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Anotace 

V uvedené práci je zpracován návrh změn stávajícího plánu rekultivace 

v pískovně Závada. 

V předložené práci je vylíčena charakteristika pískovny Závada spolu 

s klimatickými poměry. Je zde popsán stav zásob a hranice DP Bohuslavice. Ve stručném 

sledu je popisována technologie provádění skrývek, současné těžby, třídění a úpravy 

maltářského písku. Je zde analyzován generel plánu rekultivace a následně jeho 

aktualizace. Na základě těchto informací jsou navrženy změny generelu plánu rekultivace. 

V poslední kapitole je řešeno základní technicko-ekonomické zhodnocení a dopad na 

životní prostředí.       

Klíčová slova: plán rekultivace, pískovna Závada, dobývací prostor Bohuslavice, 

aktualizace plánu, návrh změny plánu 

 

Summary 

This thesis is prepared draft change to the existing reclamation plan in sandpit 

Závada. 

This thesis describes characteristic sandpit Závada together with climatic 

conditions. This thesis are described stocks and borders DP Bohuslavice. Is briefly 

described technology of implementation overburden, existing mining, grading and 

treatment of sand. Is the analysis of the general plan of reclamation and it’s updates. Based 

on this information, the proposed changes to the general plan of reclamation. The last 

chapter of the thesis summarizes the basic technical-economic assessment and the impact 

on the environment. 

Keywords: reclamation plan, sandpit Závada, mining area Bohuslavice, update plan, 

draft changes to the plan  
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Seznam použitých zkratek 

aj.    a jiné 

BR    biologická rekultivace 

cca    přibližně 

č. j.    číslo jednací     

ČR    Česká republika 

ČSK GŘ    Československý kamenoprůmysl, generální ředitelství 

ČSN    česká technická norma 

DP    dobývací prostor 

ev. č.    evidenční číslo 

HGF    Hornicko – geologická fakulta 

HPV    hladina podzemní vody 

CHLÚ    Chráněné ložiskové území 

J    jih  

LZ    lesní závod 

k. ú.    katastrální území 

ks    kus, kusů 

n. m.    nad mořem 

n.p.    národní podnik 

POPD    Plán otvírky, přípravy a dobývání 

S     sever 

s. p.    státní podnik 

s. r. o.    společnost s ručením omezeným 

PSaR    plán sanace a rekultivace 

PUPFL   pozemky určené k plnění funkce lesa 

SPSaR    souhrnný plán sanace a rekultivace 

t    tun / tuna 

V     východ 

Z     západ 

ZPF    zemědělský půdní fond 

ŽP    životní prostředí 
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1 Úvod 

Cílem diplomové práce je vytvoření návrhu změn stávajícího generelu plánu 

rekultivace pískovny Závada v DP Bohuslavice. Změny generelu plánu rekultivace by 

vytvářeli koncepční materiál pro zpracování SPSaR a PSaR. V mnoha směrech tyto 

materiály jsou totožné.  

Na dané lokalitě je dobýváno výhradní ložisko maltářského písku. Ložisko je 

doposud těženo suchou cestou. Těžební báze pro suché dobývání je stanovena na kótu  

255 m n.m. Pod danou úrovní do 2 m se nachází hladina podzemní vody.  

Má diplomová práce bude směřovat k návrhu změn stávajícího plánu rekultivace. 

Hlavním důvodem návrhu je, že rekultivované plochy v DP Bohuslavice v roce 2010 

prodělaly neplánované zatopení a daný zvolený návrh rekultivace nevyhovuje. Slovem 

neplánované zatopení části pískovny je myšleno to, že na přelomu druhé poloviny května a 

počátku června roku 2010 byly zaznamenány velmi vysoké srážkové úhrny. Tyto srážky 

nezasáhly pouze danou lokalitu pískovny, ale širší oblast střední Evropy. Podloží pískovny 

je tvořeno jílovitými sedimenty, které mají velmi nízký koeficient propustnosti. Tyto 

nepříznivé faktory, kterými jsou velmi nízká propustnost podloží, hladina podzemní vody a 

povodňový stav měly za následek to, že došlo právě již zmiňovanému zatopení.  

Od daného roku 2010 na lokalitě pískovny Závada neproběhla již v tak velkém 

rozsahu žádná povodeň či jiné srážkové úhrny. V současné době je zrekultivovaný prostor 

stále zaplaven vodou. Původní plán generelu rekultivace, který byl vypracován v roce 1987 

je sice aktualizován, ale aktualizace proběhla právě před danou povodní. 

Mým úkolem je vhodně a efektivně navrhnout změny plánu rekultivace, aby již 

znovu nedošlo k tak velkým ztrátám na rekultivovaných plochách v budoucnu. 

V diplomové práci se hodlám věnovat problematice zatopené části pískovny a 

vyřešení daného problému. Hlavním cílem návrhu změn plánu rekultivace je, aby již znovu 

nedošlo k zatopení rekultivovaných částí takovými mimořádnými srážkovými úhrny. 

V práci se hodlám zmínit o současné těžbě, třídění a úpravě. Závěrem práce budou 

základní technicko-ekonomické poznatky a vliv na životní prostředí.   
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2 Charakteristika lokality 

2.1 Základní údaje o ložisku 

Územně se daná oblast nachází na katastru obce Bohuslavice, v okrese Opava, 

v kraji Moravskoslezském. Předmětné území se nachází přibližně 20 km jihovýchodně od 

Ostravy (obrázek 1).  

Organizace, která ložisko maltářských písků dobývá, jsou Kamenolomy ČR s.r.o. 

se sídlem v Ostravě.  

Z hlediska komunikační sítě je ložisko výhodně situováno. Z hlediska nejlepší 

přístupnosti je od jihozápadu z Dolního Benešova do Bohuslavic a dále po asfaltové 

komunikaci přímo do pískovny Závada. Ze strany jihovýchodu je pískovna přístupná po 

silnici Hlučín směr Vřesina. Nejbližší autobusové spojení je zastávka Bohuslavice č. 253, 

od pískovny vzdálená 1 km a železniční stanice Dolní Benešov vzdálený od pískovny 6 km 

(obrázek 2).  

Území spadá do oblasti hlučínské pahorkatiny, kde dosahuje největší nadmořské 

výšky 290 m, která je poblíž obce Chuchelná. Členitější reliéf je vyvinut zvlášť mezi obcí 

Chuchelná a Píští, kde dosahuje kamenný val zapříčiněným ledovcem nadmořské výšky 

207 m. Nejvýraznější morénový reliéf je J orientovaný od Píští, kde jsou zachovány 

zaoblené pahorky. Morfologie širšího okolí ložiska je převážně geologickou stavbou 

čtvrtohorních pokryvných útvarů a postglaciální erozí. [1]   

Zkoumaná oblast byla a zčásti ještě je zalesněna borovými a smrkovými porosty, 

které jsou majetkem Lesy ČR, s. p. Lesní půdu obhospodařují Opavská lesní a.s. [1] 

Samotný provoz na pískovně byl započat roku 1960. Nejdříve postup směřoval od 

DP Závada přes DP Vřesina až do DP Bohuslavice, kde těžba probíhá doposud. U prvních 

zmiňovaných DP je plocha již rekultivována. Dobývací prostor ložiska pro těžbu 

maltářských písků bylo schváleno ČSK GŘ roku 1988. [2]   

V současné době maltářský písek těžící se v DP Bohuslavice reprezentuje jednu 

z největších pískoven v Moravskoslezském kraji. Roční těžba pískovny se pohybuje 

rámcově kolem 90 000 t. 
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Obrázek 1 Mapa zájmové oblasti [3] 

 

Obrázek 2 Mapa zájmové oblasti 2, dopravní spojení [3] 
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2.2 Geologie  

Území našeho státu patří z regionálního hlediska dvěma velkým celkům 

s odlišnou geologickou minulostí. Čechy a většina Moravy a Slezska jsou součástí 

Českého masivu, východní část Moravy a Slezska patří vnější okrajové části Západních 

Karpat. Český masiv je zbytkem rozsáhlého variského hercynského horstva. Na stavbě 

Českého masivu se podílejí především horniny prekambrického a paleozoického stáří. 

Horninové celky, které vznikly před variským vrásněním nebo v době jeho působení 

dělíme v Českém masivu do 5- ti hlavních oblastí (obrázek 3), kterými jsou oblast 

moldanubická, oblast středočeská, oblast sasko-durynská, oblast západosudetská a oblast 

moravskoslezská. [4] 

Z geologického východiska DP Bohuslavice patří k jednotce kvartérních 

sedimentů. Daná oblast leží v hranici dvou geologických soustav, kterými jsou Český 

masiv a Karpatská soustava. [5] Zájmová oblast Bohuslavice je zaznačena na obrázku 

(obrázek 3). 

 

Obrázek 3 Regionální členění Českého masivu [6] 
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2.2.1 Geologie širšího okolí 

Podloží kvartérních a terciérních sedimentů jsou kulmská souvrství, která jsou 

zastoupeny v prostoru ložiska. Tyto horniny v širším okolí nevystupují na povrch. Místy 

nad karbonským souvrstvím jsou uloženy sedimenty. Jsou tvořeny písky až slepenci 

s velkým obsahem kulmského materiálu. Z období pliocénu jsou známé uloženiny 

štěrkopískové z okolí Kobeřic a Chuchelné, které v blízkosti ložiska nebyly zjištěny, ale 

lze jejich výskyt předpokládat. Na daném podkladu sedimentuje kvartér. Jeho sedimenty 

jsou především fluviální písky a štěrky. Po erozivní fázi následovalo zalednění, zastoupené 

především šedými písky a souvkovými hlínami. Souvkové hlíny jsou tvořeny písčitými 

hlínami až hlinitými písky společně s úlomky hornin. Souvkové hlíny jsou usazeniny 

ledovcového původu a dosahují mocnosti až 40 m. Ústupem ledovce došlo k rozsáhlé 

akumulaci fluviálních štěrkopísků. V oblasti Ostravska vzniklo rozlehlé jezero, kde došlo 

k uložení mocného souvrství sedimentů. Severně od Ostravské pánve je hlučínská tabule, 

kde náporová moréna vytváří členitá a pahorkovitá pásma (obrázek 4). Po ustálení ledovce 

nastalo stadium sedimentačního poklidu. Došlo k zahlubování potoků do podloží a místy 

se projevovalo zvýrazněním původního ledovcového reliéfu. Většina území je tvořena 

humózními hlínami a sprašovými hlínami. Tektonika paleozoických a terciérních hornin 

není nikterak pozorovatelná. [1]    

 

Obrázek 4 Výsek z mapy ostravské a oderské části Moravské brány 1965 [1]  
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2.2.2 Geologie vlastního ložiska 

Ložisková oblast pískovny Závada se nachází na území hlučínské náporové 

morény. Průzkumnými pracemi v roce 1983 a 1984 byly zjištěny tyto litologicko-

stratigrafické typy hornin. [1] 

1. Humózní hlíny – lesní, 

2. deluviální písčité a jílovité hlíny, 

3. sprašové hlíny, 

4. glaciální písky, méně jílovité a jílovito-štěrkovité písky, 

5. Souvkové hlíny písčité a jílovité, jíly a písčité jíly. 

Podloží ložiska představuje především vápnité jíly šedé barvy. Jíly, které vznikly 

ledovcovým původem, písčité jíly a souvkové hlíny salského zalednění tvoří podloží poloh 

písků daného ložiska. Ledovcové jíly můžeme popsat jako sedimenty, které jsou pestře 

zbarvené (rezavě žluté, šedé, hnědošedé a nazelenale šedé), slabě až výrazně písčité. 

Souvkové hlíny především reprezentují zbarvení žlutohnědé, světle hnědé, rezavě hnědé a 

hnědé barvy. Nejvyšší mocnost souvkových hlín byla 11 m. Uvnitř glaciálních písků se 

mocnost jílů pohybuje od řádů centimetrů až do 5 m. Uložení souvkových hlín je tedy 

nerovnoměrné vůči povrchu, přes který ledovec postupoval, ale taktéž mohlo dojít 

k ovlivnění deformacemi vrstev způsobeným ledovcovým tlakem. [1] 

Ložisko glaciálních písků na lokalitě Závada omezeno kvalitativními parametry, 

které splňují kritéria normy ČSN EN 13139 jako Kamenivo pro malty. Byla omezena 

svrchní a dolní hranice ložiska. Svrchní byla dána kritériem odplavitelných látek a spodní 

byla stanovena nejníže na kótu 255 m n.m. Pod touto kótou se v hloubce 1 m nachází 

hladina podzemní vody. Ložisko písků je převážně tvořeno písky s obsahem 82 %, méně 

jílovitými písky s obsahem 8 % a jílovitými písky s obsahem 6 %. Za zmínku lze říci, že 

písky obsahují zcela zanedbatelnou četnost jílovito-štěrkovitých, štěrkovito-jílovitých 

písků a štěrkovitých písků s obsahem do 2 %. [1]   
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2.3 Petrografie 

Na území pískovny Závada byly zjištěny následující petrografické typy 

sedimentů: [1] 

1. Jílovité písky, 

2. jílovito-štěrkovité písky, štěrkovito-jílovité písky, 

3. štěrkovité písky, 

4. písky střednězrnné, 

5. písky jemnozrnné, 

6. jílovité písky v podloží užitkové suroviny. 

 

1. Jílovité písky jsou technologicky nevhodné v nadloží užitkové suroviny. Největší 

mocnost dosahuje 4 m a nejmenší 0,2 m. Obsah odplavitelných částic je v rozmezí 

20 – 50 %. Písky mají hnědou a rezavě hnědou barvu.  

2. Jílovito-štěrkovité a štěrkovito-jílovité písky tvoří polohy pod skrývkou. Jejich 

mocnost dosahuje od 0,4 – 2 m. Písky mají rezavě hnědou až hnědou barvu a jsou 

jemno až jemnozrnné.  

3. Štěrkovité písky jsou vyvinuty na ložisku ojediněle a to pod skrývkou. Jsou 

především hnědé, šedé, žlutohnědé a žluté barvy. Největší mocnost do 5 m.  

4. Písky uvažované pro těžbu se pohybují v mocnosti od 3 – 20 m. Barva je různá od 

hnědé barvy s odstíny světlé hnědé až do žluté barvy. Průměrné množství 

křemene v drobném kamenivu se pohybuje v rozmezí 70 – 90 %. V hrubém 

kamenivu tento obsah je na hranici 50 %.  

5. Jílovité písky a písky vyskytující se pod vodou, tj. pod kótou 255 m n.m. jsou 

barvy hnědé, žluté a bělošedé. Obsah odplavitelných částic v jílovitých píscích je 

od 20 – 40 %.  

Maximální ověřená mocnost písků, které vznikly ledovcovým zapříčiněním 

včetně poloh jílů a souvkových hlín se pohybuje v rozmezí 22 – 27 m. Naopak minimální 

mocnosti byly zjištěny na mocnost 2,4 m. [1] 
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2.4 Hydrogeologie 

Hydrogeologie je vědní disciplína zabývající se podzemními vodami, jejich 

původem, fyzikálními a chemickými vlastnostmi, podmínkami výskytu, zákony pohybu a 

jejich interakcí s okolním prostředím. Jedná se o aplikovanou vědu na pomezí geologie, 

chemie, hydrauliky a hydrologie. [7] 

2.4.1 Hydrogeologie širšího okolí 

Zájmové území se nachází v Hlučínské tabuli, které je vymezeno z JZ strany 

řekou Opava a z V strany řekou Odra (obrázek 4). Ze své S strany je hranice se sousedním 

státem Polskem. Širší území je především tvořeno jehličnatým porostem (borovice, smrk) 

s méně častým výskytem smíšených porostů. Porosty na daném území mají velký vliv z 

hlediska tvorby a kvalitu zdrojů podzemní vody. Hydrogeologickou osou území je řeka 

Opava, která tvoří zároveň erozní bázi. Zvodnění daného území je vázáno na průlinové 

kvartérní kolektory s převážně volnou hladinou podzemní vody nad erozní bází. Podloží 

písků jsou tvořeny souvkovými hlínami a jíly, které jsou místně nepropustné a vytváří 

izolátor. [1] 

2.4.2 Hydrogeologie ložiska 

Pískovnou Závada neprotéká žádný povrchový tok. Ložisko se svou JV stranou se 

rozkládá na nejvýznamnější hydrogeologické rozvodnici řek Odry a Opavy (obrázek 5).  

Vodoteče pramenící na JZ straně od rozvodnice náleží k povodí Opavy. Zde patří 

Bohuslavický potok a potok Juliánka (obrázek 6). Vodoteče pramenící z V strany a 

S strany od rozvodnice náleží k povodí Odry. Směrem na V stranu od rozvodnice odtéká 

Bečva (obrázek 6).  

Menší povrchové toky odvodňují rozptýlené pramenní vývěry podzemních vod 

mimo ložisko. Průtok podzemních toků je závislý především na vydatnosti a četnosti 

atmosférických srážek. Zvodnění vymezuje kolektor podzemních vod o mocnosti  

0,4 – 6,6 m. Vlastní kolektor je tvořen ledovcovými písky o mocnostech 2,4 – 27 m. 

Polohy písků jsou odloučeny vložkami nepropustných souvkových hlín a jílů. Hladina 

podzemní vody v kolektoru je v rozmezí 6 m pod kótu 255 m n.m. Zcela nezanedbatelnou 
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částí tvoří jarní tání, kdy pomalu se redukující sněhová pokrývka doplňuje úbytky zásob 

v kolektoru. [1] 

2.4.3 Vliv podzemní vody při těžbě na domovní studny  

Jak již bylo v úvodu zmíněno, současná těžební báze je 255 m n.m. Těžba zde 

probíhá suchou cestou. Pod úrovní současné těžební báze do 2 m se nachází HPV. 

Geologickým průzkumem bylo zjištěno, že do 10 m hloubky od současné těžební báze se 

nachází kvalitní ložisko maltářského písku. Kvalita písku ovšem klesá s přibývající 

hloubkou.  

Z hydrogeologického poznání je lokalita dostatečně prozkoumána pro vytyčení a 

určení proudění podzemní vody. Dle provedeného geologického průzkumu, který byl 

proveden roku 1985, bylo zjištěno, že proudění probíhá směrem k SV a tento směr se stáčí 

k Z straně k obci Bohuslavice (příloha č. 2). 

Na východním okraji pískovny byla zjištěna rozvodnice podzemní vody. Osa 

rozvodnice má směr ze S na J. V JV části těžebního prostoru se točí směrem na Z a 

kopíruje J část pískovny. Vývoj rozvodnice podzemní vody se kryje s rozvodnicí 

povrchových vod. Z daného textu je patrné, že akumulace podzemních vod v obcích 

Darkovičky, Vřesina a Kozmice jsou dotovány z oblastí, které leží za danou rozvodnicí 

podzemních i povrchových vod mimo těžební prostor pískovny Závada. Z toho vyplývá, že 

tyto vody nemají k hydrogeologickému režimu v těžebním prostoru žádný vliv a to i jak 

z pohledu hydraulického tak i jako dotace z atmosférických srážek.  

Jelikož je v současnosti těženo ložisko nad HPV nedochází k žádnému ovlivnění 

podzemních vod. Tato těžba ložiska tedy neovlivňuje prostor či okolí těžby systému 

podzemních vod. [24] 
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Obrázek 5 Rozvodnice řek Odra a Opava [8] 

 

Obrázek 6 Vodoteče pramenící v blízkosti pískovny Závada [9]  
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2.5 Klimatologie 

Klimatologie je věda o podnebí studující dlouhodobou podobu a celkové účinky 

meteorologických procesů probíhajících na Zemi. [10] 

Lze říci, že Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných 

zeměpisných šířkách severní polokoule. ČR se nachází v oblasti přechodného klimatu 

středoevropského. Dle Quittotovy klasifikace se ČR klasifikuje na oblasti teplé, mírně 

teplé a chladné. [11] 

2.5.1 Klimatické poměry ložiska 

Území pískovny Závada je řazeno k oblasti mírně teplé, mírně vlhké (obrázek 7). 

Průměrná roční teplota se pohybuje okolo 8 °C. Tato průměrná hodnota je vypočtena na 

vzdálenost měst Opava až Ostrava. Roční úhrn srážek je stanoven na 640 mm pro město 

Opava až 769 mm pro město Ostrava. Od 23. dubna až do 8. října na lokalitě je 

považováno za vegetační období. [5] 

 

Obrázek 7 Mapa podnebí ČR, vyznačení zájmové oblasti [11]  
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2.5.2 Klimatické poměry během povodně 

Jak jsem již naznačil v úvodní kapitole, daným územím pískovny a širší oblastí 

střední Evropy se v roce 2010 přehnalo velké množství srážek. Byly zaznamenány za 

období květen a červen 2010 nebývalé významné srážkové úhrny a to především z druhé 

poloviny měsíce května. Povodňová vlna se vyskytla ve 2 fázích. V první fázi, které bylo 

v období od 13. až 19. května 2010, byly zasaženy povodňovými stavy především povodí 

Odry ve své střední a dolní části na území ČR (zejména pravostranné přítoky Olše, 

Ostravice a další menší vodoteče včetně některých levostranných přítoků), povodí Bečvy a 

od soutoku Bečvy s Moravou rovněž střední a dolní tok řeky Moravy (včetně většiny 

levostranných přítoků v této oblasti). Ve druhé fázi, které bylo v období od 1. až 4. června 

2010, se odtoková situace opakovala v menším rozsahu opět v povodí Odry (Olše, 

Ostravice, na rozdíl od 1. fáze byly zaznamenány povodňové stavy rovněž v povodí 

Opavy), částečně v povodí Bečvy a rovněž na rozdíl od 1. fáze byly významněji postiženy 

toky v horní části povodí Moravy (včetně dotokových reakcí ve střední a dolní části 

povodí), a také několik lokalit ve východních, jižních a západních Čechách. Pro úplnou 

přehlednost (příloha č. 3). [12] 

2.5.3 Velikost a územní rozložení srážek 

Měsíc květen 2010 byl na území ČR z dlouhodobého pohledu srážkově 

nadnormální při průměrném měsíčním srážkovém úhrnu 115 mm (169% normálu), více 

srážek bylo zaznamenáno na Moravě a ve Slezsku, a to 167 mm (235% normálu) a byly 

zaznamenávány téměř každý den. Četné srážky v první polovině měsíce května byly 

příčinou neobvykle vysokého nasycení půdy zejména na severovýchodě ČR a tím 

minimální schopnosti přijímat či zadržet další případné srážky.  

Druhá srážková vlna je charakteristická značnou intenzitou srážek během 

jednotlivých dnů, a to jak z pohledu severní Moravy a Slezska, tak z pohledu celé ČR. 

Nejvíce srážek na severní Moravě a ve Slezsku bylo zaznamenáno ve dnech 30. května 

2010. 3. června 2010 maximální srážkové úhrny byly zaznamenávány již jen v omezenější 

oblasti Beskyd a jejich podhůří. Pro úplnou přehlednost (příloha č. 3). [12] 
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Tabulka 1 Průměrný denní úhrn srážek – povodně Bohuslavice 2010 [13] 

Průměrný denní úhrn srážek Bohuslavice - 2010 

13.5. 342 mm 

14.5. 348 mm 

15.5. 355 mm 

16.5. 363 mm 

17.5. 380 mm 

18.5. 390 mm 

19.5. 395 mm 

1.6. 464 mm 

2.6. 485 mm 

3.6. 503 mm 

4.6. 504 mm 

Tabulka 2 Územní srážky květen, červen Moravskoslezského kraje 2010 [14] 

Územní srážky - Moravskoslezský kraj - 2010 

 
úhrn srážek (mm) srážkový normál (mm) 

květen 280 105 

červen 94 108 

Tabulka 3 Územní srážky květen, červen Moravskoslezského kraje 2013 [14] 

Územní srážky - Moravskoslezský kraj - 2013 

 
úhrn srážek (mm) srážkový normál (mm) 

květen 112 94 

červen 156 108 

Tabulka 4 Celkový roční úhrn srážek Moravskoslezského kraje 2010 [14] 

Celkový roční úhrn srážek - Moravskoslezský kraj – 2010 

Dlouhodobý srážkový normál 1961-1990 816 mm 

Celkem 1163 mm 

Tabulka 5 Celkový roční úhrn srážek Moravskoslezského kraje 2013 [14] 

Celkový roční úhrn srážek - Moravskoslezský kraj – 2013 

Dlouhodobý srážkový normál 1961-1990 816 mm 

Celkem 764 mm 
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3 Dobývací prostor, množství zásob 

Pískovna Závada produkuje roční těžbu maltářského písku okolo 90 tisíc t. Je i tak 

nadále největší společností v Moravskoslezském kraji, kde je těžena stavební surovina 

písek. DP Bohuslavice je znázorněn v příloze č. 1. 

3.1 Hranice dobývacího prostoru 

DP Bohuslavice pro těžbu maltářských písků byl stanoven generálním 

ředitelstvím Československého kamenoprůmyslu a to dne 13. 1. 1988. Hranice DP 

Bohuslavice představuje uzavřený, nepravidelný 17úhelník. DP Bohuslavice náleží svou 

S a V částí k DP Závada a k DP Vřesina. [2]  

3.2 Množství zásob  

DP Bohuslavice představuje jednu z velkých základen kvalitní zemědělské půdy. 

Jedná se o hodnotu 3 580 m2 velice bohaté a hodnotné půdy zejména pro zemědělskou 

činnost. V roce 1985 bylo v pískovně Závada vyčísleno 11 942 000 m3 všech geologických 

zásob. Tyto zásoby byly součtem zásob kategorie C1 a C2 jako volné. Do kategorie 

bilančních zásob pro C1 se jednalo o 6 736 000 m3 zásob a pro C2 4 369 000 m3 zásob. Do 

kategorie nebilančních zásob byly vypočteny zásoby o velikosti pro C1 421 000 m3 zásob a 

pro C2 416 000 m3 zásob. Z důvodů ponechání množství zásob v závěrných svazích je pro 

C1 vytěžitelných 5 541 000 m3 zásob a pro C2 3 215 000 m3 zásob. Celkem je stanoveno 

8 756 000 m3 těžitelných zásob (tabulka 6). [15] Pro přehlednost množství geologických 

zásob tabulka 6. 
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Tabulka 6 Množství geologických zásob 1985 [autor] 

Bilanční zásoby 
C1 volné 6 736 000 

C2 volné 4 369 000 

Nebilanční zásoby 
C1 volné 421 000 

C2 volné 416 000 

Těžitelné zásoby 
C1 volné 5 541 000 

C2 volné 3 215 000 

Celkem těžitelných zásob  8 756 000 m3 

Jelikož současná legislativa hovoří o prozkoumaných a vyhledaných zásobách, 

převedl jsem zásoby C1 volné a C2 volné dle [29]. 

Tabulka 7 Převedené množství geologických zásob [autor] 

Bilanční zásoby Volné 
Prozkoumané 6 736 000 

Vyhledané 4 369 000 

Nebilanční zásoby Volné 
Prozkoumané 421 000 

Vyhledané 416 000 

Těžitelné zásoby Volné 
Prozkoumané 5 541 000 

Vyhledané 3 215 000 

Celkem těžitelných zásob 8 756 000 m3 
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4 Současný stav těžebních prací 

4.1 Skrývkové práce 

Skrývka představuje nadložní vrstvu hornin, která musí být odstraněna, aby došlo 

k těžbě užitkového nerostu. Nadložní vrstva v pískovně Závada je tvořena především 

lesním porostem, jako jsou stromy, dřeviny a dále jsou zde i přítomné jílové přimíšeniny. 

Odstranění porostu v DP Bohuslavice provádějí dřevorubci, jako zaměstnanci organizace 

Lesy ČR, s.p. Skrývkové hmoty jsou odtěženy pásovým lopatovým rýpadlem  

CAT 325 LN (obrázek 8, tabulka 8), které se naloží na nákladní automobil  

Tatra 815 (obrázek 9, tabulka 9). Tyto hmoty jsou vyloženy na deponii, která se nachází 

v S části pískovny Závada. Mocnost skrývek na deponii činí 2 m. Skrývky na deponii je 

rozhrnuta buldozerem CAT D5H (obrázek 10, tabulka 10). V DP Bohuslavice dojde 

následně k odtěžení 2 070 000 m3 skrývkového materiálu. Takto uložený skrývkový 

materiál bude použit na následnou rekultivaci. 

4.2 Těžební práce 

Samotná těžba maltářského písku v DP Bohuslavice je prováděna strojním 

zařízením, kterým je kolový nakládač CAT 966 H (obrázek 11, tabulka 11). Nesoudržná 

zemina, kterou je maltářský písek je nejprve rozrušena a následně naložena do lopaty 

nakládače CAT 966 H.  

Přítomnost trhacích prací pro rozpojení zeminy v pískovně Závada se nepoužívá. 

Zemina je poměrně lehce rozpojitelná pohybem břitu těžebního stroje.  

4.3 Úprava a zušlechťování  

Úpravou označujeme technologický proces, ve kterém se snažíme o odstranění 

škodlivých přimíšenin a získat tak produkt, s co největším podílem užitkového nerostu. 

Proces zušlechťování v pískovně Závada neprobíhá. Je prováděna pouze úprava, která je 

v provozovně označována jako kopaný písek a tříděný písek.   
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4.3.1 Kopaný písek 

Pod pojmem kopaný písek v pískovně je označován proces, ve kterém nedochází 

k žádnému procesu úpravě. Jedná se tedy pouze o naplnění lžíce CAT 966 H a následně 

jeho vyložení na korbu nákladních automobilů. Takto těžený písek je připraven k expedici.  

4.3.2 Tříděný písek     

Úpravnický proces třídění v pískovně je prováděno na třídění o velikosti zrn  

0 – 4 mm. Tato velikost zrn je vhodná k používání suroviny jako maltářský písek 

především pro stavební činnost.  

Třídící proces je prováděn v třídící lince značky Finlay 310 (obrázek 12), která je 

mobilní. Právě mobilita představuje velkou výhodu, kdy třídící linka je přemisťována 

s postupem těžby daného řezu. Přemisťování se pohybuje rámcově co 3 měsíce, kdy 

společně s třídící linkou je přemístěn panelový základ, na kterém je třídící linka. Panelový 

základ představuje zabránění propadnutí třídící linky do podloží, které je v současnosti  

255 m n. m. 

Samotný proces třídění začíná po vysypání lopaty kolového nakládače  

CAT 966 H do násypky (obrázek 13) třídící linky. Násypka je chráněna železnou 

konstrukcí - roštem, proti nechtěným propadem humusu jako jsou balvany a dřevo, které 

by mohly poškodit třídící linku. Pohon třídící linky je zajištěn dieselovým motorem. 

Z přechodu násypky je surovina vynášena na vynášecí dopravník, kde následně přepadem 

padá na třídící síto. Nad třídícím sítem taktéž označované jako harfové síto (obrázek 14), 

které nám zaručí, že surovina bude mít patřičnou velikost zrn 0 – 4 mm je pletené síto 

(obrázek 14). Pletené síto, jež je železná konstrukce, nám provádí především ochranu před 

poškozením harfového síta. Jednotlivé oka pleteného síta jsou 15 mm, kdy následně dojde 

k odstranění nežádoucího materiálu. Po propadu přes harfové síto je surovina vytříděná na 

žádoucí velikost 0 – 4 mm. Surovina je sypána přes následující pás na zem, kde dochází 

k vytvoření kužele. Takto tříděná surovina je připravena k odběrateli (obrázek 15).  

Materiál, který neprojde do násypky a zároveň i ten, který neprojde i přes pletené 

síto bude použit pro následnou rekultivaci v mém návrhu. 
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Obrázek 8 Lopatové rýpadlo CAT 325 LN [16] 

 

Tabulka 8 Technické parametry lopatového rýpadla CAT 325 LN [17] 

Název Hodnoty  

Výkon motoru 125, 3 kW 

Provozní hmotnost 27 070 kg 

Kapacita paliva 420 l 

Max rychlost pojezdu 5 km / hod 

Rozchod  2390 mm 

Rozměry V / Š / D 3 210 / 2 990 / 10 350 mm 

Max hloubkový dosah 7 150 mm 

Max vertikální dosah 10 570 mm 

Objem lopaty 1,6 m3 
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Obrázek 9 Nákladní automobil Tatra 815 [18] 

 

Tabulka 9 Technické parametry nákladního automobilu Tatra 815 [19] 

Název Hodnoty  

Výkon motoru 2 200 kW 

Pohotovostní / celková hmotnost 11 300 / 22 000 kg 

Spotřeba paliva 30 – 60 l / 100 km 

Max rychlost pojezdu 80 km · hod-1 

Chlazení motoru  Vzduch 

Rozměry korby V / Š / D 1000 / 2500 / 4300 mm 

Rozměry vozidla V / Š / D 2900 / 2500 / 7400 mm 

Objem korby 11 m3 
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Obrázek 10 Buldozer CAT D5H [20] 

 

Tabulka 10 Technické parametry pásového buldozeru CAT D5H [21] 

Název Hodnoty 

Výkon motoru 72 kW 

Měrný tlak 0, 32 – 0, 4 bar 

Objem radlice 1,5 – 2,3 m3 

Provozní hmotnost 9,5 t 
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Obrázek 11 Kolový nakládač CAT 966H [autor] 

 

Tabulka 11 Technické parametry kolového nakládače CAT 966H [22] 

Název Hodnoty 

Výkon motoru 213 kW 

Provozní hmotnost 23 900 kg 

Vylamovací síla 171 kN  

Dosah při úplném zvednutí a výsypném úhlu 45° 1308 mm 

Výsypná výška při úplném zvednutí a výsypném úhlu 45° 2923 m 

Rozměry V / Š / D 3580 / 3320 / 8981 mm 

Max hloubkový dosah 121 mm 

Hmotnost lopaty 2200 – 2339 kg 

Objemy lopat 3,5 – 4,8 m3 
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Obrázek 12 Mobilní třídící linka Finlay 310 [23] 

 

Obrázek 13 Násypka a železný rošt mobilní třídící linky Finlay 310 [autor]  
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Obrázek 14 Pletené a harfové síto mobilní třídící linky Finlay 310 [autor] 

 

Obrázek 15 Maltářský písek ve frakci 0-4 mm po úpravě [autor]  
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5 Rekultivace 

Rekultivace je obecně vnímána jako souhrn všech zásahů, které mají zahladit 

nežádoucí antropogenní zásahy do krajiny a obnovit tuto krajinou krajinnou oblast. 

Rekultivaci rozdělujeme do 4 základních etap (viz kapitola 5.2). 

5.1 Základní předpisy související s rekultivací 

 Zákon č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve 

znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 

ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 168/1993 Sb. novela zákona o ochraně nerostného bohatství ve znění 

pozdějších předpisů, 

 zákon č. 157/2009 Sb. o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých 

zákonů ve znění pozdějších předpisů, 

 vyhláška ČBÚ č. 104/1989 Sb. o hospodárném využívání výhradních ložisek, 

povolování a ohlašování hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým 

způsobem ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších 

předpisů, 

 zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění 

pozdějších předpisů, 

 zákon č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů ve znění 

pozdějších předpisů, 

 zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ve 

znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších prostředí, 

 zákon č. 254/2001 Sb. vodní zákon ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon ve znění pozdějších předpisů.  
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5.2 Rozdělení etap rekultivace  

Dle zkušeností při provádění sanací a rekultivací byly do praxe uvedeny 

technologické postupy a metody. Tyto postupy a metody mají hromadné následující etapy 

v rekultivačním působení. [30]   

1. Etapa přípravná, 

2. etapa důlně - technická rekultivace, 

3. etapa biotechnická: technická a biologická rekultivace, 

4. etapa postrekultivační. 

 

1. Dle zákonů ČR je nutné vyřešit činnosti vedoucí k devastaci daného území a 

v hlavní řadě vyřešit střety zájmů. Tato etapa se realizuje již v otvírkových, 

přípravných a těžebních pracích. Etapa řeší projekční činnosti vytváření 

vhodných podmínek pro realizaci následujících etap rekultivací. Realizace 

probíhá v pedologickém, geologickém a hydrogeologickém průzkumu.  

2. Etapa je orientována na selektivní odkliz ornice, zúrodnitelných a melioračně 

hodnotných zemin. Ovlivňuje parametr budoucí krajiny umístěním výsypek a 

zbytkových jam v krajině. Provádí jej firma ze svých fondů za pomocí báňské 

technologie.  

3. Časově navazuje na důlně – technickou etapu. Biotechnická rekultivace je 

rozdělována na technickou a biologickou. Technická rekultivace představuje 

terénní úpravy, návoz zúrodnitelných zemin, úpravu vodního režimu, cestní 

sítě, základní půdní melioraci (zlepšení půdy), retenční nádrže, opěrné zdi, atd. 

Biologická rekultivace se orientuje na tvorbu zemědělských pozemků, založení 

lesních porostů a hydrické rekultivace. 

4. Tato etapa je obdobím po skončení rekultivací. Je nejvíce podceňována etapa 

rekultivací. Jedná se o etapu pro následnou péči dané rekultivace. 
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Tabulka 12 Schéma rozdělení etap rekultivace [autor] 

 

5.3 Postup a ukončení rekultivace 

Hlavní úkol rekultivace je zahlazení důsledků lomové či hlubinné těžby a 

navrácení krajiny zpátky do produktivního sociálně-ekonomického využívání. Jde tedy o 

navrácení činnosti jako je obnova půdy, vodních systémů a zeleně. Taktéž dochází ke 

změně kategorie pozemků z využívání pro těžbu na jiný druh pozemku v katastru 

nemovitosti. Realizace rekultivačních prací probíhá na základě legislativních rozhodnutí. 

V rámci legislativních řízení dochází k vytvoření projektu rekultivace s vlastníky pozemků 

a s dotčenými orgány státní správy a obcemi. Technologický postup rekultivací má snahu 

rekultivační práce provádět kvalitně a ekonomicky efektivně. Posouzení prací a závěrečné 

odsouhlasení probíhá za přítomnosti dotčených orgánů státní správy a orgánů ochrany 

životního prostředí. Sanace a rekultivace je ukončena souhlasem orgánů státní správy a 

ochrany životního prostředí. Je zde vydán souhlas s ukončením rekultivačních prací, kde je 

i obsah o změně využití území pro změnu v katastru nemovitostí. Dále jsou i ukončeny 

platby odvodů za zábory pozemků určených k plnění lesa a zemědělského půdního fondu. 

Po ukončení sanace a rekultivace jsou patřičné plochy předány vlastníkům pozemků, kteří 

vykonávají správu území. Pro přehlednost (příloha č. 4). [25]  
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Hydrická 
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rekultivace

Etapa 
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6 Analýza původního plánu rekultivace 

Pro zpracování generelu plánu rekultivace pro DP Bohuslavice, který byl řešen 

roku 1987, přistoupily štěrkovny a pískovny Olomouc v časovém období, kdy nebyla 

vyjasněna otázka využití vytěžených ploch v dané těžební lokalitě. 

Při zpracování generelu rekultivace nebylo zaručené vyjádření tehdejších 

Severomoravských státních lesů Krnov n.p. pro vybudování velkoškolky. Nedošlo tedy ze 

strany Severomoravských státních lesů Krnov, n.p. k zpracování předběžného investičního 

záměru pro výstavbu velkoškolky. Sporná je vhodnost vytvoření velkoškolky v daných 

klimatologických podmínkách, kde se ložisko nachází. Klimaticky patří do podmínek 

Hlučínska, které jsou ve velké míře odlišné od klimatických stanovisek hor a to především 

Jeseníků, pro které by měly být z této velkoškolky dodány sazenice. 

Z daného důvodu je generel rekultivace DP Bohuslavice proveden se záměrem 

navrácení všech pozemků pro vytvoření hospodářského lesa. [5] 

Na základě těchto poznatků, kdy má dojít k navrácení veškerých pozemků pro 

vytvoření hospodářského lesa se tento původní plán rekultivace jeví jako velice vhodný.    

6.1 Rekultivační opatření 

6.1.1 Technická rekultivace 

Zvolenými a navrženými postupy těžby se znesnadňuje provedení rekultivačních 

prací na již vytěžených plochách. Dochází k posunu odevzdání nejdříve vytěžených ploch 

až v posledních etapách rekultivace, protože těžba se bude vracet zpět a musí dojít 

k vytvoření manipulačních prostorů a prostorů pro dočasnou deponii. Skrývka bude 

snímána selektivně a to do mocnosti 50 cm a dále pod touto vrstvou. Uložení skrývky bude 

tak, aby se co nejvíce shodovala původnímu půdnímu horizontu. Skrývka bude ukládána 

přímo do závěrných svahů na plato vytěžených ploch či na mezideponie, ze kterých bude 

co nejrychleji odebrána, aby se zabránilo jejímu zhutnění a stabilizaci. [5]  
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Technická rekultivace bude probíhat za těchto podstat: [5] 

 Vhodný skrývkový materiál bude použit k rekultivaci vytěžených ploch, 

 zhruba ve středu vytěženého DP bude komunikace ve směru S-J a bude se 

křížit ve směru Z-V. Z této páteřní sítě budou provedeny hospodářské sjezdy 

k lesním plochám, 

 úroveň vytěženého plata bude 255 m n.m.,  

 sklon závěrných svahů bude max. 1:2, 

 severovýchodně bude k rekultivovanému prostoru přiléhat vodní nádrž 

využitelná jako zásobník vody, 

 rekultivované plochy budou osety a osázeny, 

 okrajové části DP zůstanou nedotčeny, 

 vodní nádrž je situačně navržen tak, že její umístění odpovídá záměru zalesnění 

DP Bohuslavice. 

6.1.2 Biologická rekultivace 

Biologická rekultivace bude neprodleně navazovat na technickou rekultivaci. Na 

ploše DP Bohuslavice se nachází různorodé lesní porosty od 1 – 120 let. Nejvíce jsou 

zastoupeny porosty od 60 – 100 let. Hlavní účel lesních porostů bude především navrácení 

exploatovaných prostorů a navrácení funkce lesa. [5]  

Biologická rekultivace bude probíhat za těchto podstat: [5] 

 Biologická rekultivace bude probíhat na původním profilu, který je odlišný od 

původního, 

 pro zajištění vlastností půdy budou na rekultivovaných plochách odebrány 

vzorky a provedeny jejich rozbory, 

 rekultivované plochy budou v předstihu před výsadbou stromů osety luční 

směsí, 
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 vzhledem k změněným podmínkám v půdním horizontu bude navržena jiná 

skladba dřevin a to borovice lesní 40%, dub 20%, buk 10%, modřín 20% a 

douglaska 10%,  

 sazenice budou po dobu 5 – ti let chráněné proti okusu zvěře, 

 zalesněné a zajištěné plochy budou následně předány do užívání LZ Opava. 

6.2 Aktualizace plánu rekultivace 

Aktualizace „Generelu rekultivace DP Bohuslavice“ byla provedena na období od 

31. 1. 2005 do 31. 12. 2009. S aktualizací generelu rekultivace souhlasily všechny 

související orgány, kterými jsou : ministerstvo životního prostředí, obec Bohuslavice, 

obvodní báňský úřad Ostrava a Lesy ČR s.p.    

Z pohledu rekultivačních prací aktualizace se v daném období zaměří na: [26]  

1. Biologickou rekultivaci ploch TR/2003 a TR/2004. 

- Výsadba, která proběhne v roce 2005, 

- péče o porosty (ochrana proti okusu, dosazování, vyžínání trávy), které 

proběhnou v roce 2006 – 2009. 

 

2. Technickou a biologickou rekultivaci jihovýchodní haldy. 

- Hrubé dotvarování s cílem zabránit vodní erozi, která proběhne v roce 2005, 

- technická rekultivace, která proběhne v roce 2006, 

- výsadba, která proběhne v roce 2007,  

- péče o porosty (ochrana proti okusu, dosazování, vyžínání trávy), které 

proběhnou v roce 2008 – 2009. 

 

3. Péči o stávající porosty dosud nepředané Lesům ČR, lesní správa Opava. 
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6.3 Dopad povodně na pískovnu Závada 

Ačkoliv došlo k několika zásadním změnám, jak v aktualizaci generelu 

rekultivace či provedení prací na rekultivovaných plochách v pískovně, došlo na dané 

lokalitě vlivem přírodních podmínek k neplánovanému zatopení. Velkou příčinou zatopení 

pískovny bylo nadměrné množství srážek (viz tabulky č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5), které se 

od dlouhodobého normálu velice liší. Celkový dopad a popis povodně je popsán v příloze 

č. 3. Následující příčinou pomalého ústupu vsáknutí povrchové vody má vliv jílové podloží 

a vyskytující se hladina podzemní vody. Přestože danou pískovnu zasáhla povodňová vlna 

již v roce 2010, můžeme v současnosti stále najít vodní laguny či mokřady.  

6.4 Odezva povodně na rekultivovanou plochu a těžbu 

Aby bylo možné po dvou vlnách povodní se dostat k těžební stěně, nejprve se 

muselo provést opatření návozů kamene pro dosažení patřičné výšky pro pojezd 

automobilové dopravy. Hrnutí kamene zajišťoval buldozer CAT D5H. Samotná výška 

návozů se pohybuje od 0,5 – 1,5 m. Hrnutí kamene a následně i zatopení rekultivované 

části vidíme na obrázcích č. 16 a č. 17.  

Na obrázcích č. 18 a č. 19 je vidět, že pískovna roku 2010 utrpěla celkové 

zatopení i v místech, které jsou výše položené. To mělo za následek pozastavení těžby, 

neboť se muselo provést znovu zprovoznění komunikace a to od správní budovy až 

k lomové stěně ve vzdálenosti 700 m.  

Co se rekultivace týče, povodeň napáchala škodu na vysázených sazečkách 

borovice a smrku na více než 70 000 ks. 

Následující časové posuny od roku 2011 až po současnost můžeme sledovat 

v přílohách.  

Příloha č. 5 Stav po povodni - rok 2011 

Příloha č. 6 Stav po povodni - rok 2012 

Příloha č. 7 Stav po povodni - rok 2013 

Příloha č. 8 Stav po povodni - rok 2014   
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Obrázek 16 Hrnutí kamene pomocí CAT D5H [foto Petr Reclík, 2010] 

 

Obrázek 17 Zatopená rekultivovaná část pískovny [foto Petr Reclík, 2010]  
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Obrázek 18 Zatopená část pískovny [foto Petr Reclík, 2010] 

 

Obrázek 19 Zatopená část pískovny 2 [foto Petr Reclík, 2010]  
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7 Návrh změn a doplnění plánu rekultivace 

Jak jsme mohli vidět na obrázcích č. 16 – č. 19 a na přílohách č. 5 – č. 8 je zcela 

patrné, že musí dojít následně ke změnám a doplnění generelu plánu rekultivace. Vhodně 

zvolené změny a doplnění plánu rekultivace zajistí organizaci Kamenolomy ČR, s. r. o 

zvýšenou efektivitu, co do těžby maltářského písku, která musela být v době povodně 

pozastavena. Výběr vhodných řešení plánu rekultivace zajistí i hospodárnou efektivnost na 

dané provozovně, kde nebude muset být rekultivovaná plocha znova oseta a osazena 

novými porosty.  

7.1 Návrh rekultivačního opatření 

Mé navržené změny a doplnění generelu plánu rekultivace se budou týkat pro celé 

území DP Bohuslavice (viz příloha č. 1).  

Návrh změn plánu rekultivace se budou týkat jak technické, tak i biologické 

rekultivace.  

Provedení technické rekultivace budu navrhovat tak, aby exploatované plochy se, 

co nejvíce shodovaly s plochami před zásahy do zeminy. Na provedení technické 

rekultivace budu navrhovat strojní zařízení, která jsou na provozovně pískovny.    

Biologickou rekultivaci budu směřovat s návrhem na lesnickou rekultivaci, která 

bude vypadat obdobně, jak místo před těžbou.  

Přednost lesnické rekultivace je, že jsou pracovně jednoduší než rekultivace 

zemědělské. Jsou zde menší nároky na terénní úpravy a použitelnost méně vhodných 

zemin bez převrstvení. [36]  
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7.1.1  Varianta č. 1 - Návrh změn technické části rekultivace 

Mým záměrem je, aby technická rekultivace probíhala za pomocí báňské 

technologie, která se nachází v pískovně Závada. Mezi ně patří rýpadlo s hloubkovou 

lopatou CAT 325 LN, pásový buldozer CAT D5H, kolový nakládač CAT 966H a nákladní 

automobil Tatra 815.  

V první řadě navrhuji rozvezení skrývkového materiálu z deponie, který je zčásti 

již slabě zhutněný. Tento materiál z deponie bude tvořit základ o mocnosti 0,5 m pro 

rekultivovanou plochu. Skrývka u těžební stěny dosahuje průměrné mocnosti 2,7 m. Tyto 

skrývkové hmoty budou odtěženy v celé mocnosti. Odtěžení skrývky bude prováděno 

v předstihu a bude uložena na již odvezených prostorách stávající deponie, mezideponie 

nebo rovnou vysypána na zvolené místo k rekultivaci. Takto provedené opatření bude 

odpovídat plně zachování superpozice, kdy jednotlivé vrstvy půdy budou ve stejném 

složení.  

Rozpojení skrývkových hmot bude provádět rýpadlo s hloubkovou lžící  

CAT 325 LN, naložení skrývkových hmot bude provedeno kolovým nakládačem  

CAT 966H, který obsah lžíce naloží na korbu nákladního automobilu Tatra 815. 

Rozprostření skrývky na rekultivované ploše bude probíhat pásovým buldozerem  

CAT D5H.  

Úroveň nadmořské výšky, od které se bude provádět technická rekultivace je  

255 m n. m. Výšku rekultivované plochy volím 2 m. Tato výška je součtem vrchní části  

1,5 m a mocností 0,5 m ze stávající deponie. Tato výška je dostatečně bezpečná jednak pro 

zakořenění lesního porostu, pro dostatečné vsáknutí povrchové vody, nedojde k vytlačení 

spodní vody nad nově navrženou rekultivační plochu a dojde k výškovému přiblížení 

původního vzhledu krajiny.  

Sklon rekultivovaných svahů volím max. 45°.  Při daném zvoleném úhlu a výšce 

rekultivované plochy je vertikální vzdálenost 2 m. K zajištění bezpečnosti, aby 

nedocházelo ke stékání splachů do manipulačního a komunikačního prostoru, bude na 

každém svahu po celé své délce vytvořen navýšený val výšky 0,5 m. Provedení schéma 

profilu svahu jsem znázornil v příloze č. 9.   
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Úprava dna pískovny Závada, jenž je stanovena na kótu 255 m n.m. bude spočívat 

v návozu a v některých místech i rozprostření skrývkových hmot, aby došlo k dorovnání 

dna. Takto upravené dno bude sloužit pouze pro dopravní spojení v šířce 3 m. Okolí dna 

pískovny bude navýšeno o 2 m, kde následně po celé ploše DP Bohuslavice dojde 

k rekultivaci. Pro zpevnění dna a vytvoření budoucí komunikace pískovny bude využita 

nadsítná frakce, která je vhodná pro daný účel. Schéma úpravy dna a jeho okolí jsem 

naznačil v příloze č. 10. Pro odvodnění dna pískovny navrhuji 4 odvodňovací jímky. Tyto 

odvodňovací jímky budou mít spodní úroveň 253,5 m n.m. o rozměrech 2 x 2 x 1 m. Do 

horní úrovně 254,5 m n.m. budou jímky zasypány nadsítnou frakcí pro rychlé vsáknutí 

vody do podloží (viz příloha č. 10). Odvodňovací jímky budou spádovány od hlavní 

komunikace nacházející se v pískovně. Situování odvodňovacích jímek jsem navrhnul 

s ohledem na to, že je zde vyšší HPV a je zde písčité podloží, které umožní rychlejší 

odvodnění.   

7.1.2 Varianta č. 1 - Návrh změn biologické části rekultivace 

Mým záměrem je, aby biologická rekultivace navazovala na již provedenou 

technickou rekultivaci.  

Svrchní část skrývkových hmot obsahuje dostatečný obsah humusu, který je 

vyhovující pro osetí trávní směsi a zasazení lesních porostů.  

V prvotních krocích u biologické rekultivace dojde nejprve k osetí připravené 

rekultivované plochy a to luční trávní směsí. Osetí trávní směsí bude probíhat ihned 

s postupem technické rekultivace v předstihu min. 10 m. Provedení předstihu je 

znázorněno v příloze č. 11. Svahy nově vytvořených rekultivovaných ploch, které budou 

již konečné, budou osety strojní mechanizací a to za pomocí hydroosevu (obrázek 20). 

Hydroosev je vhodný pro osetí svahů, protiprašného a rychlého protierozního opatření. 

Mezi hlavní přísady patří trávní semeno, hnojivo a voda. Velkou výhodu představuje, že po 

nástřiku odolává erozi, zajišťuje rychlý a kvalitní růst trávního porostu. Hydroosev bude 

využit pouze na svahy tvořící komunikační a manipulační prostor, neboť právě na nich 

došlo k vytvořením trhlin a rýh, jak můžeme vidět v přílohách č. 5 – č. 8.  

Na osetých plochách a zároveň vyrostlém trávním porostu dojde k zalesnění. 

Okrajové části rekultivačních svahů v  šířce 0,9 m od vytvořeného valu budou nedotčeny. 
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Zalesnění na svazích navrhuji ve dvou řadách pro dostatečné zpevnění ve sponu 1 m. Pro 

zalesnění rekultivované plochy bude zvolena skladba dřevin ve složení: 

 Borovice lesní,  

 dub letní,  

 dub zimní. 

 

Takto zvolené složení dřevin bude na ploše 1 ha mít spon a počet sazenic viz 

tabulka č. 13. Schéma zvoleného složení dřevin v příloze č. 12. 

Tabulka 13 Varianta č. 1 a č. 2 - Navržená skladba dřevin [autor] 

Název dřevin 
Zastoupení 

(%) 
Spon (m) 

Počet sazenic 1 ha 
(ks) 

Počet sazenic 61 ha 
(ks) 

Borovice 
lesní 

50 1,2 x 1,2 3 702 225 822 

Dub letní 25 1,2 x 1,2 1 851 112 911 

Dub zimní 25 1,2 x 1,2 1 851 112 911 

Celkem sazenic na 1 ha / 61 ha 7 404 451 644 

K vysázení dřevin budou použity prostokořenné a obalené sazenice. Jednotlivé 

zastoupení sazenic viz tabulka č. 14. 

Tabulka 14 Varianta č. 1 a č. 2 - Počet jednotlivých sazenic [autor] 

Název dřevin 
Prostokořenné 

sazenice (%) 
Obalené sazenice 

(%) 
Počet jednotlivých 
sazenic (ks) - (ks) 

Borovice lesní 70 30 2 591 – 1 111 

Dub letní 70 30 1 296 – 555 

Dub zimní 75 25 1 388 – 463 

Prvních 5 let po vysázení sazenic dojde k chemické ochraně proti okusu zvěří 

universálním Aversolem (obrázek 21). Aversol je repelentní přípravek k ochraně lesních 

porostů, proti poškození kořenů a okusu zvěří. 

Při výsadbě dřevin v 5 - ti letém cyklu od výsadby je nutno počítat s úhynem  

20 % sazenic, které se budou muset nově pořídit a znova jej vysadit.  

V poslední řadě, takto vytvořený nový hospodářský lesní porost bude předán 

vlastníkům, kterými jsou Lesy ČR, s.p.   
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Obrázek 20 Hydroosev závěrných svahů [27] 

 

Obrázek 21 Chemický postřik proti okusu - Aversol [28] 
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7.1.3 Varianta č. 2 - Návrh změn technické části rekultivace 

Mým úmyslem je, aby technická rekultivace probíhala za pomocí stejných 

zemních strojů, jak bylo ve variantě č. 1. Jedná se tedy o rýpadlo s hloubkovou lopatou 

CAT 325 LN, pásový buldozer CAT D5H, kolový nakládač CAT 966H a nákladní 

automobil Tatra 815.  

V první řadě navrhuji rozvezení skrývkového materiálu z deponie, který je zčásti 

již slabě zhutněný. Tento materiál z deponie bude tvořit základ o mocnosti 0,5 m pro 

rekultivovanou plochu. Skrývka u těžební stěny dosahuje průměrné mocnosti 2,7 m. Tyto 

skrývkové hmoty budou odtěženy v celé mocnosti. Odtěžení skrývky bude prováděno 

v předstihu a bude uložena na již odvezených prostorách stávající deponie, mezideponie 

nebo rovnou vysypána na zvolené místo k rekultivaci. Takto provedené opatření bude 

odpovídat plně zachování superpozice, kdy jednotlivé vrstvy půdy budou ve stejném 

složení.  

Rozpojení skrývkových hmot bude provádět rýpadlo s hloubkovou lžící  

CAT 325 LN, naložení skrývkových hmot bude provedeno kolovým nakládačem  

CAT 966H, který obsah lžíce naloží na korbu nákladního automobilu Tatra 815. 

Rozprostření skrývky na rekultivované ploše bude probíhat pásovým buldozerem  

CAT D5H.  

Úroveň nadmořské výšky, od které se bude provádět technická rekultivace je  

255 m n. m. Výšku rekultivované plochy volím 2 – 2,5 m. Tato výška je součtem vrchní 

části 1,5 – 2 m a mocností 0,5 m ze stávající deponie. Tato výška je dostatečně bezpečná 

jednak pro zakořenění lesního porostu, pro dostatečné vsáknutí povrchové vody, nedojde 

k vytlačení spodní vody nad nově navrženou rekultivační plochu a dojde k výškovému 

přiblížení původního vzhledu krajiny. Sklon rekultivovaných svahů volím max. 45°. 

Dno pískovny Závada, které je stanoveno na kótu 255 m n. m. bude spočívat 

v návozu nadsítné frakce po celé své délce až na kótu 256,5 m n. m. Šířka komunikace, 

která zároveň bude tvořit i odvodňovací žebra je ve spodní části navržena na 3 m a v horní 

části 6 m. Tímto opatřením dojde k rychlému vsáknutí povrchové vody do podloží. 

Umístění hlavních odvodňovacích žeber jsem navrhnul ve stejných místech, jak pro 

variantu č. 1, která jsou zakreslena v příloze č. 1.  Důvodem umístění odvodňovacích žeber 

je, že zde došlo k největšímu zatopení, je zde i vyšší HPV a taky, že podloží je tvořeno 
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pískem, který je rychle propustný, než je tomu u podloží tvořené jílem. Jednotlivé části 

rekultivačních ploch budou spádovány do odvodňovacích žeber a to gravitačním způsobem 

od kóty 257,5 m n. m. ke kótě 256,5 m n. m. Tímto návrhem dojde k účelnému využití 

nadsítné frakce a komunikace bude ve spojení s rekultivační plochou (viz příloha č. 13). 

7.1.4 Varianta č. 2 - Návrh změn biologické části rekultivace 

Biologická rekultivace bude navazovat na technickou rekultivaci v rámci 

biotechnické etapy. 

Svrchní část skrývkových hmot obsahuje dostatečný obsah humusu, který je 

vyhovující pro osetí trávní směsi a zasazení lesních porostů.  

V prvotních krocích u biologické rekultivace dojde nejprve k osetí připravené 

rekultivované plochy a to luční trávní směsí. Osetí trávní směsí bude probíhat ihned 

s postupem technické rekultivace v předstihu min. 10 m. Provedení předstihu jsem naznačil 

do přílohy č. 11.  

Na osetých plochách a zároveň vyrostlém trávním porostu dojde k zalesnění. Pro 

zalesnění rekultivované plochy bude zvolena skladba dřevin ve složení: 

 Borovice lesní,  

 dub letní,  

 dub zimní. 

 

Takto zvolené složení dřevin bude na ploše 1 ha mít spon a počet sazenic viz 

tabulka č. 13 a tabulka č. 14. Schéma zvoleného složení dřevin v příloze č. 12. 

Pro ochranu sazenic v období 5 let dojde k chemické ochraně proti okusu zvěří 

universálním Aversolem (obrázek 21). Aversol je repelentní přípravek k ochraně lesních 

porostů, proti poškození kořenů a okusu zvěří. 

Při výsadbě dřevin v 5 - ti letém cyklu od výsadby je nutno počítat s úhynem  

20 % sazenic, které se budou muset nově pořídit a znova jej vysadit.  

V poslední řadě, takto vytvořený nový hospodářský lesní porost bude předán 

vlastníkům, kterými jsou Lesy ČR, s.p.   
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7.2 Přehled navržených změn a opatření 

7.2.1 Varianta č. 1 - Přehled návrhu technické části rekultivace  

 Technická rekultivace bude prováděna rýpadlem s hloubkovou lžící  

CAT 325 LN, kolovým nakládačem CAT 966H, pásovým buldozerem  

CAT D5H a nákladním automobilem Tatra 815, 

 veškerý skrývkový materiál bude využit na rekultivované plochy, 

 odležený skrývkový materiál z deponie bude využit jako základ o mocnosti  

0,5 m pro rekultivovanou plochu, 

 spodní úroveň rekultivační plochy 255 m n. m., 

 horní úroveň rekultivační plochy 257 m n. m., 

 výška rekultivační plochy 2 m, 

 sklon rekultivovaných svahů max. 45°, 

 pro zajištění stékání splachů do manipulačního a komunikačního prostoru bude 

zřízen bezpečnostní val do výšky 0,5 m, 

 dno pískovny bude ošetřeno návozem či rozprostřením rekultivačních hmot pro 

dorovnání dna,  

 pro zpevnění komunikace bude využita nadsítná frakce, 

 šířka dna pískovny bude 3 m, 

 budou zřízeny 4 odvodňovací jímky o rozměrech 2 x 2 x 1 m, 

 pro gravitační odtok budou vedlejší odvodňovací větve spádovány do drenáží.  

7.2.2 Varianta č. 1 - Přehled návrhu biologické části rekultivace 

 Biologická rekultivace začne ihned po technické rekultivaci - předstih 10 m, 

 vhodně zvolené uložení skrývkových hmot zajistí dostatek úrodné půdy na 

rekultivačních plochách, 

 rekultivovaná plocha bude oseta luční trávní směsí, 

 svahy rekultivovaných ploch u komunikace a manipulačních prostorů budou 

osety za pomocí hydroosevu,  
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 svahy, které nebudou konečnými, nebudou osety a ponechají se přirozené 

sukcesi, 

 sazenice budou vysázeny 0,9 m od ochranného valu,  

 skladba dřevin bude volena:  

o borovice lesní 50% (70% prostokořenná sazenice, 30% obalená 

sazenice),  

o dub letní 25% (70% prostokořenná sazenice, 30% obalená sazenice)  

o dub zimní 25% (75% prostokořenná sazenice, 25% obalená sazenice), 

 po dobu 5 - ti let dojde k ochraně proti okusu zvěří daných sazenic 

universálním Aversolem, 

 počítat s 20% úhynem sazenic v prvních 5 – ti letech, které nutno následně 

doplnit, 

 provádět prořezávku lesních dřevin, 

 předání vlastníkům dané rekultivované plochy, kterými jsou Lesy ČR, s.p. 

7.2.3 Varianta č. 2 - Přehled návrhu technické části rekultivace  

 Technická rekultivace bude prováděna rýpadlem s hloubkovou lžící  

CAT 325 LN, kolovým nakládačem CAT 966H, pásovým buldozerem  

CAT D5H a nákladním automobilem Tatra 815, 

 veškerý skrývkový materiál bude využit na rekultivované plochy, 

 odležený skrývkový materiál z deponie bude využit jako základ o mocnosti  

0,5 m pro rekultivovanou plochu, 

 spodní úroveň rekultivační plochy 255 m n. m., 

 horní úroveň rekultivační plochy 257 m n. m. – 257,5 m n. m., 

 výška rekultivační plochy 2 – 2,5 m, 

 sklon rekultivovaných svahů max. 45°, 

 dojde k návozu nadsítné frakce pro zpevnění komunikace, který zároveň bude 

sloužit jako odvodnění, 

 šířka spodní úroveň komunikace a odvodňovacích žeber bude 3 m, 

 pro gravitační odtok budou rekultivační plochy spádovány do odvodňovacích 

žeber.   
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7.2.4 Varianta č. 2 - Přehled návrhu biologické části rekultivace  

 Biologická rekultivace začne ihned po technické rekultivaci - předstih 10 m, 

 vhodně zvolené uložení skrývkových hmot zajistí dostatek úrodné půdy na 

rekultivačních plochách, 

 rekultivovaná plocha bude oseta luční trávní směsí, 

 skladba dřevin bude volena:  

o borovice lesní 50% (70% prostokořenná sazenice, 30% obalená 

sazenice),  

o dub letní 25% (70% prostokořenná sazenice, 30% obalená sazenice)  

o dub zimní 25% (75% prostokořenná sazenice, 25% obalená sazenice), 

 po dobu 5 - ti let dojde k ochraně proti okusu zvěří daných sazenic 

universálním Aversolem, 

 počítat s 20% úhynem sazenic v prvních 5 – ti letech, které nutno následně 

doplnit, 

 provádět prořezávku lesních dřevin, 

 předání vlastníkům dané rekultivované plochy, kterými jsou Lesy ČR, s.p. 

7.3 Náklady na rekultivaci 

Z ekonomického pohledu provedení návrhu změn rekultivace se bude jednat o 

tyto náležitosti: 

 Celková plocha k rekultivování, 

 cena za terénní úpravy (rozmístění skrývkových hmot, úprava sklonu svahů, 

vytvoření ochranného valu, vytvoření 4 odvodňovacích jímek, zasypání 

nadsítnou frakcí), 

 osetí rekultivované plochy luční trávní směsí a hydroosev svahů, 

 náklady na koupě a vysázení sazenic, 

 náklady spojené jako ochrana sazenic proti okusu zvěří, 

 náklady počítané s ročním úhynem sazenic 20%, doplnění a prořezávka.  
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Ceny za terénní úpravy rekultivovaných ploch jsou vypočítány jako náklady 

jednotlivých strojních zařízení, pro které má organizace již tyto ceny stanoveny  

(viz tabulka 16). Skrývkové hmoty, které jsou převážně tvořeny sprašovými hlínami je 

objemová hmotnost stanovena na 2 000 kg.m-3. Na ploše 61 ha dojde k návozu 

skrývkových hmot o mocnosti 2 m. Pro rychlejší odvodnění dna pískovny jsem ve variantě 

č. 1 navrhnul 4 odvodňovací jímky. Rozměr každé jímky jsem navrhnul na 2 x 2 x 1 m. 

Spodní úroveň jímky je stanovena na kótu 253,5 m n. m. a do kóty 254,5 m n. m. dojde 

k nasypání nadsítnou frakcí. Ve variantě č. 2 dojde k navýšení dna pískovny na úroveň 

rekultivační plochy nadsítnou frakcí.  

Osetí bude provedeno pomocí luční trávní směsí AROS. Dvě 25 kg balení vystačí 

na zasetí plochy 1 ha. [31] Svahy, které již budou konečné a nebudou na něj přivezeny 

další skrývkové hmoty, budou osety hydroosevem. Tato varianta bude platit pouze pro 

variantu č. 1. V ceně hydroosevu je započata práce pracovníků, provozní náklady stroje a 

osiva (viz tabulka 17). Cena 1 m2 hydroosevu je stanovena od firmy Snadný trávník, s. r. o. 

Pro výpočet jednotlivých ks sazenic jsem vybral společnost Lesoškolky s.r.o., 

která má výrobní středisko v Albrechticích nad Orlicí. Toto středisko je schopno zajistit 

veškeré množství sazenic a jeho převoz. Převoz je zajištěn danou organizací osobním 

automobilem s přívěsem. Pro výpočet ceny sazenic jsem vycházel z ceníku pro  

jaro 2014 [32] (viz tabulka 19).  

Jako náklady činnosti při ozelenění jsem vycházel z ceníku  

823-2 Rekultivace – Katalog popisů a směrných cen stavebních prací 2010. 

Jako ochrana sazenic proti okusu zvěří bude použit universální Aversol. Tento 

přípravek je ředitelný vodou a může se nanášet postřikem i štětcem. Přípravek bude 

nanášen po období 5- ti let od výsadby sazenic. Cena chemického postřiku je stanovena  

dle [33]. 
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Tabulka 15  Varianta č. 1 a č. 2 - Rozdělení ploch DP Bohuslavice [autor] 

Název  Plocha  

Celková plocha DP Bohuslavice 89, 5515 ha 

Vytěžená plocha 71, 8559 ha 

Plocha pro manipulování s porosty 3, 4500 ha 

Plocha s původními neporušenými porosty 14, 2456 ha 

Rekultivovaná plocha celkem 75, 3059 ha 

Provedená rekultivační plocha 14, 5010 ha 

Plocha k rekultivování 60, 8049 ha 

Tabulka 16 Varianta č. 1 - Náklady na provedení terénních úprav [autor] 

Název 
Náklady 
(Kč.t-1) 

Množství 
(m3) 

Objemová 
hmotnost (kg.m-3) 

Cena (Kč) 

Úprava sklonu svahu 

32 945 500 2 000 60 512 000 

Vytvoření ochranného valu 

Přemístění do 500 m 

Vyhloubení jímek 

Zasypání jímek 

Rozprostření, hutnění 

Celkem  60 512 000 

Tabulka 17 Varianta č. 2 - Náklady na provedení terénních úprav [autor] 

Název 
Náklady 
(Kč.t-1) 

Množství 
(m3) 

Objemová 
hmotnost (kg.m-3) 

Cena (Kč) 

Úprava sklonu svahu 

32 942 400 2 000 60 313 600 
Přemístění do 500 m 

Zasypání dna 

Rozprostření, hutnění 

Celkem  60 313 000 
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Tabulka 18 Varianta č. 1 - Náklady na hydroosev rekultivovaných svahů [autor] 

Název Cena (Kč) 1 m2 Cena (Kč) 5080 m2 

Hydroosev 21 106 680 

Celkem 0,51 ha 106 680 

Tabulka 19 Varianta č. 1 a č. 2 - Náklady na osetí rekultivovaných ploch [autor] 

Název  
Hmotnost 

(kg) 

Plocha 
pokrytí 

(m2) 

Cena 1 balení  
(Kč) 

Cena na 1 
ha (Kč) 

Cena na 61 
ha (Kč)  

AROS Luční trávní 
směs 

25 5 000 2 604 5 208 317 688 

Celkem 1 ha / 61 ha 5 208 317 688 

Tabulka 20 Varianta č. 1 a č. 2 - Náklady na pořízení sazenic [autor] 

Název  
Výška 
(cm) 

Počet / cena 1 ks 
prostokořenných 

sazenic 

Počet / cena 
1ks 

obalovaných 
sazenic 

Cena (Kč) 
sazenic na 

1 ha 

Cena (Kč) 
sazenic na 

61 ha 

Borovice 
lesní 

15 – 25  
2 591 ks / 2,20 

Kč 
1 111 ks / 6 

Kč 
12 366,2  754 338,2 

Dub letní 15 – 25  
1 296 ks / 3,30 

Kč 
 

9 271,8 565 579,8 
Dub letní  26 – 35   555 ks / 9 Kč 

Dub zimní 15 – 25  
1 388 ks / 3,50 

Kč 
 

9 256,5 564 646,5 
Dub zimní  26 – 35   

463 ks / 9,50 
Kč 

Celkem 1 ha / 61 ha 30 894,5 1 884 564,5 

Tabulka 21 Varianta č. 1 a č. 2 - Náklady na chemický postřik [autor] 

Název  Balení 10 kg 
Cena (Kč) na 1 ha - 

80 kg 
Cena (Kč) na 61 ha – 4880 

kg  

Universální 
Aversol  

Postřik na 1 000 ks 3 440 209 840 

Celkem 1 ha / 61 ha (5 let) 17 200 1 049 200 
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Tabulka 22 Varianta č. 1 a č. 2 - Náklady na činnosti při ozelenění [autor] 

Název 

Sazenice do velikosti 25 
cm 

Sazenice nad 25 cm do 60 
cm 

Cena  Počet  
Celkem 

(Kč) 
Cena  Počet  Celkem (Kč)  

Vykopání jamek  
(průměr 0,25 m, hl. 0,25 m)  

3,1 6 386 19 796,6  

Vykopání jamek 
(průměr 0,35 m, hl. 0,35 m)  

 3,9 1 018 3 970,2 

Výsadba jehličnatých sazenic 
sázecím strojem  

12,3 3 702 45 534,6  

Výsadba listnatých sazenic 
sázecím strojem  

7,7 2 684 20 666,8  

Výsadba listnatých sazenic 
sázecím strojem  

 7,7 1 018 7 838,6 

Aplikování chemického 
postřiku na 5 let  

1,4 6 386 44 702 1,4 1 018 7 126 

Celkem 1 ha / 61 ha 149 634,8 9 127 722,8 

Tabulka 23 Varianta č. 1 - Celkové náklady na provedení rekultivace [autor] 

Název Cena  

Terénní úpravy  60 512 000 

Náklady na hydroosev závěrných rekultivovaných svahů 106 680 

Náklady na osetí luční trávní směsí 317 688 

Náklady na pořízení sazenic 1 884 565 

Náklady na činnost při ozelenění 9 127 723  

Náklady na chemický postřik 5 let 1 049 200 

Celkem 72 997 856 Kč 
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Pro variantu č. 2 budou ceny obdobné, neboť se jedná o práce na terénních 

úpravách, náklady spojené se zatravněním, pořízení sazenic a jejich náklady na činnosti při 

ozeleňování. Ve variantě č. 2 nebude použit na rekultivované plochy hydroosev. Celkové 

náklady pro variantu č. 2 viz tabulka č. 24. 

Tabulka 24 Varianta č. 2 - Celkové náklady na provedení rekultivace [autor] 

Název Cena  

Terénní úpravy  60 313 000 

Náklady na osetí luční trávní směsí 317 688 

Náklady na pořízení sazenic 1 884 565 

Náklady na činnost při ozelenění 9 127 723  

Náklady na chemický postřik 5 let 1 049 200 

Celkem 72 692 176 Kč 

Jak můžeme vidět, celkové náklady na provedení varianty č. 1 jsou vyčísleny na 

částku 72 997 856 Kč a náklady na provedení varianty č. 2 jsou vyčísleny na částku  

72 692 176 Kč. Tento finanční rozdíl může mít vliv na výběr právě levnější varianty. 
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8 Základní technicko-ekonomické zhodnocení 

Tato diplomová práce přináší dvě varianty návrhů změn generel plánu rekultivace. 

Tyto návrhy změn poslouží pro organizaci Kamenolomy ČR, s.r.o. jako výchozí koncepční 

podklad pro zpracování jak SPSaR, tak i PSaR. Tyto plány se velice shodují.  

8.1  Základní technické zhodnocení 

Moje návrhy provádění rekultivace jsou oproti současnému postupu provádění 

rekultivace výhodnější především z hlediska bezpečnosti proti zatopení pískovny, úhynu 

sazenic a dojde k využití veškerého skrývkového materiálu. Ve variantě č. 1 z pohledu 

bezpečnosti jsem navrhnul zajištění proti stékání splachů do prostoru dna pískovny a jejího 

odvodnění pomocí odvodňovacích jímek. Ve variantě č. 2 dojde k navýšení komunikace, 

která bude v horizontálním spojení s rekultivovanou plochou a zároveň tato komunikace 

bude zavezena nadsítnou frakcí, která zajistí rychlejší odtok povrchové vody do podloží.  

Z pohledu technického a provozního řešení navržená varianta č. 2 je lepší 

v několika směrech jako je např., že odvodnění bude probíhat na větší a propustnější ploše, 

dojde k navýšení i v místě komunikace, komunikace bude ve spojení s rovinou sazenic a 

dojde k přiblížení původnímu místu, než bylo před těžbou.  

8.2 Základní ekonomické zhodnocení 

V základním ekonomickém zhodnocení můžeme vidět, že celkové náklady na 

provedení rekultivace v obou variantách jsou velice obdobné, ačkoliv varianta č. 2 je 

variantou levnější. Rozdíl mezi navrženými variantami je 305 680 Kč. Z ekonomického 

pohledu řešení varianty č. 2 je výhodnější a jejich celkové náklady jsou vyčísleny na 

72 692 176 Kč. Tyto částky se v průběhu roku a v  následujících let mohou lišit. Tento vliv 

má inflace, nárůst či pokles pohonných hmot, cena na pořízení sazenic a chemického 

postřiku atd. 

Při provedení navržených rekultivací již nedojde k tak velkým ztrátám na 

rekultivovaných plochách nežádoucím vlivem v budoucnu. Nedojde k vynaložení 

zbytečných nákladů na zpřístupnění komunikace, výsadbě sazenic a omezení prodeje 

suroviny.   
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8.3 Dopad na životní prostředí 

Kvalita ovzduší v Moravskoslezském kraji je v určitých částech silně 

antropogenně ovlivněna. Mezi hlavní znečištění na daném území může převážně průmysl, 

doprava, spalovací procesy, přízemní ozón při slunečním záření, kde zejména patří oxidy 

dusíku. Katastrální území Bohuslavice je zařazeno do zóny se zhoršenou hodnotou 

ovzduší. V roce 2010 byl překročen o 12% roční imisní limit pro prachové částice a imisní 

limit pro benzopyren. Taktéž dané území patří k území do oblasti se zhoršenou kvalitou 

ovzduší vůči limitům pro ochranu zdraví. [34] 

Mezi hlavní plynné znečišťující látky patří oxid siřičitý, oxidy dusíku, uhlovodíky 

a těkavé organické sloučeniny, oxid uhelnatý, oxid uhličitý, ozon, halogenované 

uhlovodíky a tuhé znečišťující látky. [35] 

Po prováděné biologické rekultivaci na exploatovaných plochách v  

DP Bohuslavice nebude docházet ke zhoršování kvality ovzduší. Na celkové ploše 61 ha 

dojde k postupnému zalesnění lesním porostem. Tato plocha je patřičně velká na to, aby 

jednotlivé limity imisí byly menší.  

Lesní porosty mají vliv na propustnost slunečního záření, koloběhu vody, 

fyzikálně-chemickým vlastnostem půdy a taktéž zachování bohatství půdní fauny a flóry. 

Vytvořením lesa dojde nejenom ke zlepšením kvality ovzduší, kdy stromy 

produkují kyslík a pohlcují škodlivé plyny, ale dojde i k zvýšení přítomnosti lesní zvěře. 

Zároveň les poskytne příjemné místo nejenom k odpočinku, houbaření, ale i krásnějšího 

pohledu na dané okolí než je doposud.     
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9 Závěr  

V této práci bylo mým cílem zhotovit návrh změn stávajícího generel plánu 

rekultivace, který by mohl sloužit jako výchozí koncepční materiál při úpravě souhrnného 

plánu sanace a rekultivace a plánu sanace a rekultivace.  

Touto problematikou jsem se zabýval proto, neboť současný návrh rekultivace 

nepočítal s povodňovými stavy, které se daným územím prohnaly. Ve spojení s nízkou 

hladinou podzemní vody, jílovitým podložím a velkým srážkovým úhrnem došlo 

k zatopení rekultivovaných ploch. To mělo za následek i to, že musela být odstavena těžba 

maltářského písku, jeho úprava a pozastavení prodeje suroviny. Pro organizaci tímto 

živlem vznikla finanční ztráta.  

K tomu, abych se dopracoval k závěrečnému návrhu změn stávajícího plánu 

rekultivace, jsem nejprve charakterizoval danou lokalitu a objasnil hydrogeologické a 

klimatologické podmínky. Ve stručném sledu jsem charakterizoval současnou těžbu a 

úpravu suroviny. Následovala analýza současného plánu rekultivace a následně dle těchto 

údajů jsem mohl zpracovat nový návrh rekultivace. Navrhnul jsem dvě varianty řešení 

daného problému týkající se jak technické, tak i biologické části rekultivace.  

Z technického, provozního a ekonomického hlediska je varianta č. 2 lepší 

z pohledu zajištění rychlejšího odvodnění, využití veškerých nadsítných frakcí, 

komunikace bude navazovat na rekultivovanou plochu, žádné složité terénní úpravy a je 

taktéž levnější po stránce ekonomické. Celková cena na provedení rekultivace ve  

variantě č. 1 je 72 997 856 Kč a ve variantě č. 2 je 72 692 176 Kč. Jednotlivé ceny se 

v průběhu let mohou lišit vlivem inflace, cen pohonných hmot, cenou sazenic aj. Základní 

schémata provedení rekultivace jsem zpracoval a zařadil do příloh.  

Plně věřím, že navržené změny provádění rekultivace budou po technické a 

ekonomické stránce vhodná a zaručí dostatečnou ochranu před nežádoucími vlivy a zvěří.  
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