byly označeny stejným způsobem jako v předchozích etapách průzkumu. 

Během vrtacích prací byla prováděna mechanická karotáţ (měření přítlaku a rychlosti 

postupu vrtacího nástroje) a vynesená hornina byla ukládána do vzorkovnic. Kaţdý vrt byl 

podroben proměření karotáţními metodami, jako jsou radioaktivita – záření gama, 

magnetická susceptibilita a elektrická vodivost. [1] 
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 Organizace vyčíslila na loţisku Mrač 7 193 000 m
3
 geologických zásob, z čehoţ je 

3 387 000 m
3
 zásob prozkoumaných bilančních volných (ve stanoveném dobývacím 

prostoru) a 3 806 000 m
3 

vyhledaných bilančních volných (mimo dobývací prostor). V 

dobývacím prostoru bylo vyčísleno 1 503 000 m
3
 vytěţitelných zásob stavebního kamene 

(odečteno 5% předpokládaných těţebních ztrát). Klasifikace zásob byla provedena dle §14 

zákona č. 44/88 Sb. (Horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s podmínkami 

vyuţitelnosti lomu. K výpočtu zásob byly dále vyuţity podklady jako mapa povrchové 

situace lomu v digitální podobě se stavem k 25. 4. 2010 a dokumentace starších 

průzkumných prací (vyhodnocení starých vrtů). [1] 

 Dle posledního výkazu o pohybu a stavu zásob za rok 2013 byl stav vytěţitelných 

zásob na kamenolomu Mrač 1 352 990 m
3 

(ke dni 31. 12. 2013). Úbytek zásob za tento rok 

činil 34 790 m
3
, coţ je cca 92 540 tun suroviny. Kdyby byla roční těţba stejná i v 

následujících letech, tak by ţivotnost kamenolomu Mrač mohla činit cca 39 let. [13] 

2.5 Jakostní charakteristika těžené suroviny 

 Loţisko Mrač je specifikováno jako loţisko stavebního kamene. Hlavním výrobním 

produktem je kamenivo, jehoţ vyuţitelnost je závislá na splnění poţadavků technických 

normalizovaných norem: [1] 

 ČSN EN 13242 (Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými 

pojivy pro inţenýrské stavby a pozemní komunikace), 

 ČSN EN 13043 (Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních 

komunikací, letištních a jiných dopravních ploch), 

 ČSN EN 12620 (Kamenivo do betonu).  

 Surovina z nejkvalitnější části loţiska je vyuţívána pro nejnáročnější výrobky a z 

méně kvalitní části (kámen z porušených partií, zvětralý kámen) je vyuţívána pro výrobky 

s nenáročnými kvalitativními parametry. Během exploatace loţiska bylo průběţnými 

rozbory ověřeno, ţe nezvětralá surovina má z jakostního hlediska v celé části kamenolomu 

jednotný charakter s minimální mírou variability. [1] 

 Surovina vyhovuje zkouškovým rozborům, které byly prováděny v rámci 

podrobného průzkumu v roce 1960. Z výsledků rozborů vyplynulo, ţe surovina vyhovuje 

normě ČSN 72 1511 pro výrobu drceného kameniva v I. a II. jakostní třídě. Problémem je 

pouze náchylnost k tvorbě plochých zrn, která se dá částečně eliminovat pouţitím vhodné 

úpravnické technologie. [1] 

 Na základě interpretace výsledků karotáţního měření bylo zjištěno, ţe v nově 

zkoumaných okrajových částech loţiska (těţební průzkum v roce 2011) dosahuje surovina 

stejných kvalitativních parametrů jako v současně těţené části loţiska. [1] 
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3 Stručná charakteristika stávající technologie těžby, 

dopravy a zušlechťování 

 První zmínky o těţbě na předmětné lokalitě sahají aţ do počátku 19. století. 

Zpočátku se hloubily ojedinělé hlubinné jámy, které byly pozvolna přeměněny v jámový 

lom. Nejdříve byl lom vyuţíván pro hrubou kamenickou výrobu (stavební kámen, dlaţební 

kostky atd.). Asi kolem roku 1920 byla teprve zahájena výroba kameniva. [1] 

3.1 Současná charakteristika těžby 

 V současnosti je surovina těţena v čtyřetáţovém jámovém lomu (viz Obr. č. 5) v 

severovýchodní části loţiska. Momentálně se dobývá na IV. etáţi a po vytvoření 

dostačeného vydobytého manipulačního prostoru bude následovat vytvoření vnitřního 

zářezu v jihozápadní části lomu (postup těţby na severovýchod lomu), který otevře V. etáţ 

(zahloubení o 15 m níţe). Ta je pro těţbu limitující, jelikoţ pod hranici její paty (245 m. n. 

m) se lom uţ hloubit nebude. Mapa situace lomu po vytěţení je zobrazena v přiloţené 

Příloze č. 2. Skrývka je ukládána na deponie v okolí lomu (převáţná většina odtěţena v 

minulosti). K rozpojování horniny dochází pomocí hromadných clonových odstřelů (trhací 

práce velkého rozsahu). Po odstřelu je rozpojená surovina (rubanina) cyklicky nakládána 

na korbu nákladních automobilů, které ji přepravují ke zpracování do úpravárenské linky, 

kde je vysypána do zásobníku primárního čelisťového drtiče. Úpravna je situována v těsné 

blízkosti lomu. Výrobkem je drcené kamenivo různých zrnitostních a kvalitativních tříd. 

[10] 

 

Obrázek č. 5 - Foto kamenolomu Mrač, těžba na IV. etáži; zdroj: [9] 
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3.2 Rozsah těžby v lomu (severovýchodní část ložiska) 

 Plošný rozsah dobývacích prací je limitován dobývacím prostorem Mrač - 70303 

(plošný rozsah 7,97 ha), který je tvořen nepravidelným sedmiúhelníkem a byl stanoven dne 

12. 1. 1965 rozhodnutím bývalého státního orgánu ČESKÝ KAMENOPRŮMYSL, 

OBOROVÉ ŘEDITELSTVÍ PRAHA pro bývalý státní podnik POVLTAVSKÝ 

PRŮMYSL KAMENE. Aţ dne 2. 9. 1991 stanovil bývalý OBÚ v Kladně pro loţisko 

chráněné loţiskové území (CHLÚ - Mrač – 02660000), které má plošný rozsah 222,0736 

ha a je tvořeno 11 vrcholy se souřadnicemi v platném souřadnicovém systému JTSK. 

Plochy DP a CHLÚ jsou vyznačeny na Obrázku č. 4. [11], [12] 

 Ve vertikálním směru je těţba omezena na kótu 245 m. n. m. (v jihovýchodní části 

loţiska by bylo moţno hloubit přibliţně na 310 m. n. m.). Vertikální hranice těţby je 

limitována mocností loţiska, která byla upřesněna těţebním průzkumem v roce 2011. [1] 

3. 3 Trhací práce 

 Na lomu se v současnosti při dobývání (primárním rozpojování) suroviny vyuţívají 

hromadné clonové odstřely, které se dle § 34 vyhlášky č. 72/1988 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, řadí do trhacích prací velkého rozsahu. (hmotnost jednotlivé náloţe nad 50 kg a 

celková náloţ nad 400kg).  

 Nadměrné kusy horniny v rozvalu, který vznikne po clonovém odstřelu, jsou 

sekundárně rozpojovány mobilním bouracím hydraulickým kladivem (impaktorem), jeţ je 

pracovním nástrojem pásového rypadla KOMATSU PC210 LC. Důvodem sekundárního 

rozpojování je to, ţe nadměrné kusy nelze technologicky zpracovat. V minulosti se za 

účelem sekundárního rozpojování vyuţívaly trhací práce malého rozsahu. Ty ale nebyly 

příliš bezpečné, jelikoţ při rozpojování způsobovaly velký rozlet horniny a neţádoucí 

seizmické účinky. [10], [14] 

 Dle § 27 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, musí být pro trhací 

práce velkého rozsahu vypracován technický projekt odstřelu (u trhacích prací malého 

rozsahu technologický postup). Za trhací práce velkého rozsahu zodpovídá technický 

vedoucí odstřelu (u malého rozsahu zodpovídá střelmistr). [15] 

 Sklad výbušniny byl v lomu zrušen, jelikoţ veškeré trhací práce jsou prováděny 

dodavatelským způsobem. Byl situován v jihovýchodní části dobývacího prostoru a jeho 

povolená kapacita činila max. 3000 kg průmyslových trhavin včetně bleskovic a 13 500 ks 

záţehových a 3000 ks elektrických rozbušek. Sklad byl vybaven předepsanými 

pomůckami a seznamem osob, které měli do skladu přístup. Povolení k vyuţívání skladu 

vydal bývalý OBÚ Kladno v roce 1987. [10] 
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3.3.1 Zajištění bezpečnosti při trhacích pracích 

 Při provádění trhacích prací jsou na všech přístupových cestách k lomu rozestavěny 

hlídky v rámci bezpečnostního okruhu. Na přilehlých komunikacích jsou v obou směrech 

instalovány výstraţné dopravní značky. V mimořádných případech, kdy je ohroţena 

bezpečnost, můţe technický vedoucí odstřelu provést na nezbytně nutnou dobu uzavírku 

přilehlých komunikací v souladu s povolením příslušného odboru dopravy. Výše hmotnosti 

náloţí při provádění trhacích prací jsou pouţity s ohledem na závěry provedených 

seizmických měření. Doba provádění trhacích prací velkého rozsahu je v předstihu hlášena 

(nejpozději 24 hodin před) orgánu, který trhací práce povolil (OBÚ) a všem organizacím a 

orgánům, které jsou odstřelem dotčeny (obecní úřady dotčených obcí, v případě 

kamenolomu Mrač hlášeno i dráţnímu orgánu ČD). Začátek a konec prováděných trhacích 

prací je oznamován výstraţnými signály ve smyslu platných předpisů. [10] 

 Pokyny a prostředky pro zajištění bezpečnosti při trhacích pracích jsou uvedeny ve 

vyhlášce č. 72/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů (ODDÍL DRUHÝ - Zajištění 

bezpečnosti při trhacích pracích - § 36, 37, 38 a 39). [14] 

 Dle §27 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydal bývalý OBÚ v 

Kladně dne 22. 1. 1991 pro kamenolom Mrač povolení k provádění trhacích prací velkého 

rozsahu podle generálního projektu. Obecní úřad v Soběhrdech podal proti tomuto 

rozhodnutí odvolání a na jeho základě muselo být dodatečně provedeno hydrologické 

posouzení trhacích prací na vodní zdroje v okolí lomu. V roce 2001 OBÚ Kladno vydal 

rozhodnutí, ve kterém uloţil povinnost plnit opatření související s prováděním trhacích 

prací malého i velkého rozsahu (stanovena maximální hmotnost trhaviny na jeden časový 

stupeň, povinnost jednou za rok provádět seizmické měření účinků trhacích prací a 

výsledky zasílat příslušnému OBÚ). [16], [17] 

3.4 Nakládka, přeprava a zušlechťování  

 Rozpojená hornina (rubanina) je nakládána z bezpečně těţitelného rozvalu na 

nákladní automobily (viz Obrázek č. 6), které ji přepravují k technologické lince na 

zpracování (zušlechtění). Nakládku z rozvalu zajišťují tři lopatová rypadla (DH UNEX 

631, DH UNEX 621 a Volvo EC 300 DL) s pásovými podvozky. K technologické naváţce 

rubaniny slouţí dva nákladní vozy typu TATRA 815 a 148. [10] 

 Zušlechtěná surovina (kamenivo frakce 0/32), která je skladována na kuţelové 

skládce, je nakládána pomoci kolového nakladače VOLVO L150 E. 

 Úpravárenský proces (zušlechťování) suroviny začíná vysypáním rubaniny z korby 

nákladního automobilu do násypky primárního čelisťového drtiče typu DCD 1000x800. Po 

primárním drcení následuje první třídění, po kterém je část suroviny uloţena na kuţelovou 

skládku (frakce 0/32, materiál není dále drcen v uzavřeném okruhu) a část na zemní 

skládku s tunelovým odběrem, odkud je dle potřeby odebírána k dalšímu drcení a třídění. 

Po sekundárním předrcení v uzavřeném okruhu (kuţelové drtiče SY 1044 SY 1063) a 
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roztřídění na jednotlivé frakce (0/4, 4/8, 8/16, 16/22) putuje zušlechtěná surovina do 

zásobníků, ve kterých je skladována a připravena k expedici vozidly nekolejové dopravy. 

Tok materiálu v technologické lince zajišťuje systém vibračních podavačů a pásových 

dopravníků. Celý technologický proces zušlechťování je zobrazen v Příloze č. 3. [10] 

 

Obrázek č. 6 - Nakládka rubaniny z rozvalu; zdroj: [9] 

 Úpravárenský proces technologické linky je spojen s produkcí značného mnoţství 

prachu, jehoţ vznik je omezen osmi mlţícími tryskami s tangenciálním vstupem a 

válcovou komorou. Trysky jsou upevněny na pruţném ocelovém plechu, aby odolávaly 

otřesům stroje a případně nárazům rubaniny. V zimním období je prašnost sniţována 

pouze částečně, a to kapotáţemi z plachet, které jsou instalovány na třidičích. [10] 

 Pro všechna strojní zařízení v kamenolomu jsou vypracovány pravidla pro jejich 

obsluhu, údrţbu a opravy, s kterými musí být pracovníci seznámeni. Pro pohyb nákladních 

automobilů platí dopravní řád. [10] 

3.5 Technologické parametry těžebních a závěrných řezů 

Tabulka č. 1 - Sklony závěrných stěn a generálních svahů lomu; zdroj: [10] 

 Geotechnické posouzení kamenolomu Mrač provedl v prosinci roku 1985 bývalý 

státní podnik STAVEBNÍ GEOLOGIE PRAHA. Jeho výsledky byly zohledněny v POPD, 

kde jsou uvedeny bezpečné provozní a závěrné úklony stěn lomu. (viz Tabulka č. 1). 

Stěna závěrný sklon stěny generální svah lomu 

Severozápadní 50°  

Severovýchodní 60° 53° 

Východní 65° 55° 

Západní  42° 
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Úklony jednotlivých stěn byly přizpůsobeny rozpukání (stabilitě) masivu a navzájem se 

liší. [10] 

 Dále byly na základě geotechnického posouzení pro lom stanoveny tyto 

technologické parametry: [10] 

 provozní úklony stěn v těţbě na 70°, 

 předstih etáţí v těţbě min. 20 m (v současnosti jsou I., II. a III. etáţ dotěţeny téměř 

do závěrného stavu) , 

 závěrný předstih etáţí (berma) min. 5 m , 

 předstih skrývek před těţbou (SV část) min. 10 m (v současnosti většina skrývky 

odtěţeno). 

 V praxi se ukázalo, ţe při kvalitním provádění trhacích prací jsou jednotlivé 

dobývací stěny lomu stabilní při sklonu cca 65°, a to bez ohledu na orientaci stěny. V 

některých místech jsou stěny přizpůsobeny průběţným puklinám. Skrývka, která je tvořená 

rýpatelnými horninami (zeminami) je stabilní při úklonu do 45°. [1] 

 Geotechnické parametry lomu byly později stanoveny podle průměrných parametrů 

stávajícího lomu s přihlédnutím k parametrům obvyklých v jámových kamenolomech 

(hodnoty sklonů z geotechnického vyhodnocení z roku 1985 se v praxi neosvědčily). Nové 

parametry byly navrhnuty tak, aby bylo moţno vytěţit maximální mnoţství zásob. 

Výškové parametry těţebních etáţí jsou zobrazeny v Tabulce č. 2. [1] 

Tabulka č.2 - Výškové parametry těžebních etáží; zdroj: [1] 

 I. etáž  310 m. n. m. 

 II. etáž  297 m. n. m. 

 III. etáž  277 m. n. m. 

 IV. etáž  260 m. n. m. (těţena nyní) 

 V. etáž  245 m. n. m. (není zatím otevřena, ukončí těţbu) 
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4 Problematika zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění 

 Zákon č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, má název ZÁKON O 

OPADECH. Jedná se o zákon, který zpracovává příslušné předpisy EU a upravuje pravidla 

pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi v součinnosti s dodrţováním 

ochrany ţivotního prostředí, lidského zdraví a trvale udrţitelného rozvoje. Zákon dále 

upravuje práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství a působnost orgánů veřejné 

správy v odpadovém hospodářství. [18] 

4.1 Novelizace Zákona o odpadech 

 Dne 1. 7. 2010 byl Zákon o odpadech pozměněn, jelikoţ nabyla platnosti jeho 

novela č. 154/2010 Sb.. Z hlediska sanace a rekultivace vydobytých prostor povrchových 

lomů (ukládání materiálu do vydobytých prostor) je zásadní změna §2 (působnost zákona) 

odstavce (1), kde byly vyčleněny materiály (příloha č. 9), které splňovaly určité stanovené 

limity a zákon o odpadech se na ně tedy nevztahoval. Jelikoţ vytěţené zeminy a hlušiny 

byly ze seznamu vyčleněných materiálů vypuštěny (byly ponechány jen sedimenty z 

vodních nádrţí a toků), tak je výkopová zemina, přivezená z jiné lokality za účelem sanace 

a rekultivace dobývacích prostorů, specifikována jako odpad (pokud tedy nesplňuje 

podmínky pro zařazení jako vedlejší produkt). [19] 

 Další významnou změnou zákona o odpadech v rámci ukládání cizích zemin do 

vydobytých prostor je doplnění odstavce (5) do §3. Tato změna umoţňuje cizí zeminy, 

které splní podmínky uvedené v odstavci (5) §3, charakterizovat jako vedlejší produkt, 

nikoli odpad. [19] 

 Tyto výše uvedené změny Zákona o odpadech znamenají to, ţe při přijímání zemin 

z jiných zdrojů (cizích zemin) za účelem sanace a rekultivace lze postupovat třemi 

moţnými způsoby, a to dle §14 odstavce (1), §14 odstavce (2) nebo §3 odstavce (5). 

4.1.1 Přijímání zemin z jiných zdrojů dle §14 odstavce (1) Zákona o 

odpadech, ve znění pozdějších předpisů 

 V odstavci (1) §14 je uvedeno:  

 (1) Zařízení k vyuţívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů lze provozovat 

pouze na základě rozhodnutí krajského úřadu, kterým je udělen souhlas k provozování 

tohoto zařízení a s jeho provozním řádem (dále jen "souhlas k provozování zařízení"). V 

řízení předcházejícím vydání tohoto rozhodnutí musí krajský úřad posoudit všechna 

zařízení, která s těmito činnostmi souvisejí. [18] 

 Před zřízením tohoto typu úloţiště inertních materiálů je nutné provést několik 

kroků: [20] 

1. Předloţit ţádost, jeţ musí být koncipována dle údajů uvedených v § 14 zákona č. 

185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a doloţit Provozní řád zařízení. 
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2. Doloţit povolení k rekultivaci předmětné plochy, kde má k návozu materiálu 

určeného k rekultivaci docházet. 

3. Doloţit všechny identifikační listy odpadu, které při předmětné činnosti mohou 

vznikat. tj. kat. č. 150202, 150110 atd. Záleţí na místních podmínkách a 

podmínečně vzniklých druzích odpadu. 

4. Doloţit všechny bezpečnostní listy chemických látek a přípravku, které se při 

předmětné činnosti mohou pouţívat: tj. cement, vápno atd. Záleţí na místních 

provozních podmínkách na konkrétní lokalitě. 

5. Doloţit rozbory dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to v 

rozsahu, který je dle předmětného prostoru k ukládání vyţadován tj. dle přílohy č. 

2, tabulky č. 2.1 a dále dle přílohy č. 10, tabulky č. 10.1 a 10.2. Odběry vzorku 

musí provést osoba pověřená k odběru vzorku a hodnocení nebezpečných vlastností 

odpadu. 

4.1.2 Přijímání zemin z jiných zdrojů dle §14 odstavce (2) Zákona o 

odpadech, ve znění pozdějších předpisů 

 V odstavci (2) §14 je uvedeno: 

(2) V zařízeních, která nejsou podle tohoto zákona určena k nakládání s odpady, je moţné 

vyuţívat pouze odpady, které splňují poţadavky stanovené pro vstupní suroviny, a při 

nakládání s těmito odpady nesmějí být porušeny zvláštní právní předpisy, v souladu s 

nimiţ je zařízení provozováno, a právní předpisy na ochranu zdraví lidí a ţivotního 

prostředí (zákony č. 138/1973 Sb., 309/1991 Sb. a 258/2000 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů). K provozování takovýchto zařízení není nutný souhlas k provozování zařízení 

podle odstavce (1) § 14 Zákona o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. [18]  

 Před zřízením tohoto typu úloţiště inertních materiálů je nutné splnit dané 

podmínky. [20] 

1. POPD musí obsahovat text o provádění rekultivace, mj. také za vyuţití odpadů kat. 

č. 17 05 04  - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 a kat. č. 17 05 06 - 

Vytěţená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 (tyto materiály mají charakter 

inertních výkopových zemin). 

2. Provozní řád musí obsahovat náleţitosti dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 383/2001 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů. 

3. Přejímka odpadu do zařízení bude v souladu s přílohou č. 1 vyhlášky č. 294/2005 

Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

4. Materiál přijímaný k ukládání musí splnit podmínky uvedené v příloze č. 11 

vyhlášky č. 294/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zejména limitní hodnoty 

dle přílohy č. 10 této vyhlášky). 
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5. Evidence a ohlašování je uvedeno v § 39 Zákona o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů, s odkazem na § 21 – 23 vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. 

6. Povinnosti pro vyuţívání odpadu (včetně povinností zařízení dle § 14 odstavce (2) 

Zákona o odpadech) jsou uvedeny v § 19 Zákona o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů. 

4.1.3 Přijímání zemin z jiných zdrojů dle §3 odstavce (5) Zákona o 

odpadech, ve znění pozdějších předpisů 

 Dle odstavce (1) §3 (Pojem odpad) zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, je odpad definován jako kaţdá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má 

úmysl nebo povinnost se jí zbavit. [18] 

 Ale kaţdá movitá věc dle odstavce (5) §3 zákona č. 185/2001 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, který byl novelou č. 154/2010 Sb. do zákona přidán, být odpadem 

nemusí. Pokud movitá věc vznikla při výrobě, jejímţ prvotním cílem není výroba nebo 

získání této věci a splňuje níţe uvedený seznam podmínek, tak nemusí být odpadem, ale je 

vedlejším produktem. [18] 

Seznam podmínek, které musí movitá věc splnit: [18] 

1) vzniká jako nedílná součást výroby 

2) její další vyuţití je zajištěno 

3) její další vyuţití je moţné bez dalšího zpracování způsobem jiným, neţ je běţná 

výrobní praxe 

4) její další vyuţití je v souladu se zvláštními právními předpisy (např. zákony č. 

22/1997 Sb., 102/2001 Sb., 634/1992 Sb., 258/2000 Sb., 114/1992 Sb., 86/2002 

Sb., 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a nepovede k nepříznivým 

účinkům na ţivotní prostředí nebo lidské zdraví. 

 Pokud by organizace za účelem sanace kamenolomu Mrač vyuţívala inertní 

materiály charakteru vedlejšího produktu, tak by musela plnit poţadavky § 3 odstavce (5) 

zákona č. 185/2001 Sb. (Zákon o odpadech), ve znění pozdějších předpisů a souvisejících 

vyhlášek, zejména vyhlášky č. 294/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z hlediska 

průkaznosti, ţe uloţení vedlejšího produktu v kamenolomu nepovede k nepříznivým 

účinkům na ţivotní prostředí nebo lidské zdraví. 

 S ohledem na skutečnost, ţe zeminy a hlušiny splňují náleţitosti - podmínky 

vedlejšího produktu, tak se nestávají tyto inertní materiály odpadem. Odpadá tedy 

povinnost hlášení uloţeného mnoţství v rámci ročního hlášení o uloţení a produkci 

odpadů. 

 Aby mohly být cizí inertní zeminy ukládány ve smyslu vedlejšího produktu, tak se 

musí splnit všechny podmínky a) aţ d), uvedené v odstavci (5) §3 zákona č. 185/2001 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů. Znamená to: 

 Přebytečné zeminy musí vzniknout jako součást stavební výroby. 
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 Především mít smlouvu s dodavatelem, kterou se prokáţe, ţe vyuţití vedlejšího 

produktu je zajištěno uloţením na povrchu terénu v rámci schváleného projektu 

sanace a rekultivace daného území. 

 Přebytečné zeminy ze staveb budou ukládány bez dalšího zpracování, tzn. nebude 

nutno např. oddělovat zeminu od kamení apod.. 

 Rozbory ukládaných vedlejších produktů musí odpovídat tabulkám 10.1 a 10.2 

vyhlášky č. 294/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů - musí být ošetřeno ve 

smlouvě. 
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5 Návrh sanačních a rekultivačních prací po dotěžení 

ložiska 

 Návrh plánu sanace a rekultivace kamenolomu Mrač je vypracován na základě 

poţadavku firmy KAMENOLOMY ČR s.r.o.. Důvod podání poţadavku na vypracování je 

takový, ţe není dosud zpracován kompletní projekt sanace a rekultivace. V doplňku ţádosti 

o povolení hornické činnosti z roku 1993 je pouze uvedeno jaký druh biologické 

rekultivace bude nutno provést, a to ţe plán likvidace území postiţeného těţbou bude 

zpracován aţ před ukončením těţby a poté bude předloţen OBÚ v Kladně (v současnosti je 

OBÚ pro středočeský kraj pouze v Praze). V téţe roce byl vydán další doplněk ţádosti o 

povolení hornické činnosti, ve kterém jsou uvedeny celkové náklady na vypořádání 

důlních škod, na sanaci i rekultivaci dotčených pozemků a způsob vytváření potřebné 

finanční rezervy. Stav vytvořené finanční rezervy k 1. 12. 2013 je 778 000 Kč. [21], [22] 

 Jednoznačným poţadavkem firmy KAMENOLOMY ČR s.r.o. je sanovat vydobyté 

prostory jámového kamenolomu prostřednictvím závozu inertními materiály v souladu s 

§14 odstavce (2) zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (viz Podkapitola 

4.1.2), které budou dodávány z cizích lokalit. Celý proces sanace a rekultivace území 

dotčeného těţbou se bude skládat z technické (sanace) a biologické fáze (rekultivace). 

Veškeré sanační a rekultivační práce budou probíhat dle vytvořeného plánu (projektu) 

sanace a rekultivace, který bude uveden v doplňku plánu otvírky, přípravy a dobývání 

kamenolomu Mrač. Doplněk bude muset schválit příslušný obvodní báňský úřad (OBÚ 

Praha). 

 Hlavním cílem návrhu plánu sanace a rekultivace je zahladit stopy po dobývání 

uţitkového nerostu, navrátit území postiţené těţbou do původního stavu a dosáhnout toho, 

aby bylo moţné povrch výsypky inertních materiálů v dobývacím prostoru v budoucnu 

lesnicky obhospodařovat (lesnická rekultivace - biologická fáze). Při terénních úpravách 

(sanaci) je velmi důleţité brát ohled na morfologické členění okolní krajiny, jejíţ součástí 

území postiţené těţbou je a bude. Terénní úpravy v rámci sanace vytěţeného prostoru jsou 

součástí prováděné hornické činnosti. 

 Většinu ploch kamenolomu, ploch odvalů a některých těţebním provozem 

dotčených ploch (včetně ploch bývalých staveb) navrhuji v rámci sanace a rekultivace 

ponechat přírodním procesům - sukcesi. 

5.1 Plošný rozsah sanace a rekultivace, rozsah prováděných 

prací 

 Sanační a rekultivační práce budou prováděny na plochách pozemků postiţených 

minulou, současnou i budoucí těţbou. Území postiţené těţbou je moţné diferencovat na 

několik jednotlivých ploch:  

 plochy skutečné těţby, 
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 plochy technologických a technických zařízení (administrativní budova, expedice, 

trafo stanice, sklad PHM, technologická linka), 

 plochy výsypek a rostlého terénu v těsné blízkosti okraje jámového kamenolomu. 

 Celkový plošný rozsah sanace a rekultivace v dobývacím prostoru kamenolomu 

činí 6, 47 ha a je zobrazen v Příloze č. 4. 

 Hlavními sanačními a rekultivačními pracemi v dobývacím prostoru Mrač a v 

přilehlém území mimo stanovený dobývací prostor budou: 

 zaváţka vytěţeného prostoru inertními materiály na poţadovanou úroveň 

(technická fáze), 

 překrytí povrchu sanovaného území (výsypky inertních materiálů) vrstvou ornice 

(technická fáze), 

 odstranění staveb technických a technologických zařízení na úroveň okolního 

 terénu v rámci sanace (technická fáze), 

 lesnická rekultivace zavezeného vydobytého prostoru (biologická fáze). 

5.2 Sanace - technická fáze  

 Sanační práce (zaváţka inertními materiály) budou započaty okamţitě po vytvoření 

dostatečné manipulační plochy na V. etáţi, kdy pata výsypky uloţeného inertního 

materiálu a pata těţebního řezu budou od sebe vzdáleny min. 50 metrů tak, aby byl zajištěn 

bezpečný pohyb těţebních strojů. 

 Do sanačních prací bude zařazeno i odstranění staveb technologických a 

technických zařízení na úroveň okolního terénu a dříve zastavěné plochy staveb budou 

ponechány přirozené sukcesi. Ihned po ukončení těţby je moţné odstranit technologickou 

zpracovávatelskou linku. Ostatní stavby (expedice, administrativní budova, sklad PHM a 

dílny) budou demolovány aţ v závěru sanačních a rekultivačních prací. 

 Jámový kamenolom bude postupně zavezen inertním materiálem aţ na úroveň 

okolního terénu. V konečné fázi zaváţení bude terén tvarován tak, aby pravidelně 

navazoval na reliéf terénu na okrajích kamenolomu (viz Příloha č. 5). Terénní úpravy v 

rámci sanace vytěţeného prostoru jsou součástí prováděné hornické činnosti. 

 Při vytváření povrchu terénu se musí brát ohled i na to, aby bylo moţné nově 

vytvořený terén dobře lesnicky obhospodařovat (lesnická rekultivace - úklon terénu max. 

25°). Dle výpočtů firmy BÁŇSKÝ INŢENÝRING OLOMOUC s.r.o., která spolupracuje s 

KAMENOLOMY ČR s.r.o., bude do vytěţeného prostoru jámového kamenolomu za 

účelem jeho sanace nutno navést cca 3 130 000 m
3
 inertních materiálů. 

 Upravený terén povrchu výsypky inertních materiálů bude za účelem lesnické 

rekultivace překryt vrstvou ornice (zúrodnitelnou zeminou) o mocnosti nejméně 0,3 m. 

Část potřebné ornice (přibliţně 20 000 tun) bude přemístěno z vnější výsypky (deponie), 
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která je situována za severovýchodní hranicí lomu. Zbylá potřebná ornice bude přivezena z 

jiných skrývaných lokalit. 

 Inertní materiál bude do vytěţeného prostoru ukládán postupně a rychlost ukládání 

bude záviset na aktuální poptávce budoucích zákazníku. Jámový kamenolom bude slouţit 

po ukončení těţby jako úloţiště inertních materiálů (viz Podkapitola 4.1.2) a pro toto 

zařízení bude muset být vypracován provozní řád (viz Podkapitola 5.2.1). V návaznosti na 

činnosti uvedené v příloze č. 3 Zákona o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a dle 

ustanovení § 2 písmena j) vyhlášky č. 294/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se bude 

jednat o způsob materiálového vyuţití odpadů podle kódu R 10 - vyuţiti odpadů k 

zaváţení vytěţených povrchových dolů, lomů, pískoven. [23] 

5.2.1 Charakteristika provozního řádu pro zařízení, kde budou 

využívány za účelem sanace jámového kamenolomu Mrač inertní 

materiály v souladu s §14 odstavce (2) Zákona o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů 

 Provozní řád stanoví technicko - organizační opatření, jeţ budou slouţit k ochraně 

ţivotního prostředí a k bezpečnému provozu zařízení, ve kterém budou za účelem zavezení 

vytěţeného prostoru (sanace) ukládány inertní materiály v souladu s §14 odst. (2) Zákona o 

odpadech, ve znění pozdějších předpisů. [24] 

 Ustanovení provozního řádu bude závazné pro všechny pracovníky a za 

prokazatelné seznámení bude zodpovídat vedoucí zařízení. [24] 

 Orgány a osoby, které budou mít povinnost a oprávnění vykonávat dozor nad 

provozem zařízení a dodrţováním provozního řádu: [24] 

 jednatelé společnosti provozující zařízení, odpadový hospodář – osoby povinné 

 vedoucí zařízení – osoby povinné 

 Česká inspekce ţivotního prostředí – osoba oprávněná 

 Krajský úřad Středočeského kraje, odbor ŢP a zemědělství – osoba oprávněná 

 Provoz zařízení bude přerušen v průběhu prosince aţ února (dle aktuálního počasí a 

poptávky). 

5.2.2 Charakteristika ukládaných inertních materiálů 

 Vyuţívané inertní materiály musí splňovat podmínky vyhlášky č. 294/2005 Sb. (o 

podmínkách ukládání odpadů do zařízení a jejich vyuţívání na povrchu terénu), ve znění 

pozdějších předpisů. Dle přílohy č. 11 této vyhlášky mohou být odpady vyuţity k 

rekultivaci vytěţených povrchových důlních děl (povrchové doly, lomy a pískovny), 

jestliţe neobsahují vyšší koncentrace škodlivin, neţ je uvedeno v tabulce č. 10.1 přílohy č. 

10 k této vyhlášce a jejich vodný výluh musí splňovat poţadavky stanovené v tabulce č. 

10.2 přílohy č. 10 k této vyhlášce. [23] 
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 Do zařízení (vytěţeného prostoru) budou konkrétně ukládány tyto inertní materiály, 

které patří dle kategorizace do odpadů ostatních: 

 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 (Zemina a kamení s 

obsahem nebezpečných látek) 

 17 05 06 Vytěţená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 (Vytěţená hlušina s 

obsahem nebezpečných látek) 

 Inertní materiály, které budou do zařízení umisťovány, nesmí obsahovat: [23] 

 více jak dvě procenta hmotnostních podílů odpadů, které nemění základní druhové 

fyzikální vlastnosti inertního materiálu a vytřídění není ekonomicky výhodné a z 

hlediska ochrany ţivotního prostředí nutné (dřevo, plast, ţelezný šrot), 

 pneumatiky, 

 asfalt, 

 biologický odpad, 

 nebezpečné odpady – např. zeminu kontaminovanou oleji nebo jinými chemickými 

látkami a přípravky, obaly od chemických látek. 

5.2.3 Technologické vybavení zařízení, postup ukládání inertních 

materiálů, ochrana stability výsypky před důlními vodami 

5.2.3.1 Technické a technologické vybavení zařízení  

 K ukládání inertních materiálů budou slouţit pouze následující technická zařízení: 

 buldozer na pásovém podvozku - bude upravovat povrch výsypky, 

 tenzometrická mostová váha spojená s počítačem. 

 Zjišťování hmotnosti přijímaného inertního materiálu bude moţno provádět 

váţením na tenzometrické mostové váze spojené s počítačem. Tiskárna počítače vydá 

dodavateli váţní lístek, který bude obsahovat všechny náleţitosti dodacího listu a bude 

podkladem pro fakturaci dle právních předpisů. Váha by měla být evidována jako 

stanovené měřidlo podle zákona č. 505/1990 Sb. (o metrologii), ve znění pozdějších 

předpisů a v pravidelných intervalech ověřována. [24] 

5.2.3.2 Postup ukládání inertních materiálů 

 Přejímané inertní materiály budou do vytěţeného prostoru ukládány nákladními 

automobily, které materiál vysypou z první etáţe v jihovýchodní části jámového 

kamenolomu.  Buldozer bude vysypaný materiál rozhrnovat a upravovat povrch i sklon 

plošiny a svahu výsypky z hlediska shromaţďování dešťové vody, která negativně 

ovlivňuje stabilitu. Nerovnosti a propadliny na ploše výsypky se musí zahrnout, urovnat a 
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upravit tak, aby voda mohla bezproblémově odtékat. Dozer bude postupně tvarovat povrch 

výsypky aţ na poţadovanou úroveň okolního terénu (reliéf terénu na okrajích jámového 

kamenolomu).  

 Vedoucí zařízení nebo jeho zástupce bude muset denně kontrolovat povrch výsypky 

z hlediska vzniku trhlin nebo poklesů, které signalizují nebezpečí sesuvu svahu. 

 Bude potřeba kontrolovat zda ukládání dohodnutého mnoţství inertních materiálů 

je v souladu se schváleným plánem sanace a rekultivace. Zejména dodrţovat výškové 

parametry (niveleta ukládání), protoţe by v tomto případě mohl nastat problém s OBÚ. 

 Ukládaný materiál bude hutněn pouze pojezdem dozeru a postupně bude samovolně 

sedat. 

5.2.3.3 Ochrana stability výsypky před důlními vodami 

 Ochrana stability výsypky před důlními vodami, jejichţ zdrojem je převáţně pouze 

voda podzemní, bude zajištěna vytvořením odvodňovací rýhy na spodní úrovni V. etáţe, 

která bude stahovat přítoky důlních vod, jeţ budou odčerpávány za účelem odvodnění 

plata kamenolomu. 

 Rýha umoţní přemístění čerpacího bodu (odvodňovací jímky) v závislosti na 

postupu paty svahu výsypky ukládaného inertního materiálu. V současnosti je totiţ důlní 

voda shromaţďována v místě budoucího výsypu inertních materiálů. 

 Rýha bude vytvořena pomocí plošného odstřelu a rubanina bude muset být 

sekundárně rozpojena hydraulickým kladivem, jelikoţ tento druh odstřelu způsobuje 

nadměrnou kusovitost. 

5.2.4 Přejímka inertních materiálů 

 Materiál pro umístění do zařízení bude přiváţený nákladními automobily po interní 

účelové komunikaci, která je komunikačně spojena se silnicí I. třídy (E55) Mirošovice - 

Benešov - Tábor, která vede ve vzdálenosti cca 2 km západně od lomu a napojuje se na 

dálnici D1 Praha - Jihlava - Brno - Olomouc - Ostrava ( z obce Mrač na D1 vzdálenost cca 

10 km). Ve vzdálenosti cca 150 m východně od loţiska se nachází silnice III. třídy 

Čerčany - Soběhrdy. [3] 

 Inertní materiály budou přejímány odpovědným pracovníkem - váţným 

(expedientem), a to během procesu váţení. Při přejímání se bude muset provést vizuální 

kontrola, zda nejsou v dodávce přítomny nebezpečné odpady a další nedovolené příměsi. 

Inertní materiál bude do zařízení předběţně přijat aţ po zjištění, ţe neobsahuje materiál, 

který není povoleno do zařízení přijímat. [24] 

 Odpovědný pracovník (váţný - expedient) bude muset při přejímce převzít od 

původce inertního materiálu (eventuálně od přepravce) všechny doklady, které vyţaduje 

vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o tyto doklady: [23], [24] 
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1. Základní popis odpadu (ZPO). Vzor ZPO je zobrazen v Příloze č. 6 a obsah tohoto 

formuláře je vypracován dle poţadavků přílohy č. 1, bodu 2 vyhlášky č. 294/2005 

Sb., ve znění pozdějších předpisů. ZPO je nutné převzít s kaţdou jednorázovou 

dodávku nebo s první z řady opakovaných dodávek inertního materiálu. ZPO se 

musí aktualizovat, pokud dojde ke změně sloţení ukládaného inertního materiálu a 

pokud dojde ke změně technologického procesu, ve kterém vzniká. Součástí ZPO 

je čestné prohlášení dodavatele odpadu (vlastníka, původce). 

2. Protokol o odběru vzorku, ve kterém je uvedeno vyhodnocení samotného inertního 

materiálu. Výsledky rozboru musí splňovat poţadavky na přípustné koncentrace 

škodlivin uvedené v tabulkách č. 10.1 a 10.2 přílohy č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb. 

(o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich vyuţívání na povrchu terénu), 

ve znění pozdějších předpisů. 

 Po provedené kontrole dokumentů a vhodnosti inertního materiálu, povolí 

odpovědný pracovník (váţný - expedient) vjezd do areálu zařízení, nebo oznámí přepravci, 

ţe inertní materiál do zařízení nelze umístit. [24] 

 Aţ po ukončení přejímky a konstatování nezávadnosti inertního materiálu, bude 

moct řidič nákladního automobilu provést vykládku do určeného prostoru zařízení, a to na 

základě pokynů technického pracovníka. Ten musí být při vykládce přítomen a provede 

druhou vizuální kontrolu inertního materiálu. Jestliţe zjistí, ţe obsah vykládky je tvořen 

nepovolenými sloţkami, tak okamţitě zastaví příjem inertního materiálu a oznámí tuto 

skutečnost vedoucímu zařízení. [24] 

 Vedoucí zařízení v případě této neshody vyzve dopravce k opětovanému naloţení 

příslušné části vykládky a odvezení zpět jeho původci. Pokud zjištění neshodného 

inertního materiálu nastane aţ po odjezdu dopravce, tak pořídí vedoucí zařízení 

fotodokumentaci a okamţitě ohlásí neshodu odpovědným pracovníkům dodavatele, nebo 

přímo jeho původci. Neshodný inertní materiál nebude moct být v ţádném případě vyuţit k 

sanaci a rekultivaci kamenolomu nebo k ostatním terénním úpravám v něm. [24] 

 Skutečnost o neshodě zaznamená vedoucí zařízení do knihy pochůzek, včetně 

identifikačních údajů původce nebo dodavatele (registrační značka vozidla, identifikační 

číslo, adresa). Dále bude muset tuto informaci neprodleně ohlásit ekologovi společnosti, 

který jí písemnou formou sdělí na Krajský úřad středočeského kraje, odbor ŢP a 

zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. [24] 

 Řidič dodavatele, který přiveze inertní materiál, bude mít před opuštěním tělesa 

zařízení povinnost provést očistu nákladního automobilu tak, aby neznečišťoval interní a 

veřejné komunikace. Řidič vozidla bude muset věnovat pozornost očistě pneumatik 

(hlavně dvoumontáţí) a dokonalému vyprázdnění a uzavření korby. [24] 



Bc. Marcel Urban: Návrh způsobu plánu sanace a rekultivace kamenolomu Mrač 

2014                                                                                                                                      25 

5.2.5 Zjednodušená přejímka inertních materiálů do zařízení 

 Při opakovaných dodávkách inertních materiálů do zařízení můţe být ZPO 

nahrazen čestným prohlášením vlastníka odpadu (viz Příloha č. 7), ve kterém se zavazuje, 

ţe přejímaný odpad má stejné sloţení jako při první dodávce. [24] 

 Některé inertní materiály, mohou být do zařízení ukládány bez zkoušek. Jsou to: 

[24] 

a) inertní materiály uvedené v příloze č. 8 (tabulka č. 8.1) vyhlášky č. 294/2005 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů, ukládané za podmínek tam stanovených, 

b) inertní materiály, jejichţ hodnocení pro účely přijetí lze provést odborným 

úsudkem. 

 Podmínky pro přijetí inertního materiálu do zařízení bez zkoušek dle přílohy č. 8 

vyhlášky č. 294/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů: [23] 

1. dodavatelem odpadu je nepodnikající fyzická osoba, 

2. odpady nelze recyklovat ani jinak vyuţít, 

3. odpady jsou uvedeny v provozním řádu zařízení, 

4. dodávky odpadu jsou z jedné konkrétní stavby (místa vzniku), 

5. inertní materiály nejsou znečištěny odpady, které je zakázáno ukládat na skládky 

všech skupin, 

6. při přejímce inertního materiálu do zařízení je předáno čestné prohlášení 

nepodnikající fyzické osoby (viz Příloha č. 7), ţe materiál není znečištěn ţádnými 

látkami způsobujícími jeho nebezpečnost a neobsahuje kovy, plasty, azbest, 

chemikálie, a případně i další druhy odpadů neuvedené v tabulce č. 8.1. 

 Z inertních materiálů, jeţ budou vyuţívány k sanaci kamenolomu Mrač, je moţné 

bez zkoušek přijímat inertní materiály s kódem 17 05 04- Zemina a kamení neuvedené pod 

17 05 03. Tento druh inertního materiálu by neměl dle tabulky č. 8.1 přílohy č. 8 vyhlášky 

č. 294/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, obsahovat ornici, rašelinu a zeminu z 

kontaminované lokality. [23], [24] 

 Inertní materiály přijaté do zařízení bez zkoušek budou umístěny v určeném 

prostoru a po navezení cca 2000 tun nebo po půl roce uskladnění, se provedou rozbory ke 

zjištění, zda deponovaný materiál můţe být vyuţit k sanaci a rekultivaci kamenolomu. [24] 

5.2.6 Organizační zajištění provozu zařízení 

 Příjezdová komunikace do areálu zařízení bude opatřena závorou, která bude 

uzavírat vjezd do areálu zařízení mimo pracovní dobu. V zařízení budou prováděny 

následující pracovní úkony:  

 přeprava a doprava inertních materiálů, 

 výkup inertních materiálů, 

 soustřeďováni inertních materiálů, 
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 materiálové vyuţiti inertních materiálů, 

 úklid zařízení a přístupových cest. 

5.2.6.1 Hlavní pracovní funkce potřebné k zajištění chodu zařízení  

 Vedoucí zařízení a jeho zástupce - budou zodpovídat za bezpečnost zařízení a 

pracovníků, za dodrţování bezpečnostních předpisů a provozního řádu zařízení, 

budou proškolovat pracovníky zařízení, včetně řidičů dodavatele inertních 

materiálů, vyřizovat poptávky potencionálních zákazníků, stanovovat podmínky a 

uzavírat smlouvy o dodávkách inertních materiálů, kontrolovat dokumenty a 

záznamy o kvalitě dováţených inertních materiálů a kontrolovat proces 

odpadového hospodářství. [24] 

 Váţný (expedient) - mimo váţení brutto a netto vozidel bude při přejímce inertních 

materiálů přijímat a kontrolovat všechny doklady, které vyţaduje vyhláška č. 

294/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále bude provádět prvotní vizuální 

kontrolu dováţených inertních materiálů, vydávat váţní lístky a faktury, přijímat 

hotovostní platby. [24] 

 Technický pracovník - bude stanovovat místo vyloţení inertního materiálu, 

provádět druhou vizuální kontrolu vykládky, obsluhovat buldozer. [24] 

5.2.7 Kontrola a monitorování zařízení pro ukládání inertních materiálů 

 Zařízení nebude mít kvůli bezpečnému charakteru ukládaných inertních materiálů 

ţádný monitorovací systém. [24] 

 Nebude docházet k tvorbě skládkového plynu, nebude třeba provádět deratizaci, 

nehrozí samovznícení, úlet lehkých částic ani zápach z tělesa zařízení. Inertní materiál 

nebude nutno překrývat technologickým inertním materiálem. [24] 

 Prašnost v obdobích sucha bude sniţována zkrápěním tělesa zařízení a příjezdových 

komunikací, které zajistí vedoucí zařízení.  

 Průsakové vody budou odcházet ze zařízení přirozenou cestou do podloţí 

kamenolomu.  

 Vedoucí zařízení, nebo jeho zástupce bude mít povinnost denně provádět kontrolu 

zařízení, a to zejména s ohledem na dodrţování zásad bezpečnost práce a zásad 

stanovených provozním řádem zařízení. O provedené kontrole provede vţdy zápis do 

provozního deníku. Při prohlídce vizuálně zkontroluje stav ukládaného inertního materiálu, 

zejména z hlediska stability svahu, druhu a mnoţství naváţeného materiálu. [24] 

5.2.8 Evidence přejímaných inertních materiálů a provozní deník 

 Evidence přejímaných inertních materiálů bude vedena ve váţním programu váhy. 

Evidence musí probíhat v souladu s §21 vyhlášky č. 383/2001 Sb. (o podrobnostech 
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nakládání s odpady), ve znění pozdějších předpisů. Bude obsahovat datum a číslo zápisu 

do evidence, jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence a dále údaje podle 

přílohy č. 20 této vyhlášky. Váţní lístky budou ukládány do pořadače označeného „příjem 

zemin“. [24], [26] 

 Provozní deník bude uloţen u vedoucího zařízení a bude slouţit k dennímu 

zaznamenávání všech skutečností charakterizujících běţnou i mimořádnou činnost v 

zařízení a k záznamům o provedených denních kontrolách. Data získaná z evidence budou 

pro účely archivace a hlášení pro potřeby orgánů státní správy odpadového hospodářství 

uchovávána po dobu pěti let. Vzor dodacího listu je zobrazen v Příloze č. 8. [24] 

5.2.9 Bezpečnost práce a ochrana zdraví osob  

 Pracovníci zařízení i pracovníci dodavatelů (řidiči) inertních materiálů musí být 

seznámeni s obsahem provozního řádu zařízení a provozním řádem areálu kamenolomu. 

Budou obeznámeni s pravidly pohybu po areálu kamenolomu, přejímky inertních 

materiálů, s pravidly pohybu v areálu zařízení, bezpečnostních opatření dodrţování zásad 

bezpečnosti práce a opatření pro ochranu ţivotního prostředí. Pracovníci toto seznámení 

(proškolení) stvrdí podpisem na příslušném formuláři. Školení zorganizuje vedoucí 

zařízení. [24] 

 Všichni pracovníci zařízení, včetně pracovníků dodavatelů inertních materiálů, 

budou mít povinnost provádět všechny činnosti dle pokynů oprávněných zástupců 

provozovatele zařízení (vedoucí zařízení, váţný - expedient, technický pracovník) a řídit se 

provozním řádem. Dále budu muset dle povahy své pracovní činnosti pouţívat vhodný 

pracovní oděv a ochranné pracovní prostředky. [24] 

 Dojde li během přepravy inertního materiálu ke znečištění interní komunikace 

spadem převáţeného materiálu, tak bude muset řidič nákladního automobilu uvést 

komunikaci do původního stavu. [24] 

 Řidič bude mít po vjezdu do areálu zařízení povinnost dodrţovat předpisy o 

provozu vozidla na veřejných komunikacích, dodrţovat maximální stanovenou rychlost 10 

km/h a bezdůvodně se nepřibliţovat k okrajům svahů a lomových stěn. [24] 

 Vstup nepovolaných osob do areálu zařízení určeného k ukládání inertních 

materiálů bude přísně zakázán. 

5.2.9.1 Opatření pro případ havárie 

 Vzhledem k bezpečnému charakteru ukládaných inertních materiálů můţe nastat 

nebezpečný havarijní stav pouze při nehodě nákladních vozidel naváţejících inertní 

materiály nebo buldozeru, který bude provádět ukládání (sanační práce). Nehodou se 

rozumí únik kapalin z těchto strojů (oleje, nafta), které mohou ohrozit povrchové a 

podzemní vody. Pro tento druh nehody musí být ve skladě zařízení přítomna „havarijní 

sada“ (sorbent, lopata, koště, nádoba na kontaminovanou zeminu). [24] 
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 V případě nálezu munice nebo jiného nebezpečného předmětu musí kaţdý přítomný 

pracovník zařízení tento nález neprodleně ohlásit vedoucímu zařízení. Ten musí místo 

nálezu zajistit a zamezit přístup nepovolaných osob. Zároveň neprodleně zajistí dle druhu 

nebezpečného předmětu přivolání specialisty (např. pyrotechnika), který nález dokáţe 

zneškodnit. [24] 

5.3 Lesnická rekultivace - biologická fáze 

 Střety zájmů ohledně sanace a rekultivace pozemků postiţených těţbou byly 

vyřešeny jiţ před povolením hornické činnosti. V doplňku ţádosti o povolení hornické 

činnosti pro lom Mrač z roku 1993 je uvedeno, ţe dle rozhodnutí o vynětí zemědělské a 

lesní půdy budou postiţené pozemky po ukončení těţby lesnicky rekultivovány. [21] 

 Biologická fáze - lesnická rekultivace postiţeného území bude započata 

bezprostředně po ukončení technické fáze - sanace. 

5.3.1 Druhová skladba dřevin a poměrné zastoupení druhů dřevin v 

lesním porostu 

 Při návrhu druhové skladby dřevin v rámci lesnické rekultivace jsem zohlednil 

druhovou skladbu dřevin a procentuální zastoupení těchto dřevin v lesních porostech, které 

se nachází v sousedství dobývacího prostoru lomu. Tyto lesní porosty obhospodařuje státní 

podnik LESY ČR a jsou situovány v lesní oblasti Středočeské pahorkatiny, oddělení 802 

(rozloha 69,35 ha), které spravuje LESNÍ ZÁVOD KONOPIŠTĚ. Z hlediska kategorizace 

spadá oddělení 802 do lesů hospodářských a lesů zvláštního určení - příměstské a rekreační 

lesy. Veškeré údaje ohledně těchto lesních porostů jsem čerpal z lesní hospodářské knihy 

prostřednictvím mapového serveru - geoportál LESY ČR. [26] 

 Na základě druhové skladby dřevin lesních porostů v sousedství lomu navrhuji v 

rámci rekultivace postiţených pozemků vysadit druhy dřevin o procentuálním zastoupení, 

které jsou uvedeny v Tabulce č. 3.  
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Tabulka č. 3 - Druhy dřevin a jejich zastoupení v budoucím lesním porostu 

Dřevina  Zastoupení v % 

Dub zimní 45 

Smrk 15 

Lípa srdčitá 10 

Borovice lesní  10 

Buk lesní 10 

Dub červený  10 

 Dřeviny jsem vybíral dle nejvíce zastoupených druhů uvedených v hospodářské 

knize. Porostní směs bude tvořena cca 25% procentním podílem jehličných a 75% 

procentním podílem listnatých dřevin. Procentuální zastoupení dřevin není zcela typické 

pro sadbu v antropogenních zeminách (doporučeni 20 % jehličnatých a 80 % listnatých 

dřevin), ale vzhledem k porostní směsi v sousedství lomu bude dle mého názoru 

dostačující. [26], [27] 

 Zvolené dřeviny jsou vhodné pro smíšení ve skupinách, jelikoţ mají obdobnou 

počáteční růstovou vitalitu a mají podobné poţadavky na půdní vlastnosti. Minimální 

procentuální zastoupení jednotlivých druhů dřevin ve směsi porostu je dostačující. 

5.3.2 Plošné uspořádání - míšení dřevin 

 Smíšené (nestejnorodé porosty) navrhuji zakládat ve skupinkách (smíšení 

skupinovité), jelikoţ je tento způsob zakládání porostů na antropogenních půdách 

povaţován za nejvýhodnější. Hlavní dřevinou ve skupině bude tedy dub zimní a ostatní 

dřeviny budou pomocné (většinou mají lepší meliorační účinek). Za vhodnou výměru 

skupiny se povaţuje plocha 0,2 aţ 0,6 ha. Jelikoţ velikost zalesňovaného území bude 

velká, tak navrhuji tvořit skupiny 0,6 ha. [27] 

 Dřeviny budou v jednotlivých skupinách míšeny řadovým způsobem. Řada nebo 

několik řad jedné dřeviny se bude střídat s řadou nebo několika řadami jiné dřeviny. 

Umístění, počet a střídání řad jednotlivých dřevin zvolí s ohledem na jejich funkci a 

význam v základném porostu specialista s odbornou lesnickou praxí (lesník). Tento způsob 

míšení dřevin se jeví jako nejvhodnější. [27] 

 Jednotlivý způsob míšení (šachovnicový) má sloţitou a pracnou porostní výchovu a 

udrţení neţádoucího zastoupení cizích dřevin v porostu je velmi obtíţné. Dále se v 

lesnické praxi vyuţívá hloučkovitý způsob míšení, který se vyuţívá v případech, kdy 
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dochází ke smíšení dřevin s odlišnou růstovou vitalitou, nebo v případě poţadavku na 

zvýraznění krajinotvorného účinku jehličnanů v porostní skladbě. [27] 

5.3.3 Spotřeba sazenic a spony (rozestupy) 

 Minimální hektarové počty prostokořenného sadebního materiálu jsou uvedeny v 

příloze č. 6 vyhlášky č. 139/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (vyhláška, kterou se 

stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci, o původu 

reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnovení lesních porostů a o zalesňování 

pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa). Např. u dubu zimního, 

který bude v navrhovaném lesním porostu zastoupen nejvíce (45%), je minimální počet 

jedinců na jeden hektar stanoven na 10 000. [28] 

 Spotřebu prostokořenného sadebního materiálu tedy volím 10 000 kůsu sazenic na 

hektar. Jedná se sice o minimální hodnotu, ale vzhledem k velké ploše zalesnění by byla 

větší spotřeba sazenic na jeden hektar velmi finančně nákladná. Počet sazenic na 1 hektar u 

konkrétní dřeviny navrhovaného lesního porostu se odvodí pronásobením minimálních 

hektarových počtů (v našem případě 10 000) procentem projektovaného zastoupení. 

Mnoţství sazenic jednotlivých dřevin potřebných k celkovému zalesnění sanovaného 

území v dobývacím prostoru je zobrazeno v Tabulce č. 6 podkapitoly 6.2. [28] 

 Pokud jsou vyuţívány místo sazenic odrostky, tak je moţno zvolit dle přílohy č. 6 

vyhlášky č. 139/2004 Sb., ve znění pozdějším předpisů, univerzální hektarový spon 500 

ks/ha, který se pronásobuje procentem projektovaného zastoupení. [28] 

 Pozn. Pokud by byl k zalesnění zvolen krytokořenný sadební materiál (obalované 

sazenice), tak lze uvedené minimální hektarové počty sniţovat o 20 %.  

 Průměrnou vzdálenost neboli spon (rozestup) jednotlivých sazenic od sebe v 

geometrickém uspořádání volím 1 metr.  

5.3.4 Požadavky na sadební materiál 

 Dle §2 odstavce (2) vyhlášky č. 139/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, lze k 

obnově lesa a zalesňování pouţít pouze reprodukční materiál, který splňuje podmínky 

přenosu pro konkrétní místo výsadby a u něhoţ je doloţen původ. Moţnosti přenosu 

reprodukčního materiálu lesních dřevin mezi přírodními lesními oblastmi - PLO (oblastmi 

provenience) v rámci České republiky jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky. [28] 

 Při zalesňování se vyuţívá především prostokořenná, z části i obalovaná sadba, 

která je produkována v lesních školkách. V antropogenních půdách se jeví jako lepší 

varianta vyuţití obalovaného sadebního materiálu, ale vzhledem k vysoké ceně volím 

obyčejný prostokořenný sadební materiál, konkrétně sazenice. Dále je moţné zakoupit 

postokořenné sadební materiály ve formě semenáčků (nejniţší vyspělost), poloodrostků a 

odrostků (nejvyšší vyspělost). [29] 
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 Za účelem sadby lze pouţívat jen semenáčky a sazenice, které mají vyvinutý 

kořenový systém (bez výrazné deformace kořenů) a nevětvený terminální výhon, jeţ je na 

konci vegetačního období zdřevnatělý a ukončený terminálním pupenem. Důleţitá je i 

mechanická nepoškozenost, dobrá zdravotní kondice a stav růstového klidu (dormance). 

[27] 

5.3.5 Celoplošná příprava zeminy pro zakládání lesních porostů 

 V rámci celoplošné přípravy zeminy za účelem zalesnění sanovaného území bude 

vyuţito převrstvení výsypky inertních materiálů zúrodnitelnou zeminou, konkrétně ornicí. 

Převrstvit povrch výsypky ornicí se jeví z hlediska protierozních opatření jako 

nejefektivnější varianta. Tato forma úpravy povrchu vyhovuje i pro dobu opakování 

výskytu sráţky 10 roků, jelikoţ ornice má vynikající infiltrační schopnosti. Zúrodnitelná 

zemina nebude celoplošně hnojena, protoţe její pedologické vlastnosti by měly být v rámci 

lesnické rekultivace dostačující (pouze lokální hnojení sazenic). [27] 

5.3.6 Sadba prostokořenných sazenic 

 Prostokořenné sazenice volím vysazovat prostřednictvím sadebních jamek, které se 

uplatňují na výsypkách nejčastěji a jsou vhodné především k výsadbě vyspělých sazenic s 

vyvinutým kořenovým systémem. Technologie výsadby spočívá ve vyhloubení jamky o 

minimálních rozměrech 25 x 25 x 25 cm, do níţ se vloţí a rozprostřou kořeny, které se 

následně zahrnou zeminou, sazenice se mírně povytáhne a celý kořenový systém se 

dostatečně utěsní (po mírném zatáhnutí za osu se nesmí uvolnit). Sazenice je nutné 

vysazovat ve vertikální poloze a tak hluboko, jak rostly ve školce (po kořenový krček). 

Dále je důleţité, aby před výsadbou nestála v jamce voda, sazenice nebyly utopeny 

(větévky zahrnuty zeminou) a naopak mělce uloţeny (vyčnívání kořínků z jamky). Tento 

způsob výsadby je velmi pracný, ale při dodrţování zásad velmi efektivní. [27] 

5.3.7 Období výsadby prostokořenných sazenic 

 Výsadbu sazenic je dobré provádět ihned po ukončení nezbytných terénních úprav 

povrchu výsypky inertních materiálů (překrytí povrchu výsypky vrstvou ornice), jelikoţ 

nebude ještě moc velký stupeň výskytu neţádoucí buřeně na stanovišti. Za nejvhodnější 

období provádění těchto prací lze povaţovat podzim s termínem ukončení prací do konce 

listopadu. Výhodou podzimní výsadby je jistější výsadba prostokořenných sazenic, jelikoţ 

dochází k největšímu poklesu zásob půdní vody, které se vyskytují v počátku vegetačního 

období. Nevýhodu podzimní výsadby můţe být poškození nebo úplné zničení sazenic 

zvěří, ale toto riziko lze zmenšit mechanickou nebo chemickou ochranou. Pokud by byly 

sanační práce ukončeny na jaře, tak lze provádět i méně vhodnou výsadbu jarní, která by 

měla být ukončena v první dekádě měsíce dubna. [27] 
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5.3.8 První hnojení prostokořenných sazenic 

 Během výsadby bude nutno sazenice lokálně hnojit a to nejlépe speciálním 

tabletovým hnojivem SILVAMIX (4 aţ 5 tablet k jedné sazenici), které je v rekultivační 

praxi často aplikované. Tablety lze klást na povrch půdy k sazenici a patou nohy se 

zašlápnou mělce pod povrch, nebo je lze zapravit ke kořenům (nikoliv pod kořenový 

systém rostliny) na okraj výsadbové jamky. Vzdálenost tablet od kmene odpovídá průmětu 

obvodu koruny na půdu. Tablety SILVAMIX jsou z hlediska lokálního hnojení výhodné, 

jelikoţ se z nich do půdy pozvolna a dlouhodobě uvolňují ţiviny (aţ po dobu dvou let). 

[30] 

5.3.9 Ošetřování a ochrana lesní kultury 

 Jedná se o souhrn prací prováděných po zaloţení lesních kultur (po vysázení 

prostokořenných sazenic), které mají za úkol vytvořit vhodné stanovištní podmínky pro 

jejich vývoj aţ do stavu zajištění kultur. Patří sem práce jako nahrazení uhynulých sazenic, 

oţínání chemickou nebo mechanickou cestou, okopávání, přihnojování, úprava tvaru 

rostoucích dřevin a chemická nebo mechanická ochrana proti biologickým činitelům. [27] 

 Stavu zajištění kultur je na výsypkách dosahováno zpravidla v 8. aţ 10. roce po 

zalesnění. Lesní kultury lze povaţovat za zajištěné, pokud splňují následující kritéria: [27] 

 dřeviny jsou na zalesněné ploše rovnoměrně jednotlivě, nebo skupinově rozmístěny 

(včetně dřevin z přirozeného náletu) a jejich počet nepoklesl více jak 20% z 

původního mnoţství pouţitých sazenic, 

 dřeviny mají trvalý výškový přírust, 

 zastoupení jednotlivých druhů dřevin odpovídá původně plánovanému záměru, 

 dřeviny jsou jiţ tak odrostlé, ţe jsou schopny odolávat negativnímu vlivu buřeně a 

nejsou výrazně poškozeny biologickými činiteli. 

 Souhrn prací prováděných v jednotlivých letech za účelem zajištění projektované 

lesní kultury (zakládání, ošetřování a ochrana), je zobrazen v Tabulce č. 4. 
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Tabulka č. 4 - Souhrn prací prováděných za účelem zajištění projektované lesní kultury 

Rok Pěstební péče za účelem zajištění kultury 

1. 

Výsadba dřevin (nejlépe podzim, eventuálně jaro) 

První hnojení společně se sadbou 

Zimní chemický nátěr nebo postřik proti okusu 

Oţínání 2 x (první do konce května, druhé do konce července) 

Okopávka 1 x (duben - červen) 

2. 

Vylepšování dosadbou uhynulých sazenic - podzim 

1 x přihnojení společně s dosadbou 

Zimní chemický nátěr nebo postřik proti okusu 

Oţínání 2 x (první do konce května, druhé do konce července) 

Okopávka 1 x (duben - červen) 

3. 

Vylepšování dosadbou uhynulých sazenic - podzim 

Zimní chemický nátěr nebo postřik proti okusu 

Oţínání 2 x (první do konce května, druhé do konce července) 

Okopávka 1 x (duben - červen) 

4. 

Zimní chemický nátěr nebo postřik proti okusu 

Oţínání 2 x (první do konce května, druhé do konce července) 

5. 

Zimní chemický nátěr nebo postřik proti okusu 

Oţínání 2 x (první do konce května, druhé do konce července) 

6. až 8. Úprava tvaru dřevin 

5.3.9.1 Vylepšování  

 Vylepšování se zakládá na obnově uhynulých sazenic novým hodnotným sadebním 

materiálem a je záměrné jen v případech, kdy uhyne více jak 10 % dřevin z celkového 

počtu vysázených sazenic, nebo jestliţe je procento úhynu i niţší, ale postiţení zasáhlo 
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znatelnou plochu v zalesňovaném území. Uhynulé sazenice by měly být nahrazovány 

stejnými druhy dřevin, které byly původně vysázeny. Pokud jsou volná místa vytvořená 

úhynem sazenic vyplněna vhodnými druhy dřevin prostřednictvím přirozeného náletu, tak 

lze vylepšování zmírnit, nebo i zcela vynechat. Odrostla li by lesní kultura do takové míry, 

ţe by nově vysázené sazenice byly jiţ potlačovány, tak by musely být uhynulé sazenice 

nahrazeny rychleroustoucími druhy dřevin, a to konkrétně modřínem, který je v okolních 

lesních porostech u kamenolomu Mrač v malé míře také zastoupen. [27] 

 Proces vylepšování bývá na výsypkách zpravidla ukončen ve třetím roce (viz 

Tabulka č. 4) po výsadbě dřevin. Z hlediska moţného úhynu sazenic během biologické 

fáze - rekultivace navrhuji počet sazenic potřebných k zalesnění předimenzovat o 30 % u 

všech druhů dřevin. [27] 

5.3.9.2 Ošetřování ožínáním 

 Ochrana bude spočívat v celoplošném odstranění neţádoucí buřeně na 

zabuřenělých plochách, jelikoţ buřeň ohroţuje vývoj pěstovaných dřevin tím, ţe je 

zastiňuje. Efektivní je odstraňovat ji v období jejího intenzivního růstu, kdy je nejvhodnější 

realizovat první oţínání do konce května a druhé do konce července. Vyţehnutý materiál 

bývá ponecháván zpravidla na místě. [27] 

 Buřeň je moţné odstraňovat jen kolem sazenic, ale celoplošné oţínaní bude v 

případě lesnické rekultivace kamenolomu Mrač lepší variantou, jelikoţ území bude hustě 

zalesněno (spon - rozestup 1 metr).  

 Oţínání bude prováděno strojním způsobem (křovinořezem), protoţe je levnější neţ 

oţínání ruční a bude ukončeno v pátém roce po výsadbě (viz Tabulka č. 4).  

 Alternativou ošetřování lesních kultur oţínáním můţe být i ošlapávání kolem 

sazenic, nebo ničení neţádoucí buřeně herbicidy, které ale nenavrhuji aplikovat kvůli 

tomu, ţe se jedná o chemické látky. Chemie bude do antropogenní půdy aplikována v 

dostatečné míře, a to v rámci hnojení, přihnojování a ochrany před biologickými činiteli. 

5.3.9.3 Ošetřování kypřením (okopáváním) 

 Jedná se o způsob ošetření lesních kultur, který se vyuţívá především na těţkých, 

vysýchavých a zabuřenělých zeminách, kde byla zemina připravena celoplošně 

(antropogenní půdy). Usměrňuje kladně průběh půdní vlhkosti, mírní neţádoucí působení 

buřeně na růst dřevin a je vhodné provádět pouze v období dubna aţ června, kdy zemina 

není přeschlá a má nejvhodnější půdní podmínky pro vývoj i buřeň. [27] 

 Antropogenní půda bude na rekultivovaném území kypřena (okopávána) pouze 

jednou ročně a to po dobu tří let (viz tabulka č. 4), kdy lesní porost dosahuje výšky 

přibliţně 0,8 aţ 1 metr. Jelikoţ bude terén rekultivovaného území nenáročný a spon 

vysazených dřevin pravidelný, bude moţné vyuţít ke kypření půdy mechanizaci 

(rotovátory, frézy).  
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5.3.9.4 Přihnojování  

 Sazenice lesních dřevin bývají na většině nadloţních zemin přihnojovány pouze ve 

druhém roce po zalesnění. Lze opět vyuţít osvědčené tabletové průmyslové hnojivo 

SILVAMIX, které bude aplikováno zaškrábnutím ve formě 4 - 5 tablet mírně pod povrch, 

ve vzdálenosti 5 - 10 cm rovnoměrně od kmene zakořeněné dřeviny. Přihnojování lze 

opakovat ještě ve čtvrtém roce, ale pouze na základě odborného posouzení vývoje lesní 

kultury. [27], [30] 

5.3.9.5 Ochrana před biologickými činiteli 

 Mezi biologické činitele, které ovlivňují růst sazenic, patří především lesní zvěř a 

hlodavci (především hraboš polní). 

 Ochranu proti okusu navrhuji pouţít chemickou a biologickou, jelikoţ mechanická 

ochrana (například oplocenky z drátěného pletiva, ovázání rákosem) by byla velmi pracná 

a především vzhledem k hustotě zalesnění velmi finančně náročná. Chemickou ochranu je 

moţné provést prostřednictvím nátěru nebo postřiku univerzálními repelenty pro 

odpuzování lesní zvěře i hlodavců (AVERSOL, PELLACOL atd.), a to jednou ročně po 

dobu pěti let od prvního zalesnění (viz Tabulka č. 4). Nejideálnějším ročním obdobím na 

chemickou ochranu je podzim, jelikoţ lesní zvěř a hlodavci nemají v zimě dostatek 

přirozené potravy, a proto napadají prostokořenné sazenice. Při podzimní sadbě lze malé 

sazenice rovnou máčet v chemickém prostředku (kromě kořenové části). U větších 

poloodrostků nebo odrostků se aplikuje sprej nebo nátěr pouze na kmínek a silnější boční 

větve. Přípravky proti okusu je nutné střídat, jelikoţ si zvířata na nepříjemné odpudivé 

pachy po čase zvyknou. [27] 

 Ochranu proti okusu vysazených lesních dřevin, převáţně hrabošem polním, 

navrhuji zvýšit biologickým způsobem i přesto, ţe existuje velké mnoţství nástrahových 

přípravků pro velkoplošné aplikace k hubení těchto škodných hlodavců. Ekologický 

způsob ochrany spočívá ve vytvoření vhodných stanovišť - berliček pro dravé ptáky (káně, 

sova), kteří budou škodné hlodavce lovit a tím pádem zmírní počet poškozených 

prostokořenných sazenic. Tento způsob ochrany je mnohem ekologičtější neţ pouţití 

chemických hubících přípravků a nehrozí otrávení lesní zvěře vlivem špatné aplikace, 

neznalosti a nedodrţování zákonných předpisů. [31] 

 Tyto ochranné biologické prostředky umoţní dravcům lovit mnohem snadněji, 

jelikoţ budou mít moţnost odpočinku (nemusí přelétávat velké plochy bez moţnosti 

usednutí) a dobrého rozhledu po potravě. Jedná se o různé dřevěné tyče, eventuálně 

ţelezné trubky o výšce 1 - 2,5 m, které jsou zaraţeny do země a na jejichţ konci je dřevěné 

bidýlko o délce kolem 30 cm a průměru 2 cm. [32] 

 Vzdálenosti jednotlivých berliček budou voleny především podle aktuální hustoty 

výskytu hraboše polního. Vzdálenosti se volí na zemědělských plochách zpravidla asi 50 - 

150 m. Na zalesněném území bude výskyt hraboše polního pravděpodobně menší. Z 
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konzultace s odborným pracovníkem záchranné stanice dravého ptactva jsem se dozvěděl, 

ţe pokud se zvolí větší rozestupy berliček, tak je vhodné jejich rozmístění po určitém čase 

měnit. [32] 

 Instalaci a pořízení berliček do předpokládaných nákladů na sanaci a rekultivaci 

nezapočítávám, jelikoţ není moţné předpokládat výskyt hraboše polního. Při výrobě 

svépomocí se cena za materiál můţe pohybovat do 50 Kč/kus. 

5.3.9.6 Úprava tvaru dřevin 

 Bude realizována aţ mezi 6. - 8. rokem po provedeném zalesnění (viz Tabulka č. 

4). Způsob tohoto opatření se zakládá na ořezu terminálu dřevin s vidličnatým růstem nebo 

silných bočních větví. Ořez zajistí, ţe stromku zůstane pouze jeden dominantní vedoucí 

střední výhon. 

 Pokud by docházelo k vitálnějšímu růstu rychle rostoucí olše lepkavé, která je v 

lesním porostu v blízkosti kamenolomu minimálně zastoupena a potlačovala by dřeviny 

rekultivačně upřednostňované, tak by bylo ţádoucí tento druh odstraňovat, eventuálně 

vylamovat pouze boční větve, a nebo zlomit její hlavní terminál. 
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6. Vyčíslení předpokládaných nákladů na sanaci a 

rekultivaci 

 Při vyčíslování předpokládaných nákladů na sanaci a rekultivaci kamenolomu Mrač 

jsem vyuţil dva níţe uvedené katalogy popisů a směrných cen stavebních prací, které jsou 

aktualizovány pro rozpočtování v roce 2014. 

 800 - 5, 6 Sanace, demolice objektů 

 823 - 1, 2 Plochy a úprava území, rekultivace 

6.1 Předpokládané náklady na sanaci - technická fáze 

Tabulka č. 5 - Náklady na uložení inertních materiálů, úpravu terénu a vytvoření orniční vrstvy 

Popis Položky 
Katalogové 

číslo 
Kč/jednotka 

Počet 

jednotek 

Celkové 

náklady 

Uloţení inertních materiálů, 

včetně úpravy terénu  
 

10/t 5 634 000 t 56 340 000 Kč 

Skrývka ornice z deponie 121 10-3111 56,40/m
3 11 110 m

3 626 604 Kč 

Vodorovné přemístění skryté 

ornice (100 - 500 m) 
162 30-6111 70,50/m

3 11 110 m
3 783 255 Kč 

Vytvoření orniční vrstvy o 

mocnosti 0,3 m 
181 00-6114 18,50/m

3 19 410 m
3 359 085 Kč 

Celkem za sanaci vytěženého prostoru     58 108 944 Kč 

 Předpokládané náklady v této fázi (viz Tabulka č. 5 a 6) jsou sloţeny z nákladů 

potřebných na uloţení poţadovaného mnoţství inertních materiálů s následnou úpravou 

terénu (manipulace dozeru na výsypce), skrývku a přemístění ornice z deponie, vytvoření 

(rozprostření) orniční vrstvy o mocnosti 0,3 m a demolice zděných budov (administrativní 

budova, dílny, sklad PHM, trafostanice). K předpokládaným celkovým nákladům jsem 

přičetl i náklady na dopravu stavební sutě z demolice na skládku. Jelikoţ má stavební suť 

charakter inertního materiálu (kód odpadu 17 01 07), který nebude určen k ukládání do 

vytěţeného prostoru kamenolomu, tak bude nutno získat k jeho uloţení souhlas orgánů 

ţivotního prostředí. 

 Při výpočtu nákladů potřebných na uloţení poţadovaného mnoţství inertních 

materiálů (3 130 000 m
3
, 5 634 000 t) jsem nepouţil rozpočtové katalogy popisů a 

směrných cen stavebních prací, ale vyuţil jsem hodnoty 10 Kč/t uloţeného inertního 

materiálu, kterou jsem konzultoval s odborným pracovníkem s dlouholetou praxí. Tato 
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hodnota představuje manipulaci vlastního dozeru na výsypce (viz Podkapitola 5.2.3.2) a 

zahrnuje i náklady potřebné na obsluhu stroje, pohonné hmoty, maziva a opravy. 

Tabulka č. 6 - Náklady na demolice zděných budov těžkými mechanizačními prostředky, včetně dopravy 

stavební suti na skládku 

Popis Položky 
Katalogové 

číslo 
Kč/jednotka 

Počet jednotek 

(Základní 

obestavěný 

prostor budovy) 

Celkové 

náklady 

Administrativní budova  981 01-3314  136/0,45 m
3  2 074,15 m

3  626 854 Kč 

Dílny  981 01-3313  99,40/0,35 m
3  367,9 m

3  104 484 Kč 

Trafostanice  981 01-3313  99,4/0,35 m
3  583,86 m

3  165 816 Kč 

Sklad PHM  981 01-3315  167/0,55 m
3  61,24 m

3  18 595 Kč 

Doprava suti na skládku 997 00-6511 35,60/t 1 432,6 t  51 000 Kč 

Celkem za demolice zděných budov      966 749 Kč 

 Základní obestavěný prostor, jeţ je nezbytným podkladem pro výpočet nákladů, je 

u kaţdé demolované budovy tvořen součtem obestavěného prostoru základů (pouze 

kubatura nosných základových konstrukcí), vrchní části objektu a zastřešení. Obestavěný 

prostor spodní části jsem nezapočítával, jelikoţ jsou všechny zděné budovy 

nepodsklepené.  

 Náklady spojené s likvidací ocelových konstrukcí a budov (budova primárního 

drtiče, budova technologické linky, expediční zásobníky, váha - expedice) jsem 

nevyčísloval, jelikoţ budou tyto práce probíhat v reţii firmy, která se zabývá výkupem 

kovového šrotu. Ta zastaralé strojní technologické zařízení kamenolomu zlikviduje včetně 

odvozu demontovaného materiálu a kovový odpad následně odkoupí. Práce provedou 

vyškolení pracovníci řezáním kyslíkem nebo demontáţí. 

6.2 Předpokládané náklady na lesnickou rekultivaci - biologická 

fáze 

 Náklady na lesnickou rekultivaci - biologickou fázi jsou tvořeny součtem nákladů 

potřebných na pořízení sadebního materiálu prostokořenných sazenic (viz Tabulka č. 7), 

výsadbu sadebního materiálu a na ošetřování a ochranu lesních kultur za účelem jejich 

zalesnění (viz Tabulka č. 8). Ceny prostokořenných sazenic u jednotlivých dřevin jsem 

pouţil z ceníku firmy LESY VLAŠIM s.r.o., která se zabývá prodejem lesních dřevin v 

okrese Benešov. 
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Tabulka č. 7 - Náklady na sadební materiál (prostokořenné sazenice) 

Popis 

položky 
Plocha (m

2
) Kč/ jednotka 

Počet 

jednotek 
Počet jednotek 
(s dosadbou 30%) 

Celkové 

náklady 

Dub zimní 29 115 6,3/ks 29 115 ks 37 850 ks 238 455 Kč 

Smrk 9 705 7,10/ks 9 705 ks 12 616 ks 89 574 Kč 

Lípa srdčitá 6 470 5,1/ks 6 470 ks 8 411 ks 42 896 Kč 

Borovice lesní 6 470 4,8/ks 6 470 ks 8 411 ks 40 373 Kč 

Buk lesní 6 470 7,1/ks 6 470 ks 8 411 ks 59 718 Kč 

Dub červený 6 470 5,1/ks 6 470 ks 8 411 ks 42 896 Kč 

Celkové náklady na sadební materiál 513 912 Kč 

Tabulka č. 8 - Náklady na výsadbu, ošetřování a ochranu lesní kultury 

Popis Položky 
Katalogové 

číslo 
Kč/jednotka 

Počet 

jednotek) 

Celkové 

náklady 

Jamková výsadba sazenic 

(jamka 25 x 25 cm) 184 21-1311 5,16/ks 64 700 ks 333 852 Kč 

Vylepšení výsadby 184 80-3215 10,10/ks 19 410 ks 196 041 Kč 

2 x hnojení sazenic 

průmyslovými hnojivy 184 81-6111 10,90/ks 129 400 ks 1 410 460 Kč 

5 x nátěr nebo postřik 

proti okusu 184 81-3111 1,50/ks 323 500 ks 485 250 Kč 

10 x celoplošné strojní 

oţínání 184 85-1211 40/ar 6 470 ar 258 800 Kč 

3 x okopávka okolo 

sazenic 184 81-4112 6,91/ks 194 100 ks 1 341 231 Kč 

1 x vyvětvení a tvarový 

ořez dřevin s úpravou 

koruny 184 81-8111 26,70/ks 64 700 ks 1 727 490 Kč 

Celkem za výsadbu, ošetřování a ochranu lesní kultury  5 753 124 Kč 
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6.3 Celkové vyčíslení nákladů na sanaci a rekultivaci (viz 

Tabulka č. 9) 

Tabulka č. 9 - Celkové vyčíslení nákladů na sanaci a rekultivaci 

Náklady na sanaci Celkové náklady 

Uloţení inertních materiálů, úprava terénu a vytvoření orniční vrstvy 58 108 944 Kč 

Demolice zděných budov těţkými mechanizačními prostředky, včetně 

dopravy stavební suti na skládku 
966 749 Kč 

Náklady na lesnickou rekultivaci Celkové náklady 

Sadební materiál (prostokořenné sazenice) 513 912 Kč 

Výsadba, ošetřování a ochrana lesní kultury 5 753 124 Kč 

Sanace a rekultivace celkem 65 342 729 Kč 
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7. Ekologické zhodnocení navrhovaného řešení  

 Obecně je sanace a rekultivace chápána jako velmi přínosná pro krajinu, jelikoţ 

dochází k navracení těţbou poškozeného nebo zcela zničeného území do původního stavu. 

Výsledkem sanačních a rekultivačních prací by mělo být vytvoření nového dobře 

fungujícího soběstačného ekosystému, který bude vzhledem k okolní krajině přijatelně 

estetický. 

 Postupně dojde k vytvoření nové zajištěné lesní kultury, která bude mít významnou 

produkční funkci (zabezpečení populačně rostoucí potřeby dřeva), ale především bude 

plnit obecně prospěšné funkce lesa. [33] 

 Názory, ţe lesnická rekultivace postupně vytvoří novou ekologicky stabilní krajinu, 

se mohou v mnoha případech lišit. Ekologové často upřednostňují alternativu ponechání 

těţbou postiţeného místa pozvolným procesům přirozené sukcese. 

7. 1 Obecně prospěšné funkce lesních porostů a jejich význam v 

krajině 

 Pro lidskou společnost budou mít vytvořené lesní porosty prospěšné funkce, a to 

klimatické, hydrické a vodohospodářské, půdoochranné, zdravotní a hygienické, rekreační. 

[33] 

7.1.1 Klimatická funkce 

 Zásadní bude blahodárný vliv lesních porostů na mikroklima a mezoklima. Nad 

lesními kulturami bývá v létě niţší teplota neţ nad zemědělskými plochami a více vydatné 

lesy dovedou ve vegetačním období sníţit teplotu i v blízkém okolí. Důvodem je dobrá 

absorpce světla, a tak se ho méně odráţí do ovzduší. Díky korunám stromů se sniţuje 

rychlost větru a v okolí lesů je tedy zvýšená vlhkost půdy a vzduchu. Rychlost větru je 

sniţována také okrajovými stěnami lesních porostů, které slouţí jako protierozní ochrana v 

bezlesých suchých oblastech. [33] 

7.1.2 Hydrická a vodohospodářská funkce 

 Lesní porosty mají značný význam na vodní bilanci, koloběh vody, která je 

získávána z vertikálních (sníh, déšť) a horizontálních sráţek (sráţky ze zachycené rosy a 

mlhy). Lesy v krajině způsobují vyrovnanější odtok vody, sniţují povodně a napájí lesní 

vodoteče i v době sucha. [33] 

 U lesních půd je pohyb vody ve vertikálním směru podstatně vyšší neţ u půd 

zemědělských. Tání sněhu v zimním období je v lese prodlouţeno a voda se dokáţe lépe 

infiltrovat do povrchu, jelikoţ není tolik promrzlá. [33] 
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7.1.3 Půdoochranná funkce 

 Les bude plnit také funkci důleţitého vegetačního krytu, který efektivně zabraňuje 

půdní erozi i na svazích o velkých sklonech. Koruny stromů zadrţují sráţky (mírnější 

dopad sráţkových vod k půdě) a braní silnému proschnutí půdy, které by usnadnilo erozi. 

Snadnou infiltraci vody, která zabraňuje rychlému povrchovému odtoku vody, zajišťuje 

vegetační vrstva půdy, lesní hrabanka, pórovitá lesní půda a její prokořenění. [33] 

7.1.4 Zdravotní, hygienická a rekreační funkce 

 Vzrostlé lesní porosty budou kladně ovlivňovat čištění vzduchu od zdravotně 

škodlivých látek, jako je prach, radioaktivní prach a aerosoly, které pronikají do ovzduší 

zpravidla díky lidské činnosti. [33] 

 Lesy mají kladný vliv na ovzduší díky sniţování rychlosti větru, zvýšené turbulenci 

na návětrné straně porostů a díky přímému zachycování neţádoucích nečistot v korunách 

stromů, které jsou deštěm splachovány k lesní půdě pokryté hrabankou. Zmenšení rychlosti 

větru v lese dovolí prachovým částicím usedat k zemi a znovu se nevířit do okolí. Je 

prokázáno, ţe v lesním vzduchu je málo ozónu a choroboplodných bakterií. [33] 

 Posledním významným přínosem bude moţnost vyuţívat lesní porosty v rámci 

rekreace, a to jak v létě, tak i v jiných ročních obdobích. [33] 

7.2 Přírodě blízká obnova území postiženého těžbou, přirozená 

sukcese 

 Postupná přirozená sukcese můţe mít oproti nepřirozeným rekultivacím mnoho 

výhod, a pro lokalitu Mrač by mohla být také vhodnou alternativou, jelikoţ po ukončení 

těţby by nebyly očekávány neţádoucí jevy jako sesuvy půdy, eroze a kontaminace půdy či 

vody. [34] 

  Jedním z aspektů, ţe je výhodnější z hlediska ekologie ponechat postiţené území 

přirozeným procesům, bývá například to, ţe některé druhy rostlinstva a ţivočichů, jeţ 

osídlují danou lokalitu, jsou dobře přizpůsobeny místním podmínkám a nevyţadují 

dodatečnou péči. Dalším z aspektů je, na rozdíl od technických obnov krajiny, zachování a 

postupné vytváření refugií pro volně ţijící druhy ţivočichů. [34] 

 Spontánní sukcese je výhodná i z ekonomického hlediska, jelikoţ není nákladná. 

 Hlavní nevýhodou je pomalý postup k cílovému stavu přírodě blízké obnovy území 

postiţeného těţbou. [34] 
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8 Závěr 

 Výsledkem diplomové práce je vytvořený návrh způsobu plánu sanace a rekultivace 

kamenolomu Mrač, ve kterém jsou popsány postupy a návaznosti rekultivačních a 

sanačních prací v souladu s platnými právními předpisy. 

 Při vypracovávání práce jsem se řídil jednoznačným poţadavkem těţební 

společnosti KAMENOLOMY ČR, která kamenolom provozuje, a to zavést vytěţený 

prostor v rámci sanace inertními materiály. Způsob rekultivace vytvořené výsypky 

inertních materiálů jsem volil na základě doplňku k ţádosti o povolení hornické činnosti v 

DP Mrač z roku 1993, ve kterém je uvedeno, ţe postiţené pozemky mají být po ukončení 

těţby lesnicky rekultivovány.  

  Hlavním přínosem sanace a rekultivace bude zahlazení stop po hornické činnosti, 

kdy bude bývalá těţební lokalita navrácena do původního stavu a začleněna do okolní 

krajiny. Začlenění bude zajištěno prostřednictvím lesnické rekultivace mnohem rychleji, 

neţ kdyby byl zvolen způsob ponechat těţbou postiţené území procesům přirozené 

sukcese. Dojde k vytvoření nového lesního porostu, který bude mít mimo produkčních 

funkcí především funkce prospěšné pro lidskou společnost. 

 Náklady na provedení sanačních a rekultivačních prací lze vzhledem k velikosti 

lokality a roční těţbě charakterizovat jako příliš vysoké, ale potřebné finance na realizaci 

prací budou získávány z provozu úloţiště inertních materiálů. 
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