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Anotace 

V diplomové práci se zabývám návrhem rekultivace části dobývacího 

prostoru Olšany, tak aby vyhovoval novým trendům v oblasti rekultivace krajiny 

postižené hornickou činností. V úvodní části se seznámíme se základními údaji o 

lomu Olšany, charakteristikou ložiska a způsobem jeho dobývání. Dále navrhnu 

řešení technické a biologické rekultivace. A na závěr této práce, toto řešení 

zhodnotím. 

 

Klíčová slova : rekultivace, sanace, lom, životní prostředí 

 

Annotation: 

In this thesis deals with the design of reclamation of mining area Olšany in 

order to meet the new trends in the reclamation of land affected by mining 

activities. In the first part we will learn the basic information about the quarry 

Olšany, bearing a characteristic way of his conquest. It will also propose solutions 

to technical and biological reclamation. And at the end of this paper, I will evaluate 

this solution. 
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1 Úvod 

Cílem této diplomové práce je rekultivace části dobývacího prostoru 

Olšany.  

Olšany leží na území okresu Vyškov a náleží pod Jihomoravský kraj. 

Příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž okresní město Vyškov. Obec 

Olšany se rozkládá asi jedenáct kilometrů západně od Vyškova. Olšany leží 

v průměrné výšce 418 metrů nad mořem. První zmínku o obci nalezneme 

v historických pramenech v roce 1713. Celková katastrální plocha obce je 1870 

ha, z toho orná půda zabírá pouze pět procent. 

Kulturní úroveň a vyspělost společnosti naší země bude v budoucnu 

hodnocena podle toho, co vytvořila, či mohla vytvořit pro další generace. Týká se 

to životní úrovně, naší kultury a především ochrany životního prostředí. 

Těžba nerostných surovin nepříznivě ovlivňuje životní prostředí 

obyvatelstva, žijícího v obcích postižených těžbou. Je ovšem nutné si uvědomit, 

že bez nerostných surovin a jejich následného zpracování by člověk nemohl 

využívat všech materiálních statků z nich vzešlých. 

Následná rekultivace poškozeného území je většinou velmi složitá a 

ekonomicky náročná. Je však v zájmu nás všech, abychom přírodu znovu obnovili. 

Rekultivace je jednou z forem krajinného plánování, kdy dochází k navrácení 

poškozené nebo zcela zničené krajiny do původního stavu. Při tom se snaží 

odstranit, nebo alespoň zmírnit nepříznivé dopady na životní prostředí změnou 

fyzických, chemických nebo biologických vlastností. 

Snahou rekultivačních procesů je uvedení postižené oblasti do takového 

stavu, ve kterém by mohl fungovat soběstačný ekosystém. Proto mezi mé hlavní 

cíle v této práci, bude patřit začlenění rekultivované oblasti Olšany do krajiny a 

vytvoření podkladu pro zdravé životní podmínky. 
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2 Základní charakteristika ložiska 

2.1 Geografická charakteristika 

Kamenolom Olšany se nachází po obou stranách komunikace mezi 

obcemi Habrovany a Olšany v okrese Vyškov, zhruba 30 km východně od Brna.  

  

 

Obrázek č. 1  - mapa polohy lomu 

 

Kamenolom Olšany leží na ložisku kulmské droby. Lom má charakter 

zahloubeného stěnového lomu zasahujícího do svahů na obou stranách silnice 

vedoucí údolím. Zájmová část lomu je rozfárána třemi těžebními etážemi, z toho 

v zhloubení je pouze nejnižší těžební etáž. Horní hrana a současně největší 

dosažená výška lomu je na úrovni 410 m. n. m. Nejnižší místo v lomu dosahuje 

úrovně 337 m. n. m. Lom je ohraničen těžebními stěnami vytvářejícími přibližný 

tvar písmene „ U ", které je otevřené ve směru jihozápad. 
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Obrázek č. 2  - etáže „Seče“ (foto autor) 

 

Dobývací prostor Olšany (ev. č. 70610) má plochu 22,082 ha a skládá se 

ze tří částí. Západně od silnice jsou lomy „ Zouharka " a „ Koprovka " na kterých, 

už byla těžba ukončena a v současné době zde probíhá sanace a rekultivace. 

Východně od silnice je lom „ Seče ", ve kterém je umístěna technologická linka na 

úpravu frakce 0-4D mokrou cestou. [2]  

2.2 Geologická a petrografická charakteristika 

V kamenolomu Olšany se těží kulmská droba, která se zpracovává na 

úpravárenské lince na drcené kamenivo, štěrky a drtě obyčejné a granulované. 

V menším množství i kámen záhozový. Širší okolí ložiska je součástí jižní části 

Drahanské vrchoviny, čemuž odpovídá charakter reliéfu terénu. Geologicky se 

jedná o území značně pestré, hlavně po stránce petrografické. Jsou zde uloženy 

ve velkých mocnostech sedimenty spodnokarbonského moře ve vývoji kulmu. 
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Stratigrafické dělení zdejšího kulmu prodělalo několik změn (některé úseky 

kulmského souvrství postrádají fosilní faunu, dle které by bylo možno provádět 

jednoznačné zařazení). [2] 

Dále se zde nachází jílovité a drobové břidlice jemnozrnné, v čerstvém 

stavu až černé. Navětráním přechází do barvy šedozelené. Jejich rozpad je 

lupenitý, až destičkovitý. Na vrstevních plochách mají často rezavohnědé povlaky 

způsobené hydroxidy Fe. Často obsahují fosilní faunu. Na povrch vycházejí 

v těsném S okolí obce Habrovany a dají se sledovat směrem SV až do SZ okolí 

obce Nemojany. Směrem do nadloží nabývají tyto břidlice drobového charakteru. 

[2] 

 

Obrázek č. 3  - Letecký snímek lomu Olšany (archiv – lom Olšany) 
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2.3 Petrografická charakteristika 

Droba je vesměs silně rozpukaná a ve svrchních partiích navětralá. Pokud 

je čerstvá, má barvu šedou, až modrošedou. Pokud je navětralá, je barvy 

hnědošedé. Strukturu má psamitickou, je převážně jemnozrná, nestejnoměrně 

zrnitá. Plochy odlomu jsou drsné, téměř rovné s ostrými hranami. Plochy odlomu 

jsou drsné, téměř rovné s ostrými hranami. V nejsvrchnějších partiích je hornina 

úlomkovitě zvětralá, barvy rezavohnědé a zelenohnědé. Odlom horniny je 

nerovný, hrany jsou často neostré. Mikroskopicky možno rozeznat zrnka křemene, 

zrnka živců bílých i narůžovělých, drobné úlomky tmavé břidice, šupinky 

muskovitu a biotitu. [2] 

Mikroskopicky byla z minerálů zjištěna v převládací míře poloopracovaná 

zrna křemene. Ve značné míře se vyskytují zrna K i Ca - Na živců. Jsou do 

různého stupně navětralá, sericitizovaná a kaolinitizovaná. Nehojné relikty 

plagioklasů náleží oligoklasu, až andesinu. [2]  

 

Obrázek č. 4  - droba  (foto autor) 
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Břidlice tvoří v drobě místy hojné proplástky a polohy. Má výrazně 

paralelní texturu, jež sleduje odlučnost. Z hlediska zrnitosti se vyskytují dva 

základní typy a to břidlice drobová a břidlice jílovitá. [2] 

Mezi těmito dvěma základními typy je řada přechodů podle obsahu 

pelitické složky. Tyto přechody jednoho typu do druhého je možno pozorovat take 

dle barevných odstínů. Jílovitá břidlice je v čerstvém stavu tmavošedá, až 

černošedá. Drobová břidlice je vždy světlejší. Místy se obě břidlice střídají ve 

formě jemných proplástků mocnosti několika milimetrů. Na odkryvu se pak 

projevuje v lavici břidlic žlutošedé a černošedé páskování. Na vrstevních plochách 

břidlic je možno mikroskopicky pozorovat velmi jemné lupénky muskovitu a 

rezavohnědé povlaky, které jsou způsobené vyloučenými hydroxidy Fe. [2] 

Mikroskopicky je břidlice složena podstatně z jílovité substance, křemene, biotitu, 

akcesericky je přítomen muskovit, chlorid, uhelná substance a živec. Vzácně jsou 

zastoupeny rudní minerály a minerály ze skupiny epditu. Vzácně byl zjištěn take 

titanit a zircon. Struktura horniny je psamiticko – pelitická. Pelitická hmota horniny 

má písčitou příměs, tvořenou převážně ostrohrannými úlomky křemene a méně 

šupinkami slídy. Uhelná příměs naznačuje paralelní texturu. [2] 

 

Obrázek č. 5  - břidlice (foto autor) 
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Slepence tvoří jednak polohy v drobě, jednak tvoří podloží tělesu droby. 

Jsou převážně hrubozrnné, polymiktní. Průměrná velikost valounu činí 5 – 15 cm, 

ojediněle, až 30 cm. Nutno však očekávat ojediněle slepencové frakce velikosti, až 

kolem 1 m. Valouny jsou dokonale opracovány, tmel je drobový. Složivem 

slepenců jsou převážně valouny ruly, křemene, kvarcitů, granulitu, břidlic a 

ojediněle i valouny vápenců a vyvřelých hornin. Kromě toho jsou zastoupeny 

v tělese droby i slepence jednozrnné, přecházející místy, až do hrubozrnné droby. 

[2] 

 

Obrázek č. 6  - slepenec (foto autor) 
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3 Stávající technologie těžby, dopravy a úpravy těžené suroviny 

Dne 25. 2. 1971 byl rozhodnutím ČSK GŘ Praha stanoven dobývací 

prostor Olšany. Rozhodnutím téhož orgánu byl dále ke dni 27. 12. 1978 stanoven 

další dobývací prostor s názvem Olšany 1. Ke sloučení obou těchto prostorů došlo 

dne 11. 2. 2000 – rozhodnutím OBÚ v Brně. Byl tak stanoven jeden dobývací 

prostor s názvem Olšany. [2] 

Hornická činnost (otvírka, příprava a dobývání) v dobývacím prostoru 

Olšany je povolena na základě rozhodnutí OBÚ v Brně ze dne 9. 10. 1985, v části 

lomu „ Koprovka " na základě rozhodnutí OBÚ v Brně ze dne 24. 4. 1989 a pro 

zahloubení na úroveň 339 m. n. m. v lomu „ Seče " na základě rozhodnutí OBÚ 

v Brně ze dne 3. 9. 1990. Dále zde byla rozhodnutím OBÚ v Brně ze dne 27. 6. 

2002 povolena hornická činnost. Na území, kde byla povolena hornická činnost, 

byly vyřešeny střety zájmů. [2] 

Část dobývacího prostoru Olšany s místním názvem „ Seče ", v níž 

probíhalo dobývání kamene, byla roztěžena třemi etážemi. [2] 

Část dobývacího prostoru „ Koprovka " byla v minulosti rozfárána dvěma 

těžebními etážemi a část „ Zouharka " byla využívána k deponování neprodejných 

frakcí. [2] 

Běžná lomová úpravárenská technologie je v DP Olšany v části „ Seče " 

doplněna o mokrou úpravu kameniva, která byla povolena rozhodnutím OBÚ Brno 

dne 27. 6. 2002. Těžební organizace se rozhodla doplnit stávající technologii o 

praní drceného kameniva na mobilní úpravně z důvodu zvyšování požadavků na 

kvalitu kameniva. K praní je použitá důlní voda. Pro usazování jemného kameniva 

frakce 0 – 1 jsou na pracovní plošině třetí etáže vytvořeny tři sedimentační nádrže. 

Sedimentační nádrže jsou vytvořeny hrázemi vysokými 2 m, koruny hrází mají 

šířku 0,5 m. Hráze jsou nasypány z drceného kameniva frakce 0 – 32, boční svah 

hrází má sklon sypného úhlu použitého materiálu. [2] 

Materiál určený z technologie k úpravě praním, je na výchozí skládku u 

technologické linky dopravován nákladními automobily. [2] 
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 Dle provedených technických zkoušek obsahuje vstupní materiál pro 

úpravu asi 25% jemných podílů do 1 mm a 75% požadovaného drceného 

kameniva. Upravené drcené kamenivo je haldovacím pásem ukládáno na zemní 

skládku. Frakce 0 – 1 se ukládá v sedimentačních nádržích. Ročně je při 

popsaném úpravárenském procesu získáno asi 30 000 tun frakce 0 – 1. [2] 

Pro činnost na technologické lince pro praní drceného kameniva, na 

území sedimentačních nádrží a zařízení pro čerpání a dopravu důlní vody do 

technologické linky je ve smyslu vyhlášky ČBÚ č. 51/1989 Sb. zpracována 

provozní dokumentace. [2] 

Po flokulaci a odvodnění tohoto materiálu dochází k jeho prodeji či 

převezení a uložení do prostoru lomu „ Zouharka " a „ Koprovka ". Provoz tohoto 

uložiště již byl schválen výše uvedenými rozhodnutími o povolení hornické 

činnosti. K tomuto účelu bude možné úspěšně využít celou část DP Olšany „ 

Zouharka " a „ Koprovka " navrhovanou k likvidaci. [2] 

 Z důvodu zvyšování požadavků na kvalitu drceného kameniva se těžební 

organizace rozhodla o doplnění stávající technologii o praní drceného kameniva 

na mobilní úpravně, která bude umístěna na části pracovní plošiny 2. etáže v části 

zvané „ Seče " (těžební úroveň 354 – 355 m. n. m.). K praní bude použita důlní 

voda ze zahloubení na kótě 339 m. n. m. Pro usazení jemného kameniva frakce  

0-1 budou na pracovní plošině 3. etáže (těžební úroveň 343 – 344 m. n. m.) sloužit 

tři sedimentační nádrže. [2]. 

 

Obrázek č. 7  - vodní nádrž „Seče“ (foto autor) 
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3.1 Úprava kameniva mokrou cestou 

Mobilní strojní zařízení Commander 408 je umístěno v části DP na bázi 2. 

těžební etáže, v blízkosti horní hrany stěny 3. těžební etáže. Případná surovina je 

sypána na skládku u stěny 2. těžební etáže z úrovně těžební báze etáže první. 

Mobilní strojní zařízení je zde využíváno na úpravu drceného kameniva mokrou 

cestou frakce 0/4. K dokonalému vytřídění a odstranění odplavitelných částic jílů, 

slínů a podílu prachu, je potřeba využití vody. Díky požadovanému tlaku vody na 

mobilní úpravně se stane z frakce 0/4 D frakce 0/4 A do třech procent 

odplavitelných částic. Odplavitelné částice, které se objevují ve frakci 0/4D ve výši, 

až 20% jsou odplaveny a usazovány v sedimentačních jímkách na 3. etáži. Po 

separaci vody se výpěrky přepravují do části lomu „ Koprovka " a jsou využívány 

k částečné rekultivaci. 

 

Obrázek č. 8  - výpěrky odvezené na lom „Koprovka“  (foto autor) 
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Obrázek č. 9  - Commander 408 – úprava kameniva mokrou cestou (foto autor) 

Pomocí čelního kolového nakladače je materiál nakládán do násypky o 

velikosti vstupního otvoru 1,6 x 3.6 m a objemu 7,0 m³.  Vstupní rošt, přes který 

surovina propadá, odstraňuje příliš nadměrné kusy a chrání podávací pás o šíře 

800 mm a délce 4000 mm. Tento pás je poháněn elektromotorem, kterým je 

možné měnit rychlost podávacího pásu, neboli s proměnnou rychlostí, který 

přivádí požadované množství materiálu k jednotce na hlavní pásový dopravník.  

Pás hlavního dopravníku je poháněn elektromotorem s převodovkou. Pásový 

dopravník je vybaven hnacím a napínacím bubnem. Aby nedocházelo k 

přepadávání frakce 0/4 z pásového dopravníku na strany, je pás vybaven 

ochrannými bočními lištami. 

Na konci pásového dopravníku je připojena třídící jednotka, která má za 

úkol roztřídit frakci do 4mm a nad 4 mm.  

Frakce pod 4mm je pomocí vody splavována do pracího zařízení, odkud 

jsou odplavovány jemné podíly do sedimentačních jímek a frakce 0/4A je 
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vynášena pomocí korečkového dehydrátoru na pásový, skládkový dopravník na 

zemní skládku. 

Zemní skládka frakce 0/4A je finálním výrobkem na provozovně Olšany. 

 

Obrázek č. 10  - násypka na lomu „Seče“ (foto autor) 

 

3.2 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a bezpečnost provozu 

Při hornické činnosti musí být dodržována ustanovení Horního zákona a 

dalších platných báňských a obecných předpisů, zejména ustanovení vyhlášky 

ČBÚ č. 26/1988 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 

provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na 

povrchu a ustanovení vyhlášky ČBÚ č. 51/1988 Sb. o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění jejich novel a dodatků. 
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V průběhu provádění hornické činnosti, musí být obvod území dotčeného 

hornickou činností z důvodu zabránění přístupu nepovolených osob označen po 

obvodu vhodným ohrazením např. hladkým drátem, ocelovým lankem, 

gumotextilní páskou a na přístupových komunikacích výstražnými tabulemi 

s nápisy „ zákaz vstupu nepovolaným osobám“. 

Přístup k horní hraně lomové stěny v části lomu zvané „ Seče " je zejména 

v severní části ztížen poměrně hustým porostem převážně listnatých stromů. 

Při běžných kontrolách nebyly zjištěny žádné závady z hlediska stability 

lomových stěn a nebyla prováděna žádná opatření k odstranění případných zátrhů 

nebo odstraňování uvolněných částí lomové stěny. Stěny těžebních řezů 

neshledávám v nebezpečném stavu. 

Na práci a pracoviště může být pracovník zařazen jen tehdy, byly – li 

ověřeny teoretické a praktické znalosti a byl – li seznámen s příslušnými předpisy 

k zajištění bezpečnosti práce a provozu. 

Ve střední a východní části lomu „ Seče ", bude i nadále probíhat stávající 

povolená hornická činnost, týkající se praní drceného kameniva na mobilní lince. 
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4 Návrh rekultivace části dobývacího prostoru – variantní řešení 

Technologie rekultivací a její etapovitost – na základě padesátiletých 

zkušeností se sanačními a rekultivačními pracemi byla uvedena do praxe řada 

technologických postupů a metod, které mají společné následující etapy 

v rekultivační činnosti. [1] 

 Etapa přípravná – je třeba si uvědomit, že rekultivace není 

nadstavbou báňské činnosti, ale je její součástí. Tato etapa se 

v plné míře realizuje již v období otvírkových, přípravných i 

těžebních prací. Etapa se orientuje v projekční činnosti a koncepci 

při vytváření vhodných podmínek pro další realizaci následných 

etap a fází rekultivačního cyklu. Realizuje se především 

v pedologickém, geologickém a hydrogeologickém průzkumu 

nadložních hornin a zemin pro jejich vhodnost a využití 

k rekultivacím. [1] 

 Etapa důlně – technická – je etapou, při níž se hornickou činností 

neb činností prováděnou hornickým způsobem vytvářejí podmínky 

pro následnou formu rekultivace. Tato etapa se překrývá s obdobím 

skrývání nadložního masivu i s těžbou vlastního užitkového nerostu 

a měla by být realizována tak, aby svými vlivy devastaci území 

minimalizovala. Etapa je zaměřena v prvé své části především na 

selektivní odkliz ornice a zúrodnitelných zemin a také na 

melioračně hodnotné zeminy, pokud se ve vrstevním sledu nadloží 

nacházejí (rašelina, slínovce, oxihumolity, bentonické jíly). Další 

součástí etapy je technologické rozlišení a nutnost žádoucího 

směrování odklizových zemin na vnější či vnitřní výsypky (odvaly). 

Tato skutečnost vyplývá z geomechanických parametrů vhodnosti 

jejich zakládání, včetně jejich rozvrstvení ve výsypkových tělesech 

a dále ve tvarování výsypek vyplývající z technologie zakládání 

(zeminy vhodné a nevhodné pro zakládání v nižších stupních 

výsypek) a stability zakládané sypaniny při vytváření bezpečných 

sklonů svahů výsypných stupňů a celé výsypky. [1] 
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 Etapa biotechnická – časově navazuje na důlně - technickou 

rekultivaci a vstupuje do procesu rekultivační obnovy specifickou 

skupinou činností, nazývanou také jako etapa ekotechnická. 

Zahrnuje skupinu prací technické povahy (technická fáze) a 

skupinu biotechnických prací (fáze biotechnická). Fáze technická 

se zabývá terénními úpravami, návozem zúrodnitelných zemin, 

výstavbou komunikací na rekultivovaných plochách a dále 

hydromelioračními, hydrotechnickými a stabilitními úpravami. Fáze 

biotechnická se obsahově orientuje na tvorbu zemědělských 

pozemků, založení lesnických porostů a kultur či hydrických 

rekultivací. [1] 

 Etapa postrekultivační - je obdobím po ukončení vlastních 

rekultivací a po zařazení rekultivovaných pozemků a ploch do 

běžného ošetřování a obhospodařování s tím, aby byla u 

produkčních zemědělských kultur zvýšena úrodnost a u lesních 

kultur se docílilo urychleného cílového stavu druhového zastoupení 

vybraných dřevin. [1] 

Výše zmiňované padesátileté zkušenosti a rozdělení do uvedených etap 

však procházely rozvojem rekultivačních technologií.  Zkušenosti byli získávány 

postupně a tak rozvoj rekultivační činnosti je možno shrnout do několika 

vývojových cyklů, charakteristických zhruba pro určitá desetiletí jejich vývoje. [1] 

Počátky rekultivační obnovy je možno zařadit do padesátých let minulého 

století. Ta jsou charakteristická extenzivní koncepcí jednoduchých rekultivací, 

prováděných v obou hnědouhelných revírech hlavně na pozemcích ovlivněných 

bývalou hlubinnou činností. Byly to jednoduché zemědělské rekultivace bez 

dodatečného použití ornice a lesnické rekultivace s minimální úpravou pozemků a 

stanovišť. K této rekultivaci se použily málo náročné dřeviny – typu olše, břízy, 

topolů, akátů, ale také se začal vysazovat pro tato stanoviště méně vhodný smrk. 

Pracovníci rekultivačních závodů nenacházeli vždy finanční, technickou a i morální 

podporu a porozumění vedení těžebních podniků i místní lidosprávy. [1] 
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Počátkem šedesátých let se započalo s realizací koncepčních představ 

uváděných v Generelech rekultivací. Byla zpracována první podrobná klasifikace 

výsypkových substrátů a také nadložích skrývkových zemin v SHR z hlediska 

jejich vhodnosti k rekultivačním účelům. Postupně se využívala pro posuzování 

všech zemin tvořících půdotvorný substrát na konečných stupních výsypek i 

v sokolovském revíru a také na neuhelných lomech těžících keramické silikátové 

suroviny, písky, včetně odvalů hlubinných dolů provozoven. Byla prosazena 

koncepce důkladněji prováděných zemědělských rekultivací s využitím, již 

zachráněných a snímaných kulturních vrstev půdy, především orničního krytu. 

Přesto se však práce soustřeďují především na pozemky devastované bývalou 

hlubinou činností a ojediněle na výsypkové stupně rypadlových výsypek 

malolomů. V rámci lesnicky prováděných rekultivací se začal používat a 

prosazovat daleko pestřejší sortiment přípravných, především však melioračních, 

ale také již cílových dřevin. [1] 

Zhruba v dalším desetiletí, s mohutným rozvojem velkolomové těžby a 

velkoplošným utvářením průmyslové krajiny, se v rekultivačních postupech začala 

výrazněji uplatňovat hlediska rekultivační tvorby ekotopu. Jsou zahájeny 

náročnější úpravy povrchů výsypek, dochází i k novému tvarování a tvářnosti 

rekultivovaných terénů úpravou nové půdy. Zavádí se kategorizace zemin, 

vycházející z výsledků výzkumných prací, výzkumných a odborných organizací a 

dochází k selektivnímu ukládání hmot. Do rekultivačních postupů a technologií se 

začínají prosazovat i malé hydrické rekultivace. Přesto i toto období se nese ve 

znamení direktivně prosazované priority zemědělsky vytvářených rekultivovaných 

ploch. [1] 

Poslední desetiletí minulého století je charakteristické ekologizací celého 

rekultivačního cyklu a vychází z krajinotvorné koncepce. Výrazně se ustupuje od 

tvorby zemědělských a ovocnářských rekultivaci na náhorních plošinách vnějších 

výsypek a preferuje se lesnický způsob rekultivací. [1] 
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Shrnutím předcházejících skutečností časového vývoje rekultivační 

činnosti a jejího historického přehledu je možno celý způsob rekultivací 

charakterizovat v jeho vývoji následně: 

 od prostého ozeleňovacího způsobu rekultivací, až po současnou 

tvorbu ekosystémů.  

 od krátkodobých zásahů ke koncepci dlouhodobé, tj. v horizontu do 

ukončení těžeb 

 od rekultivace malých a dílčích pozemků a ploch ke strategii 

revitalizace celého území postiženého hornickou činností, neb 

činností prováděnou hornickým způsobem 

 od samostatně prováděné těžební činnosti a odděleně prováděné 

rekultivace ke skutečnostem, kdy těžební organizace začínají 

respektovat, již během vlastní těžební činnosti potřeby budoucí 

rekultivace, když sanační a rekultivační práce se stávají nedílnou 

součástí hornické činnosti i činností prováděnou hornickým 

způsobem. 

 od realizování jen zemědělských či lesnických způsobů rekultivace 

po velkoplošnou krajinotvornou koncepci rekultivace. Ta v sobě 

zahrnuje nejen vyváženost zemědělských, lesnických, 

vodohospodářských a ekologicko – krajinářských rekultivací včetně 

dalších způsobů, které jsou motivovány výraznou sociální orientací 

objektů pro využívání volného času, ale také rekultivační úpravy 

ploch pro nejrůznější pozemní výstavbu a budování objektů 

technické infrastruktury v krajině. [1] 
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4.1 Možné varianty rekultivací 

Lesnická rekultivace  

Zemědělská rekultivace 

Hydrická rekultivace 

Rekreační území 

Lesnická rekultivace – Se jeví na dané lokalitě jako nejvhodnější typ 

rekultivace území dotčeného hornickou činností. 

4.2 Přípravné a sanační práce 

Vzhledem ke špatnému stavu kameniva navrhuji k likvidaci část DP 

Olšany v severovýchodní části DP části zvané „Seče". V dřívějších letech se 

předpokládala možnost rozšíření těžby stavebního kamene i do této části, ale 

v současné době je však toto kamenivo pod hranicí prodejnosti.  

V současné době bude z ekonomického hlediska naopak velmi výhodné 

navázat na stávající prováděnou likvidaci čísti DP Olšany na plochách bývalých 

lomů „ Koprovka " a „ Zouharka " a pokračovat v likvidaci důlních děl v DP Olšany 

v severní části lomu „Seče" tak, aby postupně byla provedena komplexní sanace a 

rekultivace a zahlazení následků dobývání v celém DP Olšany. 

V červnu 1966 byl na ložisku Olšany ukončen geologický průzkum. Tento 

průzkum byl prvním průzkumem této oblasti. Z tohoto dokumentu vyplývá, že 

všechny místní lomy „ Koprovka " a „ Zouharka " i „Seče" byly v šedesátých letech 

již roztěženy. Průzkum tedy ověřoval zásoby v jejich předpolí a v níže položených 

partiích ložiska. Předmětná zpráva hodnotí veškerá geologická díla v lomech 

Koprovka " a „ Zouharka " jako negativní z důvodu nadměrné mocnosti skrývek 

(nad 15 m). Proto se horniny v těchto částech dobývacího prostoru nestaly 

součástí výhradního ložiska a bloky zásob byly navrženy a posléze schváleny 

pouze v části „Seče".  

Zásoby výhradního ložiska Olšany byly schváleny komisí pro posuzování 

závěrečných zpráv pro nerudy dne 6. 5. 1997. Výchozí stav bilančních zásob 
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v kategorii C1 činil 1 780 857 m³. Zásoby byly rozděleny do 4 bloků, až po bázi na 

kótě 358 m. n. m. Osvědčení o výhradním ložisku nebylo vydáno. 

V roce 1996 proběhl na ložisku (opět pouze v části „Seče") dorozvědkový 

geologický průzkum, posouzení ložiska, zaměřené na dopočet zásob suroviny – 

droby. Byly zvýšeny zásoby ložiska Olšany o 942 000 m³. Tyto zásoby jsou 

uloženy v blocích 5 a 6, mezi kótami 358 – 335 m. n. m. na bázi ložiska. Úprava 

zásob byla provedena v roce 1996, jak je doloženo ročním výkazem o pohybu a 

stavu zásob výhradního ložiska Olšany z roku 1996. Jednalo se o poslední úpravu 

zásob ložiska. 

4.3 Způsob sanace   

Jak již bylo výše zmíněno, v minulosti bylo výhradní ložisko Olšany, 

včetně okolních pozemků uvnitř DP Olšany rozfáráno třemi menšími lomy. Po levé 

straně silnice ve směru Habrovany – Olšany lomu zvanými „ Koprovka " a „ 

Zouharka ", po pravé straně lomem zvaným „Seče". 

Na části DP Olšany, na plochách bývalých lomů „ Koprovka " a „ Zouharka 

" je v současné době prováděna likvidace části DP Olšany, podle dokumentace. 

Plán likvidace části dobývacího prostoru Olšany ". Likvidace části DP Olšany 

spočívá v závozu vytěžených prostor a úpravě závěrných svahů, vzniklých 

závozem do předepsaných sklonů. Upravené plochy úložišť budou využity 

k výsadbě lesních stromů a závěrné svahy budou využity k síji listnáčů. 
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Obrázek č. 11  - lom „Koprovka“ a „Zouharka“ (foto autor) 

 

   Navrhovaná plocha pro ukládku tvoří malou část případné budoucí výše 

uvedené ukládky. Vyčleněná část plochy bude sloužit pro potřebnou ukládku 

výkopových zemin z nejbližšího okolí, vzniklých při místní výstavbě. Ukládka 

výkopových zemin bude prováděna tak, aby závozem nově vzniklé plochy mohly 

být sanovány a rekultivovány samostatně, nebo se staly součástí budoucího 

plošného závozu lomu s následnou celkovou sanací a rekultivací ploch dotčených 

dobýváním v DP Olšany. 

Sanace a rekultivace dobýváním dotčených částí DP Olšany, by tak byla 

provedena jako komplexní zahlazení následků dobývání s využitím inertních 

zemin k závozu dotčené plochy a ponecháním jezírka (malá vodní plocha) 

v jihovýchodní části DP Olšany. Součástí sanace a rekultivace by bylo i provedení 

likvidace veškerých budov a objektů v DP Olšany.  
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Zatímco ve střední a východní části lomu „Seče" bude nadále probíhat 

doposud povolená hornická činnost, bude severní část DP Olšany postupně 

sanována a rekultivována. Provedení návozu deponií interních zemin do zmíněné 

části lomu v rámci sanace pozemků nebude mít nepříznivý vliv na okolní lesní 

porosty. 

4.4 Úprava svahů 

Navrhuji svahy deponií interních zemin upravit do sklonu cca 1:2 ( úhel u 

paty svahů 30). Horní plochy deponií budou v mírném sklonu v jihozápadním 

směru. Příjezdová komunikace na horní plochy deponií široká cca 6 m bude 

v podélném sklonu 10,5 až 11%. 

Na sousedních plochách původních deponií zemin a na částech těžebních 

stěn, je v současné době porost vzniklý přirozenou sukcesí. Nově vzniklé plochy 

mají proto předpoklad začlenění do okolní krajiny ponecháním přirozeného vývoje. 

V likvidované části lomu, by měla být prováděna kontrola stavu lomových 

stěn, stavu ohrazení lomu, včetně kontroly rozmístěných výstražných tabulek a 

navážky znepřístupňující vjezd do lomu. 

Kontrola lomu v průběhu provádění likvidačních prací jako je navážení 

zeminy by měla být prováděna 1 x denně směnovým technikem a 1 x týdně 

závodním lomu. V průběhu přerušení likvidačních prací a po jejich ukončení, by se 

kontrola lomu měla provádět 1 x za 2 týdny závodním lomu. Výsledek kontroly se 

musí zapisovat do knihy pochůzek a prohlídek. V případě zjištění závad, musí být 

zapsáno opatření k jeho odstranění a uvedením termínu odstranění. A to vše 

podle vyhlášky ČBÚ 26/1988 Sb. Vyhláška českého báňského o bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti 

prováděné hornickým způsobem na povrchu. 

Kontroly likvidované části lomu, budou probíhat po ukončení hornické 

činnosti a zrušení DP Olšany. 
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4.5 Nakládání s důlními vodami 

Důlní vody jsou tvořeny srážkovými a puklinovými vodami. Prameny, ani 

jiné výskyty vod nebyly v DP Olšany zaznamenány. Přirozenou cestou neboli 

samospádem je shromažďována v místě s nejnižší nadmořskou výškou 

zahloubení na kótě 339 m. n. m. Používala se na kropení komunikací proti 

prašnosti a přebytky se vypouštěly do veřejné vodotoče, za podmínek 

stanovených příslušným vodohospodářským orgánem. 

Zvýšení využívání důlních vod nastalo v době rozšíření úpravy kameniva o 

mokrý úpravárenský proces. Pro praní v technologické lince, je využívána část 

důlní vody, která se shromažďuje v jihozápadní části zahloubení lomu. Ze 

zahloubení je následně potrubím pomocí čerpadla přiváděna do akumulační 

nádrže a dále do pračky kameniva. Na výstupu vody z pračky do potrubí je 

přidáván flokulant PRAESTOL 2540, který se používá ve vodárnách k úpravě 

pitné vody a jako takový neohrožuje životní prostředí a neohrožuje ani kvalitu důlní 

vody. Potrubím je použitá voda přiváděna do tří sedimentačních nádrží. Díky 

flokulantu dochází k usazování pevných částí v sedimentačních nádržích a čistá 

voda pak prosakuje přes hráz do sběrného příkopu, kterým je dále odváděna přes 

sedimentační jímku, zpátky do zahloubení lomu. Tady je opět pomocí čerpadel 

čerpána k praní materiálu. Sedimentační jímka slouží k usazení případných 

jemných částí, které by se jinak mohly dostat do vody z plošiny těžebnímu řezu. 

Důlní voda je používána v uzavřeném kruhu. K vyprání je potřeba asi 160 m³ za 

jednu hodinu. 

Z plochy likvidované části DP Olšany část důlních vod zasakuje do 

okolních terénu a část je odváděna do Habrovanského potoka. Toto bude 

zachováno do budoucna. 
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Obrázek č. 12 -   Habrovanský potok 

 

4.6 Alternativní využití lomu 

Část kamenolomu Olšany „Seče" může být také využita jako ukládka 

výkopových zemin. Tato lokalita byla již dříve vytipována pro ukládku výkopových 

zemin odtěžených při Modernizace trati Blažovice – Nezamyslice. Jednalo by se 

z největší pravděpodobností o ukládku spraší a jílů. Kromě jiného je zájmové 

území vhodné také z hlediska dopravní vzdálenosti cca 5 km. 

V současné době navrhovaná plocha pro ukládku tvoří jen malou část 

případné budoucí ukládky. 

4.7 Technická rekultivace 

Před zahájením technické rekultivace by měli být z povrchu odstraněna 

všechna zařízení, stroje a ostatní překážky. Těleso závozu navrhuji jako 4. 

stupňové. Stupně jsou označovány zdola nahoru v souladu s postupem zavážení. 
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Tabulka č. 1 – těleso závozu jako 4. stupňové 

označení nadmořská výška výška stupně (přibližná) 

I. stupeň 344 – 355 m. n. m. 11 m 

II. stupeň 355 – 372 m. n. m. 17 m 

III. stupeň 372 – 386 m. n. m. 14 m 

IV. stupeň 386 – 398 m. n. m. 12 m 

 

Jednotlivé stupně přibližně odpovídají úrovním těžebních etáží, kdy třetí a 

čtvrtý stupeň je na úrovni první těžební etáže. Značná výška stěny této etáže byla 

z důvodu stability závozu tělesa rozdělena do dvou závozových stupňů. 
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Obrázek č. 13  - vybudování spodního patního valu  

Vybudování spodního patního valu a zavážka 1. stupně výsypky. 1. 

stupeň je 344 – 355 m. n. m. a výška je přibližně 11 m. 

Tabulka č. 2 – parametry patního valu spodního 

Parametry patního valu spodního objem potřebného štěrku 

výška valu nad povrchem cca 4 m 

hloubka valu pod povrchem cca 4 m 

šířka valu v rovině základny cca 11 m 

šířka valu v koruně cca 2 m 

šířka valu u kořene cca 2 m 

celková délka cca 90 m 
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objem materiálu valu cca 4 590 m³ 

 

Obrázek č. 14  - navážka 2. Stupně v úrovni 2. etáže 

 

Tvorba tělesa závozem na druhé etáži 355 – 372 m. n. m. 
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Obrázek č. 15  - vybudování horního patního valu 

Vybudování horního patního valu a tvorba 3. stupně tělesa závozu. 

Vybudování komunikace spojující úrovně 372 – 386 m. n. m. umožňující 

navážku tělesa závozu na západní straně. Tvorba tělesa závozem na třetí etáži 

372 – 386 m. n. m. 

Tabulka č. 3 – parametry patního valu horního 

Parametry patního valu horního objem potřebného štěrku 

výška valu nad povrchem cca 2 m 

hloubka valu pod povrchem cca 2 m 

šířka valu v rovině základny cca 7 m 

šířka valu v koruně cca 2 m 

šířka valu u kořene cca 2 m 

celková délka cca 140 m 
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objem materiálu valu cca 2 520 m³ 

 

Obrázek č. 16  - 4. stupeň tělesa závozu 

 

Tvorba tělesa závozem na čtvrtém stupni 386 – 398 m. n. m. 

Vytvoření příjezdové komunikace k západní straně závozu. 
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Obrázek č. 17  - návoz ornice 

Vrchní plata jednotlivých závozových stupňů. 
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Vysvětlivky k obrázku č. 17 
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Technickou rekultivací budou odstraněny pozůstatky zařízení z hornické 

činnosti a dojde k vyrovnání povrchu. Pro případ, že by došlo k přirozenému 

stoupání vodní hladiny, navrhuji vybudování dvou metrového odtokového kanálu 

na plošině sevřené jižním okrajem vodní plochy, neboli skalní stěny nad ní, na 

východě a západě okolními svahy a na jihu příjezdovou komunikací. 

Za horní nejvyšší těžební stěnou ve vzdálenosti asi 2 m, bude nasypáním 

zeminy, zřízen ochranný val do výšky 1,5 m. Před zřízením valu by měla být tato 

plocho podle potřeby urovnána. A následně je navržen návoz 0,3 m mocné ornice 

neboli humusu pro vytvoření co nejlepších podmínek pro biologickou rekultivaci. 

Pro určení předpokládaných nákladů na technickou rekultivaci, jsem 

využila výpočtu s podobným způsobem provedení technické rekultivace. 

 

Tabulka č. 4 – náklady na technickou rekultivaci 

Náklady na technickou rekultivaci cena v kč 

těleso závozu 4 500 000 

patní valy 1 650 000 

vodní plocha a mokřad 223 000 

závěrné stěny těžby 6 000 

ochranný val a okolní pás 680 000 

plocha zázemí lomu 3 100 000 

TR celkem 10 159 000 
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4.8 Biologická rekultivace 

Biologická rekultivace území bude provedena zalesněním. V návrhu jsou 

zohledněny legislativní požadavky, zejména zákona o lesích č. 289/1995 Sb., a 

Vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 77/1996 Sb. Pro stanovení druhové skladby 

zalesnění jsou použity Rámcové směrnice hospodaření, které upravují způsoby 

hospodaření v podobných podmínkách lesního majetku, na podobném podloží, s 

podobnými soubory lesních typů. Předmětem rekultivace bude provedení činnosti 

v časovém sledu od zalesnění do doby zajištění porostu před předáním vlastníkovi 

pozemku. K zabezpečení vzniku a udržení porostu budou provedeny tyto činnosti: 

- Zalesnění 

- Opakované zalesnění nezdaru 

- Přihnojení sazenic tabletovaným hnojivem s dlouhodobým pozvolným 

rozpadem 

- Ožínání buřeně 

- Ochrana repelenty proti okusu zvěří 

- Údržba přístupových komunikací 

Zalesnění bude provedeno v jarních měsících při nedostatku vláhy do 

vykopané jamky o rozměru 25 x 25 cm bude zasazena sazenicemi pěstované 

technologií s balech kořenového systému, spon (rozestup) bude specifikován 

podle jednotlivých dřevin, míšení dřevin bude skupinové po 5 řadách každé 

dřeviny.  

V následujícím roce po zalesnění bude provedeno opakované zalesnění 

uhynulých sazenic, vzhledem k charakteru terénu a růstových podmínek je 

počítáno se ztrátou 25 %. V tomtéž roce bude provedeno přihnojení tabletami 

SILVAMIX C. Od tohoto roku bude každoročně prováděno ošetření porostu proti 

buřeni 2 x ročně a 1 x ročně nátěr terminálních výhonů dřevin proti okusu zvěří. 

Pro aplikaci chemických látek je potřeba prokazovat odbornou způsobilost podle 

zákona č. 326/2004 Sb. O rostlinolékařské péči. 

Ve čtvrtém a sedmém roce trvání projektu bude proveden výřez 

náletových dřevin z obslužných svážnic, včetně úklidu materiálu. 
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Celková plocha sanovaného území je 9,0260 ha, celková plocha 

zalesnění je 8,15 ha a plocha obslužných komunikací je 0,8818 ha. 

Jako nejvhodnějšími druhy dřevin se mi zde jeví buk lesní, dub zimní, 

modřím evropský, borovice lesní, lípa srdčitá, zvolila jsem obdobné dřeviny, které 

byly navrženy pro provádění rekultivace na vedlejších lomech „ Koprovka " a „ 

Zouharka “ Na některých částech plochy, by mohl být proveden výsev semen 

prvosledových dřevin, jako je např. bříza a jeřabiny. 

Při výpočtu potřebného počtu sazenic jsem vycházela z vyhlášky 

139/2004. Vyhláška č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu 

semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a 

obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky 

určené k plnění funkcí lesa. 

Postrekultivační fáze – v tomto období budou pozemky předány jejich 

vlastníkovi, který bude povinen následně plochy udržovat. Nově vytvořené území 

bude plně zapojeno do okolní krajiny. 

Pro určení předpokládaných nákladů na biologickou rekultivaci, jsem 

využila výpočtu s podobným způsobem provedení biologické rekultivace. 

 

Tabulka č. 5 – náklady na zalesnění 

Dřevina k 

zalesnění 

Buk lesní Borovice 

lesní 

Modřín 

evropský 

Lípa 

srdčitá 

Dub 

zimní 

součet 

Technologie 

pěstování 

obal obal obal obal obal  

Výsadba 

dřeviny/1ha 

10 000 5 000 3 000 5 000 10 000  

Zas. dřevin 

v % / ha 

19 19  19 3 40  

Počet saz. k 

výsadbě 

1900 950 570 150 4000  
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Cena saz. 

Kč/ks 

9,50 9,50 8,90 6,5 9,5  

Cana saz. k 

výsadbě 

18050 9025 5073 975 38000 71123 

Cana 

zalesnění 

Kč/ks 

6,50 6,50 6,50 6,50 6,50  

Cana 

zalesnění 

/dřevina 

12350 6175 3705 975 26000 49205 

 

 

Tabulka č. 6 – rekapitulace nákladů na zalesnění 

Rekapitulace nákladů na 

zalesnění 

Kč/ha 

Cena sadebního mat. na 1 

ha 

71 123 

Cena zalesňovacích prací 49 205 

Cena vedlejších nákladů 15 578 

cena zalesnění 1ha 135 906 

Celková pl. k zalesnění v 

ha 

8,15 

Celkový náklad na 

zalesnění 

1 107 638 

 

Co se týká vedlejších nákladů viz. tabulka č. 6, je tam zahrnuta doprava 

obalovaných sazenic, cena za dopravu, vykládka, druhotný převoz na místo 

zalesnění, práce a jízdné. 
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Realizace rekultivace by se měla provádět v roce 2015. V prvním roce se 

bude zabývat zalesněním. V druhém roce pak zalesněním zničených nebo 

odumřelých sazenic (počítám cca 25%), přihnojením všech sazenic, ožnutím, 

nátěrem proti škodám zvěří. 

Ve třetím roce pak ožnutí a nátěr proti škodám zvěří. 

Ve čtvrtém roce znova ožnutí, nátěr proti škodám zvěří a výřez dřevin 

s obslužných komunikací. 

V roce pátém a šestém se bude opětovně provádět ožnutí a nátěr proti 

škodám zvěří. 

V roce sedmém ožnutí, nátěr proti škodám zvěří a výřez dřevin 

s obslužných komunikací. 

 

Tabulka č. 7 – náklady na doprovodné ošetření výsadby 

Náklady na doprovodné 

ošetření výsadby 

Provedení na ploše 1 ha 

v Kč 

Provedení na celkové 

ploše v Kč 

Výpočet nákladů na 

přihnojení 

1 8,15 

Silvamix C 10kg cena 

mat. na 1 ha v Kč (8000 

ks saz. 320kg) 

18 560 151 264 

Cena práce na 1 ha v Kč  1 120 9 128 

8hod. práce na 700 ks 

sazenic, 140Kč za hod. 

12 800 104 320 

Doprava, vykládka  2 084 

Náklady na ožínaní (2 x 

ročně) 64/ha,140Kč/hod. 

 8 960 146 048 

Ošetření komunikací 

výřezem nálet. dřevin 

 13 860 
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Celkem  426 704 

 

 

 

Tabulka č. 8 – náklady na ochranu kultur repelenty proti škodám zvěří 

Náklady na ochranu 

kultur repelenty proti 

škodám zvěří 

Provedení na ploše 1 ha 

v Kč 

Provedení na celkové 

ploše v Kč 

Repelent Cervacol extra 

16kg/ha, 99Kč/kg 

1 584 12 910 

Práce 8 hod/600ks, 

140Kč/hod. 

14 933 121 707 

Celkem 16 517 134 616 
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5 Stručný technicko – ekonomický a ekologický přínos 

navrhovaného řešení 

Sanace a rekultivace kamenolomu Olšany není jednoduchý proces. 

Celkové náklady na technickou rekultivaci podle tohoto návrhu dosahují částky 

10 159 000 Kč.  

Náklady na biologickou rekultivaci za zalesnění dosahují 1 107 638 Kč, 

náklady na doprovodné ošetření výsadby jsou ve výši 426 704 Kč a náklady na 

ochranu kultur repelenty proti škodám zvěří jsou ve výši 134 616. Celkové náklady 

na biologickou rekultivaci tedy činí 1 668 958Kč. 

Rekultivace by měla vést k nápravě nežádoucích zásahů do krajiny, ve 

snaze navrátit těžbou postiženou oblast do původního stavu tak, aby opět plnila 

základní ekologickou funkci. Na rekultivaci pohlížím jako na činnost vedoucí ke 

vzniku nového krajinného prvku. 
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6 Závěr 

Podkladem pro vypracování tohoto návrhu byla vyhláška ČBÚ 104/1988 

Sb. o racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování 

hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem (ve znění 

pozdějších úprav). Návrh v přehledné formě podal základní informace o umístění 

výhradního ložiska Olšany i dobývacího prostoru Olšany. Geodeticky vymezil 

likvidovanou část DP Olšany. 

Podle tohoto návrhu jsou v kamenolomu Olšany, v dobývacím prostoru 

Olšany, v části zvané „Seče" vhodné podmínky pro uložení výkopových zemin. 

Uložení výkopových zemin by bylo součástí hornické činnosti podle plánu likvidace 

v rámci sanace a rekultivace části území dotčeného těžbou v DP Olšany. 

Dále bylo v této diplomové práci navrhnuto jako nejvhodnější způsob 

biologické rekultivace zalesnění. K zalesnění se nejlépe jeví plochy tělesa závozu 

a ochranného valu a jeho okolního pásu. Po provedení technické rekultivace 

navrhuji provést hydroosev, který je nejrychlejším a nejúčinnějším způsobem 

založení travnatého lučního porostu pro zajištění prvotní stabilizace povrchu. 

Z hlediska ekonomického a ekologického je jakákoliv biologická 

rekultivace po hornické činnosti přínosem a to nejen pro společnost jako takovou, 

ale i pro generace, které tady budou po nás. 
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Příloha č. 3 – kultivace části DP Olšany (profil A-A) 

                     (se souhlasem Báňského inženýringu Olomouc spo. s.r.o) 

Příloha č. 4 – rekultivace části DP Olšany (profil 1-1) 

                     (se souhlasem Báňského inženýringu Olomouc spo. s.r.o) 

Příloha č. 5 – rekultivace části DP Olšany (profil 2-2) 

                    (se souhlasem Báňského inženýringu Olomouc spo. s.r.o) 

 

 


