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ANOTACE 

V předložené diplomové práci je zpracována aktualizace finančního rozpočtu plánu 

sanace a rekultivace společnosti Gypstrend, s.r.o. Stručně popisuje charakteristiku činnosti 

firmy Gypstrend, s.r.o, historii těžby sádrovce na Opavsku, a způsob těžby sádrovce v této 

lokalitě. Mimo toho se zaměřuje na popis sanace a rekultivace dané oblasti.  

 Stěžejní část se zabývá finančním rozpočtem plánu sanace a rekultivace firmy Gypstrend, 

s.r.o. Je proveden návrh nového rozpočtu, který je následně srovnán s rozpočtem 

původním. Nový rozpočet je navržen tak, aby byl pro firmu ekonomicky přínosný,             

a zároveň tak, aby byly minimálně zachovány stávající výsledky sanace a rekultivace. 

 

 

  

SUMMARY 

The updating of the financial budget of the reme diation plan and the restoration the 

company Gypstrend s.r.o. is processed in this presented dissertation. This dissertation 

consisely describes the characteristics of the activity this firm, and it describes the 

production of gypsum history in Opava and the methods of the extraction gypsum in this 

locality. Further this dissertation describes the remediation and the restoration in this 

locality. The main part of this dissertation deals with the financial budget of the 

remediation plan and the restoration this firm. The draft of a new budget is made. This one 

is compored with the original budget. A new budget is designed to be economically 

beneficial for a firm and as well as to be exsisting results of the remediation and the 

restoration at least retained.  
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SEZNAM ZKRATEK  

POPD   Plán otvírky, přípravy a dobývání 

OBÚ   Obvodní báňský úřad 

SZ   Severo západ 

EIA   hodnocení vlivů na životní prostředí  
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1 ÚVOD  

Ve své práci se zabývám aktualizací finančního rozpočtu plánu sanace a rekultivace 

společnosti Gypstrend, s.r.o. 

Každá firma, která získá oprávnění k dobývání výhradních ložisek, je ze zákona 

povinna vypracovat plány otvírky, přípravy a dobývání těchto ložisek. Tyto plány musí být 

vypracovány s dostatečným předstihem, před samotnou přípravou a otvírkou daného 

ložiska. Plány by měly být zpracovány tak, aby zajišťovaly plynulé a hospodárné dobývání 

při použití vhodných dobývacích metod, a samozřejmě také tak, aby byla zajištěna 

bezpečnost provozu. 

Součástí plánů otvírky, přípravy a dobývání je vyčíslení předpokládaných nákladů na 

vypořádání důlních škod, vzniklých v souvislosti s plánovanou činností a na sanaci            

a rekultivaci dotčených pozemků, včetně návrhu na výši a způsob vytvoření potřebné 

finanční rezervy dle § 31 odst. 6 a § 37a) Horního zákona. [4] 

Předpokládaná životnost zásob je na ložisku sádrovcového dolu v Kobeřicích do 

roku 2025. Firma Gypstrend, s.r.o. původní finanční rozpočet na sanaci a rekultivaci 

navrhla v roce 1995. Posléze ho přepracovala v roce 2009. V letošním roce však bude 

organizace žádat o změnu harmonogramu čerpání prostředků na sanaci a rekultivaci,          

a součástí žádosti bude aktualizovaný rozpočet. Pro sanaci a rekultivaci má firma 

vytvořenou povinnou rezervu ze zisku, a tu hodlá čerpat v pětiletých obdobích až do roku 

2025, kdy chce ukončit těžbu sádrovce v Kobeřicích. Po ukončení těžby v Kobeřicích 

firma zvažuje otevření nového ložiska sádrovce v nedalekých Sudicích. 

Obnova krajiny, která je poškozena rozsáhlou těžbou, je velmi složitou operací, proto 

je potřeba pečlivě sestavit rozpočet, a je nutné naplánovat postup všech prací spojených se 

sanací a rekultivací. Nový rozpočet jsem se snažila navrhnout tak, aby byl pro firmu 

ekonomicky přínosný a zároveň tak, aby byly minimálně zachovány stávající výsledky 

sanace a rekultivace. 

 V teoretické části jsem charakterizovala sanaci a rekultivaci, která se dělí na část 

technickou a biologickou. Technická rekultivace je členěna do více stavebních objektů. 

V praktické části jsem se zabývala  vývojem fondu sanace a rekultivace od r. 2009 do        

r. 2013.  
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2 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI  

2.1 Stručná historie těžby sádrovce v okolí Opavy 

Ložisko sádrovce se nachází v Opavské pánvi a je to jediné známé ložisko sádrovce 

v České republice. Původní lokální ložisko těžby bylo na severním okraji Opavy, kde se s 

první těžbou začalo v první polovině 19. století. Zde se těžilo do roku 1963, následně došlo 

k zatopení lomu a vznikla zde rekreační oblast, tzv. Stříbrné jezero, kterému se také říká 

„Sádrák“. Těžba se následně přesunula asi 14 km severovýchodně za Opavu (viz obr. č. 1). 

V současné době ložisko čítá plochu asi 140 ha, z čehož aktuálně těžený povrch zahrnuje 

plochu cca 60 ha. 

V roce 1967 zde byla zprovozněna technologická linka na úpravu sádrovce drcením. 

V souladu se zněním Horního zákona č. 41/1959 Sb. byl stanoven dne 9. 12. 1959 

dobývací prostor pro toto ložisko. V rámci tohoto dobývacího prostoru se omezení těžby 

týkalo přeložení silnice Kobeřice – Hněvošice, a dále muselo být zajištěno dodržení 

ochranného pilíře 25 m u silnice Kobeřice – Rohov. Dalším požadavkem bylo respektovat 

ochranné pásmo v šíři 50 m od státní hranice s Polskem. Plocha dobývacího prostoru čítá 

98,3885 ha. Pozemky, kterých se týkala těžba, byly dočasně nebo trvale vyňaty ze 

zemědělského půdního fondu.  

Chráněné ložiskové území bylo stanoveno v souladu se zněním Horního zákona     

č. 44/1988 Sb. o celkové výměře 167, 4331 ha a následně bylo rozhodnutím ministerstva 

životního prostředí změněno z původní výměry na rozlohu 149,0363 ha.  

Během těžby sádrovce byla vytvořena těžební jáma s velkými rozměry i s velkým 

objemem. Jáma měla oválný tvar a ve směru delší osy, která procházela přibližně 

východozápadním směrem, dosahovala délky přibližně 1100 m. V kolmém směru kratší 

osy měřila asi 600 m. [2] 

  



Bc. Nikola Stříbná: Aktualizace finančního rozpočtu plánu sanace a rekultivace společnosti 
GYPSTREND, s.r.o. 

3 
2013 

 

Obrázek 1: Mapa - Umístění povrchového dolu [2] 

2.2 Základní údaje o společnosti 

Ložisko sádrovce Kobeřice se nachází v okresu Opava, na katastrálním území obce 

Kobeřice. Sádrovcový důl byl uveden do provozu v roce 1963. Společnost GYPSTREND 
s.r.o. je jedinou firmou v České republice, která se zabývá těžbou a zpracováním sádrovce. 

Vznikla jako nástupce bývalého státního podniku Sádrovcové doly Kobeřice. Sádrovcové 

doly Kobeřice byly zprivatizovány k 1. 1. 1995 a na GYPSTREND s.r.o. tak přešla veškerá 

práva a povinnosti tohoto bývalého státního podniku. [2] Společnost GYPSTREND s.r.o. 

byla původně založena třemi partnery, a dnes je ve vlastnictví jednoho z nich. Většinovým 

vlastníkem je pan František Peringer, který společnost vlastní ze 66,67% a zbylých 33,33% 

vlastní firma POSLEDNÍ FEDERÁLNÍ s.r.o., jejímž jediným vlastníkem je rovněž 

František Peringer. [3] Firma GYPSTREND s.r.o. se zabývá těžbou a úpravou sádrovce, 

výrobou sádry a výrobou sádrovcových výrobků pro stavební účely. Dále se společnost 

zabývá také zemními pracemi a prováděním staveb, jejich změnou a možným odstraněním 
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stávajících staveb. V současné době společnost zaměstnává přibližně 60 zaměstnanců, 

z větší části jsou to odborní dělníci, v menší míře pak středoškolsky a vysokoškolsky 

vzdělaní zaměstnanci, kteří zastávají administrativní a manažerské pozice. [6] Na 

následujícím obrázku je zobrazeno logo firmy. 

 

              Obrázek 2: Logo firmy Gypstrend s.r.o.[5] 

2.3 Popis činnosti společnosti Gypstrend s.r.o. 

Společnost Gypstrend je zkušeným nástupcem v dlouholeté tradici těžby                   

a zpracování sádrovce. 

Firma Gypstrend kromě přírodního sádrovce zpracovává také sádrovec syntetický,    

a titano-sádrovec, na jehož zpracování získal exkluzivní smlouvu na 20 let s jeho 

výrobcem Precheza Přerov. 

Gypstrend také vyvinul vlastní technologii pro výrobu přesných příčkových tvárnic 

SUPERBLOK®. Firma na výrobu těchto tvárnic vlastní“ know-how“, a k dispozici má 

také chráněné průmyslové vlastnictví, týkající se částečného nahrazení sádry sádrovcem. 

Toto hraje důležitou roli při zpracování odpadního průmyslového sádrovce. 

Část sádrovce, který Gypstrend vytěží, je po drcení a homogenizaci dopravována 

železnicí do cementáren v České a Slovenské republice, kde slouží jako regulátor tuhnutí 

při výrobě cementu. Zbytek sádrovce se kalcinací zpracovává na sádrovcové pojivo, které 
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se pak prodává jako volně ložené nebo pytlované v 1 kg, 2 kg, 5 kg nebo 30 kg baleních. 

Část sádrovcového pojiva se používá na výrobu tvárnic SUPERBLOK® a pro výrobu řady 

ušlechtilých sádrových omítek ProGypsum®. [6] 

Sádra se také používá k výrobě redukčního činidla G – SAL, které je určené k redukci 

šestimocných chromanů Cr6+ v cementech a ve hmotách obsahujících cement s obsahem 

chromanů. Složení redukčního činidla tvoří aktivní složka zelená skalice, která je 

chemicky vysušena sádrovým pojivem. G – SAL se jeví jako prášková hmota, která je 

vzduchem dopravovatelná. Není to nebezpečná látka. [6] 

 Pro zajímavost uvádím tabulku č. 1, která obsahuje údaje o těžbě a uložených 

hmotách firmy Gypstrend s.r.o. v letech 2005 – 2012.  

Tabulka 1: Údaje o těžbě a uložených hmotách firmy Gypstrend s.r.o. v tunách 

 Těžba 
sádrovce 

Celková 
expedice 

Expedice 
sádra 

Expedice 
cizí 

Hmoty 
uložené v 

rámci sanace 

2005 31 290 22 525 13 016 8 509 126 268 

2006 43 611 16 323 15 366 957 105 636 

2007 121 429 59 267 15 864 43 403 65 570 

2008 54 092 33 660 12 931 20 729 26 042 

2009 22 676 99 647 9 967 0 38 744 

2010 9 564 7 966 7 966 0 49 191 

2011 14 106 7 795,5 7 794 1,5 72 032 

2012 16 105 9 097 9 097 0 66 677 

celkem 312 873 256 280,5 92 001 73 600 550 160 

Zdroj: [3] 

2.4 Způsob dobývání 

Ložisko se dobývá povrchovou těžbou. Zásoby jsou ohodnoceny jako bilančně volné 

v kategoriích A B, C1 a C2. Část zásob je vázána v ochranných pilířích závodu, tedy 

komunikací a zbylá část je hodnocena jako nebilanční, díky nadměrné skrývce.  



Bc. Nikola Stříbná: Aktualizace finančního rozpočtu plánu sanace a rekultivace společnosti 
GYPSTREND, s.r.o. 

6 
2013 

Skrývkové práce byly ukončeny roku 2004, čímž došlo k odkrytí ložiska sádrovce 

v celém plošném rozsahu těžby dle platného plánu POPD. Materiál ze skrývek byl uložen 

na vnitřní výsypku, hlavně do prostoru tvořeného přitěžovacím tělesem na jížním 

závěrném svahu.  

Primární rozpojování sádrovce je v současné době prováděno trhacími pracemi 

malého rozsahu. Pro trhací práce jsou používány povolené průmyslové trhaviny. Roznět 

náloží je elektrický, použité roznětnice RKC1 a RKA.  

Vrtací práce jsou prováděny rotačně a řeznovrtnou soupravou pro vrty na odstřely. 

Pro sekundární rozpojování jsou vrtací práce prováděny ručními, vrtacími soupravami. 

Rubanina a skrývka se nakládá lžícovými rypadly. Pláně, dopravní cesty a hrnutí na vnitřní 

výsypce se provádí dozery. Doprava těženého materiálu je zajištována nákladními 

terénními vozidly. Dopravní trasy jsou v řezech vedeny po upravených pláních a po 

zpevněných komunikacích.  

Při výrazně nižším objemu roční těžby nelze uplatnit zásady hromadné těžby. Prudce 

se měnící kvalita sádrovce horizontálním i vertikálním směrem v I. etáži, tj. typu A, 

vyžaduje s ohledem na maximální výtěžnost jeho pravidelnou mixáž. 

 Z tohoto důvodu je sádrovec na I. etáži těžen buď bez předchozího rozpojení 

přímo rýpadly, nebo po odstřelu malého rozsahu v lavicích o mocnosti 2 - 5 m, nejméně ze 

dvou pracovišť současně. Tento způsob umožňuje účinný výkliz při současném dosažení 

požadované výstupní kvality suroviny. 

 II. etáž sádrovce technologických typů B a C je v současnosti bez pohybu. 

Způsobuje to jednak momentálně zvolený a nutný způsob těžby sádrovce typu A, jednak 

nutnost zachovat jistotu vysoké kvality sádrovce při dotěžování ložiska. V posledních 5 

letech těžby musí pokrýt očekávanou zvýšenou potřebu suroviny pro výrobu sádry             

a výrobků z ní. Také však musí mixáží zajistit možnou úpravu kvality sádrovce z nově 

otevřeného ložiska, kdy samotné horní polohy sádrovce z otvírky potřebnou kvalitu nemusí 

mít. [2]  

Na obr. č. 3 je zřejmá hlavní komunikace podél lomových stěn, nad ní je zřetelná 

poloha první etáže sádrovce.  
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Obrázek 3: Pohled na těženou část ložiska [vlastní zpracování] 
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3 STRUČNÝ POPIS PLÁNU SANACE A REKULTIVACE  

Při tvorbě koncepce plánu sanace a rekultivace se vycházelo z hodnocení vlivu 

rekultivace na životní prostředí, zpracované podle zákona č. 244/1992 Sb. (EIA). Nakonec 

byla zvolená níže popsaná minimalistická varianta, která počítá s tím, že po technické 

rekultivaci bude vytěžený prostor zaplaven a vznikne jezero, které bude sloužit především 

k rekreačním účelům. 

Vydobytý prostor bude sanován včetně následné rekultivace jižního závěrného 

svahu. Důsledným odvodněním a dodržením parametrů pro ukládání vnitřní výsypky dále 

uvedených bude dosaženo plné stability předmětného svahu. 

Vedle tohoto opatření se proti erozní činnosti výtoků vod ze statigrafického rozhraní 

kvartérních a terciérních hornin pozitivně projeví překrytí této úrovně hladinou jezera, 

vzniklého přirozeným zaplněním kotliny až po úroveň 235 m n. m., což bude zajištěno 

výtokem z jezera, umístěným v této nadmořské výšce. Komunikace kvartérních vod bude 

s vodami jezera umožněna průsakem přes prostupné hmoty štěrkopísků, a nemusí proto 

docházet k vyplavování a rozmývání břehů a jejich postupné devastaci. 

Technická rekultivace těžbou dotčených území dolu Kobeřice musí také vycházet ze 

stavu lokality v současnosti a z technických možností a návazností na těžbu. Jsou to 

především: 

 stav rozfáranosti ložiska a nutnost zvoleného postupu při odtěžování zásob, 

 dostupné objemy potřebných zakládkových hmot, dosažitelných v následujících 

letech. 

3.1 Základní principy řešení  

 vydobytý prostor bude zavezen do úrovně rozhraní kvartér – terciér (cca 230 m n. 

m.), 

 zbytek prostoru bude zaplněn vodou až do výše hladiny cca 235 m n. m. tak, aby 

rozdíl hladin v korytě přeloženého Oldřišovského potoka a ve vzniklém jezeře byl 

co nejmenší, 
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 výtok vod ze vzniklého jezera bude realizován úklonnou vodotečí se stabilní funkcí 

do Oldřišovského potoka, 

 stěny vzniklých svahů a náspů budou stabilizovány tak, aby se předešlo co nejvíce 

případným skluzům a sesuvům, 

 pro obnovení původního izolátoru pod bázi kvartérních štěrkopísků bude svrchní 

poloha zavezeného prostoru tvořena málo propustným materiálem. 

3.2 Technická rekultivace 

Technická rekultivace vytěženého prostoru bude provedena ve třech etapách časově 

velmi vzdálených.  

3.2.1 První etapa 

 Předmětem této etapy rekultivace je ve smyslu rozhodnutí OBÚ v Ostravě, 

uvedených v úvodu, zabezpečení stability jižního závěrného svahu v nejnutnějším věcném 

i finančním rozsahu. Pro případnou sanaci skluzů na východním a severním závěrném 

svahu je ponechána výrazná finanční rezerva. 

Změněné možnosti získání potřebných sanačních materiálů, pocházejících 

v rozhodném množství z externích zdrojů, způsobily značné zpomalení realizace záměru   

a jsou hlavním důvodem změny plánu rekultivace. [2] Obr. č. 4 znázorňuje schematické 

parametry plošin, sklonu čela jednotlivých stupňů vnitřní výsypky pro zabezpečení 

stability uloženého výsypkového tělesa. Obr. č. 5 zobrazuje názorné ukládání Prestabu 

v prostoru vnitřní výsypky. Obr. č. 6 dokumentuje skluz východního závěrného svahu 

v jeho konečné fázi.  
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Obrázek 4: Vzorový řez tělesem po dokončení první etapy [2] 
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Obrázek 5: Pohled na prováděnou technickou rekultivaci jižního závěrného svahu [vlastní zpracování] 

 

 

Obrázek 6: Pohled na východní závěrný svah [vlastní zpracování] 



Bc. Nikola Stříbná: Aktualizace finančního rozpočtu plánu sanace a rekultivace společnosti 
GYPSTREND, s.r.o. 

11 
2013 

Společnost Sádrovcové doly Kobeřice chce pro zajištění stability jižního svahu 

vytvořit přitěžovací těleso a ochranný val. Dále provede odvodnění jezera, demolici 

čerpací stanice a rekultivaci odkaliště důlních vod. 

Přitěžovací těleso je hlavní částí této části technické rekultivace a bude vytvořeno 

převážně z cizích materiálních zdrojů, jelikož se v lomu nenachází dostatečné množství 

skrývkových hmot, které by mohly být použity. Pro stavbu tohoto tělesa mají být použity 

tyto materiály: 

 PRESTAB, který je produktem společnosti PRECHEZA a.s. Přerov s certifikátem 

C 242 – 223/2005-004 jako granulát aditivovaný pro technickou rekultivaci, 

 teplárenské popílky certifikované jako výrobek, 

 jiné odpady kategorie O, 

 stavební suť s přednostním určením k tvorbě drenů, 

 zemina z průmyslových a liniových staveb. 

Z vlastních materiálů bude do tělesa ukládán pouze výkliz ze sádrovce, jehož 

množství se dá odhadnout v průměru na max. 2 000 m3 ročně. 

Společnost Gypstrend, s.r.o. předpokládá, že převážnou část materiálu potřebného 

k doplnění tělesa výsypky získá od cizích dodavatelů s výjimkou výklizu z vlastní těžby 

sádrovce. Tyto očekáváné objemy jsou uvedeny v následující tabulce.  

zemin z vnějších zdrojů 7 000 m3 - 12 000 m3 

PRESTABu, popílku apod. 5 000 m3 

stavební suti 500 m3 - 1500 m3 

z výklizu - vlastní 1 000 m3 - 2 000 m3 

celkem 13 500 m3 - 21 500 m3 

 

Demolice čerpací stanice bude časově provedena v rámci 2. etapy v době, kdy postup 

vnitřní výsypky neumožní její další existenci. Finanční krytí akce je součástí dále 

uvedeného rozpočtu. 

Zbývající tři objekty mohou být realizovány až v průběhu napouštění jezera. Jsou 

věcně, časově i nákladově nenáročné, a jsou rovněž součástí rozpočtu dle této změny. 
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Parametry přitěžovacího tělesa – 1. etapa 

 Pláně výsypky budou založeny 197, 209, 221 a 233 m n. m., 

 Šířka plání bude 35 m s výjimkou pláně na úrovni 233 m. n. m. jež bude 15 m, 

 Sklon svahu čela stupně je stanoven v poměru 1 : 1,5, 

 u III. etáže je sklon 1:2, 

 generelní sklon tělesa vypočtený pro horší interpretaci činí 12o 47‘ (POPD   

připouští max. 13o 45‘). 

Podle vzájemné polohy tělesa a dosud uložené vnitřní výsypky bude vytvořen 1 až 4 

stupeň. Maximální délka tělesa v jeho horní části bude 830 metrů. 

Pro dokončení tělesa do projektovaného tvaru, při dodržení přísné technologické 

kázně, je nutno ještě uložit 131 000 m3 materiálů. 

Kromě této kubatury je odhadována potřeba rezervy hmot na úpravy východního      

a severního závěrného svahu v objemu 200 000 m3, celkem tedy potřeba 331 000 m3 hmot. 

Parametry přitěžovacího tělesa – 2. etapa 

 pláně výsypky budou založeny 197, 209, 221 a 238 m n. m., 

 šířka plání bude 35 m s výjimkou výše uvedené pláně ve výšce 238 m n. m., 

 sklon svahu čela stupně je stanoven v poměru 1 : 1,5, 

 mezi úrovněmi 233 a 238 m n. m. bude sklon svahu tělesa v poměru 1 : 7 

(očekávaná oblast příbojových vln), 

 generelní sklon tělesa vypočtený pro horší interpretaci činí 12o 47‘ (POPD připouští 

max. 13o 45‘). 

Podle vzájemné polohy tělesa a dosud uložené vnitřní výsypky bude vytvořen 1 až 4 

stupeň. Maximální délka tělesa v úrovni 238 m n. m. bude 830 metrů. 

Pro dokončení tělesa do projektovaného tvaru při dodržení přísné technologické 

kázně je nutno ještě uložit 273 200 m3 materiálů. [2]  

Na obr. 7 lze vidět část přitěžovacího tělesa u jižního závěrného svahu konkrétně 

jeho polohu při styku s rostlým terénem.   
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Obrázek 7: Pohled na dokončenou 1. etapu technické rekultivace [vlastní zpracování] 

3.2.2 Druhá etapa 

V této etapě bude ukládán materiál na jižní závěrný svah a vytvořeno těleso, tím 

bude dosaženo příznivého tvaru v oblasti příbojové linie, který lépe zabezpečuje stabilitu 

předmětného svahu. Doba této zavážky není limitována, bude závislá na dosažitelnosti 

sanačních materiálů.  

Na obr. č. 8 je schematický řez, který znázorňuje parametry stupňů vnitřní výsypky 

v podobě, které musí být minimálně dosaženo buď před konečným zavezením prostoru na 

úroveň 235 m n. m., nebo před totálním zatopením jezera. Pro tvar tělesa je rozhodující 

zejména vytvoření mírného svahu 1:7 v jeho horní části.  Obr č. 9 ukazuje detailně úpravu 

příbojové linie budoucího jezera. 
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Obrázek 8: Vzorový řez tělesem po dokončení druhé etapy [2] 
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Obrázek 9: Zpevnění příbojové linie-Schematický řez [2] 

3.2.3 Třetí etapa 

V rámci realizace třetí etapy sanace a rekultivace bude celý vytěžený prostor zavezen 

do úrovně 230 m n. m., která se stane dnem budoucího jezera. Tato etapa bude co do 

objemu ukládaných hmot mnohonásobně větší a bude rámcově představovat potřebu cca 

8 086 500 m3 materiálů. 

Předmětný prostor bude sloužit k deponování skrývkových materiálů z otvírky 

nového sádrovcového dolu v Sudicích. 

Alternativně může nastat situace, že přebytek skrývek v Sudicích nebude možno 

deponovat v novém dole, a bude je nutno dále ukládat v Kobeřicích. Tím by byl zcela 

zavezen prostor předpokládaného jezera, v krajním případě i vytvořena skládková figura, 

výškově převyšující úroveň původního terénu. 
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Při dlouhém čerpání důlních vod bylo zjištěno, že přítok vody do dolu činí 20 – 25 

l/s. Při tomto přítoku by trvalo zaplnění dolu cca 2 roky. Je zřejmé, že po celou tuto dobu 

mohou být prováděny dokončovací práce nad vodní hladinou budoucího jezera.  

Pro zachování čistoty vody v nově vzniklém jezeře je třeba provést několik opatření 

proti míšení vod z okolních potoků do vody jezerní. Toto opatření je zajištěno vyložením 

koryt nepropustnou folií, což bylo provedeno v rámci stavby přeložky, který bude nasypán 

v prostoru proti závodu a na  SZ straně dobývací kotliny. Tento val bude sypán z materiálů 

v předmětné době dostupných a jeho koruna se bude nacházet na úrovni 238 m n. m. 

Opatření proti mísení vod Oldřišovského potoka s vodami vzniklé vodní nádrže bude 

spočívat rovněž v tom, že přepad jezera v úrovni hladiny 235 m n. m. bude veden ve směru 

toku vody v přeložce potoka těsnými betonovými rourami, až do místa koryta potoka 

s nadmořskou výškou 232,7 m n. m. Toho bude dosaženo vyhloubením 300 m dlouhého 

příkopu, s pravidelným klesáním 0,77 m/100 m, který bude zatrubněn rourami typu TRB  

průměru 600-19-60.250 se zabudovaným integrovaným těsněním. 

Při vysokém stavu vodní hladiny potoka v místě vyústění výtoku stoupne hladina 

potoka maximálně na úroveň hlavy břehů, tj. 234,4 m n. m., čímž je vyloučeno, že by se 

voda z potoka mohla vracet zpět do jezera. [2] 

3.2.4 Způsob ukládání zemin                         

 Zeminy budou ukládány po jednotlivých vrstvách o maximální mocnosti 2 m, 

následně urovnány dozerem a hutněny pojezdem technologických vozidel. 

 Alternativní materiály, tj. PRESTAB a teplárenské popílky, mohou být ukládány 

bez úpravy nebo ve směsi s vápnem. Tyto směsi vedou k rychlému zpevnění uložené 

vrstvy. Předmětné materiály budou ukládány v rámci stupně tak, aby v konečném tvaru 

stupně mohly být překryty přírodní zeminou o mocnosti alespoň 2 m. 

 Voda, vyvěrající ze závěrného jižního a východního svahu a z drenů již 

vytvořených, bude sváděna otevřeným příkopem na styku tělesa s východním závěrným 

svahem. Jestliže těleso svou výškovou úrovní překoná úroveň vývěrů vod, bude 

v příslušném úseku dren zatrubněn. [2] 
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3.2.5 Odkaliště důlních vod  

Odkaliště důlních vod bylo vybudováno na rozmoklých pozemcích severozápadně od 

povrchového dolu.  Hráze po východním, severovýchodním a severozápadním obvodu jsou 

sypané při použití neogenních vápnitých jílů, jež jsou svými vlastnostmi výborným 

izolátorem.  

Voda do odkaliště je dopravována výtlačným potrubím, vedeným pod úrovní terénu 

a ústícím do objektu z jihu. Odtéká přepadem do potrubí z kameninových rour 

v severozápadní části odkaliště. Hlava hráze a jejich břehy jsou zatravněny, na vnějších 

březích se vyskytují dřeviny z náletu. 

Potřebné technické úpravy rekultivačního charakteru budou malého rozsahu              

a technicky i finančně nenáročné. Spočívají v podstatě pouze z: 

 demontáže max. 5 m přívodního potrubí, 

 vytvoření drenážní kapsy v místě přírodního vodního zdroje v jižní části odkaliště u 

východní části hráze, 

 případného převedení vody, přepadající z vodárny na pitnou vodu, otevřeným 

příkopem do odkaliště v případě, že vydatnost výše uvedeného zdroje v jižní části 

nádrže nebude natolik dostatečná, aby zajistila stálé doplňování vody a její obměnu. 

Těleso hráze nevyžaduje žádnou technickou úpravu, údržba trávního porostu             

a průklest náletových dřevin jsou prováděny průběžně, a v době ukončení funkce nádrže 

jako odkaliště důlních vod již nebude potřebná. 

V případě otevření nového povrchového dolu v Sudicích může předmětná nádrž 

variantně sloužit jako odkaliště i pro tuto lokalitu, a v daném případě by se jí během 

dalšího využívání rekultivace netýkala. [2]  

3.3 Technická rekultivace – rezerva  

Plán sanace a rekultivace pamatuje také na to, že v rozpočtu na technickou 

rekultivaci ponechává finanční rezervu na likvidaci  případných havárií závěrných stěn. Jak 

sádrovec, tak i nadložní polohy skrývkových materiálů jsou vesměs snadno zvětratelné,     

a při působení ložiskových i povrchových vod ztrácejí soudržnost. Nejnebezpečnější 
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z tohoto pohledu jsou vody kvartérní, zejména v poloze štěrkopísků, proto je jejich čerpání 

pomocí svislých čerpacích vrtů podél jižního zavěrného svahu nezbytné.  

Předpokládaná rezerva vychazející z potřeby zemin o objemu 200 000 m3 je 

dostatečná pro likvidaci jedné havarie stěny do 40 m délky porušené stěny v úrovni 

štěrkopísku. Je to srovnatelná havárie s tou, k níž došlo na východním zavěrném svahu a je 

zřetelná ze snímku (viz obr. č. 6).  Potřeba kubatury materiálu na přitěžovací těleso je 

mimo jiné závislá na místě výskytu havárie. Rozpočtovaná částka vychází z předpokladu, 

že potřebné množství materiálu nebude možno získat v relativně krátké době od dodavatele 

v blízkém okolí, a bude nutno použít materiál již jednou uložený na vnitřní výsypku, a to 

v její jihozapádní části. Výhodou je krátká dopravní vzdálenost (cca. 1,5 km), a tím 

zkrácení doby akce, a zejména nižší náklady na ni. Výhoda spočívá také v tom, že při této 

variantě není nutno ani při méně přiznivých povětrnostních podmínkách zajištovat čistění 

veřejných komunikací od znečištění výjezdem vozidel z hliniště. Práce by byly prováděny 

ve vlastní režii a vlastními prostředky, v čemž je přiznivá možnost flexibilního nasazení 

prostředků. 

Ponechání rezervy spočívá také v tom, že k destrukci svahu z výše uvedeného 

důvodu může ještě výrazněji dojít na severním závěrném svahu. Při úklonu vrstev směrem 

k jihu mohou bloky horniny a polohy nadložních sedimentů snadno vyjíždět ze svahu        

a způsobit rozrušení terénu v předpolí závěrné hrany lomu. Mohlo by dojít k porušení 

koryta potoka, který není možno za přijatelných nákladů přemístit dále do předpolí. Tato 

havárie by způsobila průval vod do povrchového dolu s nutností jejich čerpání tří až 

čtyřnásobného množství a to jen v příznívých klimatických podmínkách bez deštových 

srážek. Při vyšším stavu vody ve vodoteči by účinné čerpání vod nebylo možné.  

Při rozsáhlejší havárii východního stavu by teoreticky mohla kromě potoka být také 

ohrožena silnice I. třídy z Kobeřic do Sudic.  

Technické parametry tělesa pro zastavení pohybu v prostoru rozrušeného svahu 

musejí být v konečné podobě shodné s parametry přitěžovacího tělesa – I. etapa (kap. 

Technická rekultivace obr. č. 4). Pro urychlené dosažení horní hrany tělesa mohou být 

sníženy šířky plošin na nezbytně nutnou dobu z 35 na 25 m.  
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3.4 Související stavební objekty  

Při zamýšleném stavu, kdy po ukončení bánské činnosti ve společnosti Gypstrend 

s.r.o. v Kobeřicích vznikne na převážné ploše, v prostoru dobývání, vodní plocha, je nutná 

realizace souvisejících stavebních objektů:  

a) SO O2 – odvodnění tělesa  

b) SO 03 – ochranný vál  

c) SO 06 – zpevnění příbojové linie   

 

Ad a) Realizace objektu odvodnění jezera není z hlediska technického provedení ani 

finančně příliš náročná. Pro případ běžných povětrnostních podmínek bude jeho správná 

činnost záviset na přesném provedení prací, zejména na dodržení spádových a výškových 

poměrů potrubního řádu. Za úvahu snad stojí, zda není vhodné u čela vstupu do potrubí 

nainstalovat zpětnou klapu nebo pojistku proti zpětnému toku z potoka do jezera, při 

mimořádně vysoké hladině ve vodoteči a rozlití vody na okolní plochy ve směru toku. 

Protože by však šlo o zcela mimořádnou událost, je zřejmé zvážit realizaci jiného 

technického opatření pro řešení tohoto problému.  

Ad b) Ochranný vál je stavební objekt s výrazně převažujícími zemními pracemi. 

Jejich provedení není pro firmu Gypstrend s jejími zkušenostmi v tomto oboru náročné. 

Čelo nově uloženého tělesa má však patu ve svahu, klesajícím do vytěženého prostoru. 

Bude proto zřejmě nutné pečlivé hutnění ukládaných materiálů, aby nedošlo k jejich       

sesuvu směrem do vytěženého prostoru. 

Ad c) Přestože se to nezdá na první pohled příliž důležité, je realizace tohoto objektu 

nezbytně nutná. Rozloha budoucího jezera s délkou okolo 1 km v úrovni hladiny dává při 

silném větru možnost vzniku vln o výšce několika dm. Při nárazu na břeh mohou odhadem 

narušit svah rozlivem do výše až 1 m nad hladinou. Proto je pro stabilitu svahu tento objekt 

důležitý.  

Dá se očekávat, že budoucí vodní plocha přiláká občany Kobeřic, ale i širšího okolí, 

k rekreačnímu vyžití. Z tohoto důvodu lze doporučit, aby v místech předpokládaného 

přístupu do vody byla kapsa s uloženým lomových kamenem přikryta s dostatečnou 

vrstvou štěrkopísku pro snadný přístup k hladině.  
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3.4.1 Souhrnně k souvisejícím objektům  

Vznik jezera po ukončení bánské činnosti v Kobeřicích není jedinou jistou variantou. 

Není vyloučeno, že Evropská unie upřednostní v cementářském průmyslu používat ve 

výrobě cementu výhradně přírodní materiály. V tomto případě by otvírka nové lokality na 

těžbu sádrovce v Sudicích byla reálná, to by zpětně mělo mimo jiné vliv na úsporu nákladů 

na sanaci a rekultivaci právě v oblasti těchto souvisejících objektů. Jejich realizace by totiž 

byla bezpředmětná, protože vytěžený prostor by byl zcela zavezen skrývkovým materiálem 

z otvírky nového dolu.  

Z tohoto pohledu by došlo k úspoře finančních prostředků, sumárně za tyto 3 objekty 

11,8 mil. Kč v cenových relacích r. 2012. Svým způsobem je možno tyto prostředky 

hodnotit jako nečekanou finanční rezervu.  

V uvedeném případě by rovněž byla diskutabilní likvidace stavební části hlavní 

čerpací stanice v rozsahu finančního vyjádření v rozpočtu. Pouhá demolice stavebním 

strojem, s ponecháním trosek na místě a jejich přesypáním zasypových materiálem, by byla 

zřejmě postačující.   

3.5 Biologická rekultivace  

Biologická část rekultivace vychází z odlišných cílových funkcí jednotlivých částí 

pobřeží budoucí vodní nádrže a diverzifikace odlišných biotopů. 

Po provedených rekultivacích by měl prostor sádrovcového dolu být nejen včleněn 

zpět do krajiny, ale měl by vytvořit nový, z hlediska ekologie krajiny významný prvek, 

napojený na územní systém ekologické stability. 

Biologická rekultivace se podle tohoto záměru týká závěrných svahů nad úrovní 

budoucí vodní hladiny, tj. 235 m n. m. a přilehlých ploch, zejména za severní a východní 

hranou dolu. 

Maximálně využívá přirozené sukcese vegetace. Na převážné části rekultivací 

dotčených ploch budou náletové dřeviny prořezány, případná volná místa dosazena 

vzrostlými sazenicemi, a prováděna potřebná údržba. 
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Pro potřeby zlepšení půdní jakosti v místech budoucích travnatých pláží je za jižní 

hranou dolu v blízkosti bývalé jámy Naděje deponováno cca 2 000 m3 ornice. Před 

použitím ji bude nutno provzdušnit a prohnojit. Současný stav po provedené biologické 

rekultivaci východního závěrného svahu je zobrazen na obrázcích č. 10 a 11. 

 

Obrázek 10: Pohled na jižní provedenou biologickou rekultivaci v západní části [vlastní zpracování] 
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Obrázek 11: Pohled na jižní provedenou biologickou rekultivaci v západní části [vlastní zpracování] 

Biologická část rekultivace sádrovcového dolu je určena třemi základními principy, 

kterými jsou: 

1. zonace plochy podle cílového využití  

2. maximální využití přirozené sukcese vegetace  

3. diverzifikace cílového stavu  

 

1. zonace plochy podle cílového využití  

Celá plocha budoucí vodní nádrže a jejího pobřeží je podle využití v cílovém stavu 

rozdělena na 3 zóny: 

a) rekreační zóna, kde zcela převládá rekreační využití (např. písečné pláže na 

koupání, trávníky na slunění), 

b) přírodní zóna, převládají dřeviny a přirozené biocenózy, 

A. volná přírodní zóna, přístupná částečně rekreaci, rybaření apod., ale 

bez komunikací a staveb 

B. chráněná přírodní zóna, oblast klidu pro rostliny a živočichy 
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c) technická zóna, propojení potoka a vodní nádrže, technické zázemí závodu, 

biologická bariéra mezi závodem a zónami a) a b). 

2. maximální využití přirozené sukcese vegetace  

Z hlediska ekologie krajiny i z hlediska ryze ekonomického se jeví pro biologickou 

část rekultivace dolu jednoznačně výhodnější využití přirozené sukcese vegetace, její 

podpora, usměrnění a urychlení, postupné doplňování cílových dřevin, výchovné zásahy 

apod. 

3. diverzifikace cílového stavu  

Aby rekultivovaný důl s nově vzniklou vodní nádrží a rozsáhlým pobřežím byl co 

největším přínosem i z hlediska ekologie krajiny, měl by být celý nově vzniklý ekosystém 

složen z odpovídajících druhů rostlin a živočichů, a také by měl být přirozeně 

diverzifikován. Proto bylo pro biologickou rekultivaci rozlišeno několik typů biotopů         

a cílová skladba biocenóz, jakož i postupy rekultivačních prací pro každý z těchto biotopů 

byly zpracovány zvlášť. [2] 
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4 AKTUALIZACE ROZPOČTU PLÁNU SANACE A 

REKULTIVACE  

4.1 Princip tvorby rozpočtu 

Rozpočet v rámci projektu sanace a rekultivace Sádrovcového dolu v Kobeřicích byl 

zpracován v r. 2009 a je složen z následujících části: 

 Rozpočet technické části sanace a rekultivace; 

 Rozpočet biologické části sanace a rekultivace; 

 Rozpočet ostatních předpokládaných nákladů. 

4.1.1 Rozpočet biologické části sanace a rekultivace 

Rozpočet biologické části sanace a rekultivace byl zpracován na podkladě Projektu 

biologické rekultivace Lom Kobeřice, zpracované Ing. René Binarem, která je nedílnou 

součástí Změny č. 1 POPD.  V této práci se nezabývám aktualizaci tohoto rozpočtu.  

4.1.2 Rozpočet ostatních předpokládaných nákladů 

Tento rozpočet obsahuje předpokládané náklady na pronájmy pozemků, odborné 

posudky a studie, náklady na poradenství, softwarové vybavení apod. 

4.1.3 Rozpočet technické části sanace a rekultivace 

Rozpočet v rámci projektu sanace a rekultivace Sádrovcového dolu v Kobeřicích byl 

zpracován v r. 2009. Vycházel z Ceníku stavebních prací, obecně platného pro projekty 

tohoto charakteru.  

Produkt Ceník stavebních prací je komplexním programem pro oceňování stavebních 

prací, určený převážně pro pracovníky oddělení rozpočtu ve stavebních firmách, ale také 

pro vedoucí pracovníky a ředitele a dále pro všechny, kdo si chtějí předběžně zpracovat 

rozpočet plánované stavby. Tento program byl vyvíjen ve spolupráci s předními odborníky 

z rozpočtové sféry a s firmou RTS, a.s., která poskytla kompletní databázi cen stavebních 

prací a materiálů. [1] 
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Program je koncipován tak, aby maximálně ulehčil a urychlil práci při sestavování 

položkového rozpočtu, harmonogramu stavby, čerpání rozpočtu a fakturaci. Jeho velkou 

předností je kompletní databáze popisů a cen stavebních prací a materiálů, kterou 

vytvořila a poskytla firma RTS, a.s. [1] 

Program Ceník stavebních prací se skládá se čtyř navzájem provázaných modulů: 

 Katalog stavebních prací; 

 Stavební rozpočet; 

 Harmonogram stavby; 

 Čerpání rozpočtu a fakturace. [1] 

Ceník je pravidelně ročně aktualizován ve všech položkách, ve kterých došlo 

k cenovým změnám vstupů. Největší vliv mají změny v cenách pohonných hmot, lidské 

práce, materiálu, případně dodávek.  

V diplomové práci se budu zabývat pouze aktualizací rozpočtu technické části sanace 

a rekultivace. 

4.2  Změna rozpočtu z roku 2009 

Ke dni zpracování této diplomové práce, došlo v rozpočtových položkách ke 

změnám, jak zvyšujícím, tak snižujícím tento rozpočet. V r. 2013 byla provedena 

aktualizace původního rozpočtu z r. 2009. Rozpočet je členěn do samostatných stavebních 

objektů.  

Nejvíce finančně náročným je objekt sanace jižního závěrného svahu (technická 

rekultivace), která bude prováděna ve třech etapách, s delším časovým odstupem. 

V rozpočtu se však počítá pouze s náklady na 1. etapu, tj. s dokončením přitěžovacího 

tělesa, jak je popsáno v projektu sanace a rekultivace, a s rezervou na sanaci východního   

a severního závěrného svahu. Předpokládá se, že druhá a třetí etapa bude z větší části samo 

financovatelná, a to z ukládání povolených druhů odpadů.  

Dle aktualizovaného rozpočtu z r. 2013 se konečná rozpočtová částka snížila 

z původní částky 124 754 000 Kč (zaokrouhleně) na 121 032 000 Kč. To by znamenalo 

úsporu 3 722 000 Kč, kdyby nebyly provedeny žádné rekultivační práce. 
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Porovnáním položek obou rozpočtů bylo zjištěno, že ve většině z nich došlo v          

r. 2013 k jejich snížení v rozsahu od 1,27 % až 6,4 %.  Pouze ve třech položkách, došlo ke 

zvýšení nákladů, a to o 1,42 % až 2,6 %. (viz tabulka č. 2) 

Tabulka 2: Porovnání původního rozpočtu a aktualizovaného rozpočtu bez vlivu provedených prací 

Zkrácený popis  
Celkové náklady v Kč 

% 
2009 2013 

011 - Technická rekultivace - 

Zemina ze staveb 
1 984 972,00  1 890 507,00  -4,76 

012 - Technická rek. -Stavební 

suť, kamenivo, beton 
2 446 707,00  2 510 418,00  2,6 

013 - Technická rekultivace - 

Prestab 
32 833 627,00  30 953 386,00  -5,73 

014 - Technická rekultivace - 

Čerpání vody 
34 397 185,00  35 262 834,00  2,52 

SO 02 - Odvodnění jezera 1 072 306,07  1 049 528,00  -2,12 

SO 03 - Ochranný val 2 380 554,00  2 350 390,00  -1,27 

SO 04 - Demolice čerpací stanice 1 031 500,80  1 046 195,00  1,42 

Sanace vých. a sev. záv. svahu - 

rezerva 
39 400 536,75  37 348 913,00  -5,21 

SO 06 Zpevnění linie příbojové 9 056 074,00  8 476 088,00  -6,4 

SO 07-Rekultivace Odkaliště-

Drenážní kapsa 
78 334,00  74 025,00  -5,5 

SO 07-Rekultivace odkaliště-

Příkop 
71 982,00  69 280,00  -3,75 

Celkem 124 753 778,62 Kč 121 031 564,00 Kč -2,98 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Z uvedené tabulky je patrné, že u stavebních objektů v uvedených řádcích 1, 3, 5, 6, 

8 až 11 došlo vesměs k poklesu cen. 

U všech těchto objektů převažuje provádění zemních prací, jde zejména o:  
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 prokopávky, 

 odkopávky, 

 vodorovné přemístění,  

 uložení výkopku, 

 urovnání, 

 svahování.  

Všechny výše popsané práce jsou prováděné především strojně, podíl ruční práce je 

minimální. 

Jednotková cena práce stroje sestává hlavně z následujících položek: 

 mzda, 

 pohonné hmoty, 

 náklad na údržbu, 

 pojistka, 

 pořizovací náklad (odpis), 

 marže. 

Na změnu položkových jednotkových cen zřejmě měl největší vliv pohyb cen 

pohonných hmot, podíl lidské práce, marže a náklad na pořízení strojů. Při vědomí, že ceny 

pohonných hmot se průběžně zvyšovaly a současně došlo ke snížení položkových cen, s 

největší pravděpodobností muselo současně dojít k výraznému snížení podílu lidské práce 

(např: využití pracovní doby, produktivita práce), snížení marže, ale také snížení 

pořizovacích nákladů na zemní stroje a automobily. V důsledku krize došlo v roce 2012 

k poklesu prodeje zemních strojů o 55% oproti roku 2008, což vedlo k výraznému snížení 

pořizovací ceny strojů a tím i nákladů na měrnou jednotku. 

Na druhé straně je zřejmé, že výrazné zvýšení ceny elektrické energie způsobilo 

zvýšení projektové částky, a to na čerpání vody v průběhu technické rekultivace 

(nepřetržitě 9 hod. denně, po dobu 16,6 let). Pro čerpání důlních vod je spotřeba elektrické 

energie nejvyšší a rozhodující položkou.  

Cena elektrické energie bývá z pohledu podniků hodnocena jako jedna z klíčových 

nákladových položek. Pro podniky to znamená výraznou zátěž a komplikaci. Cena 

elektrické energie v posledních deseti letech neúnosně stoupá, což se negativně projevuje 
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v konečné fázi v ceně za vykonanou práci. Roční nárůst ceny elektrické energie průměrně 

pro podniky vzrostl o 8,8 %. To znamená od r. 2009 – 2013, to je zhruba o 35,2 %. 

4.3 Čerpání sanačního fondu 

V letech 2009 až 2012 se společnosti GYPSTREND s.r.o. podařilo získat větší 

množství sanačních hmot z liniových staveb prováděných v jejím okolí, proto se jí podařilo 

zkrátit původní harmonogram provádění rekultivačních prací o 4 roky. Mimo 

vyprojektované přitěžovací těleso byla společnost nucena uložit část sanačních hmot na 

přitížení východního závěrného svahu. 

V období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2012 bylo proinvestováno na rekultivačních 

pracích celkem 52 579 917 Kč, z toho 1 597 820 Kč na biologickou rekultivaci. Na 

přitěžovací těleso bylo navezeno 224 220 tun inertního materiálu, což představuje cca 124 

555 m3.     

Biologická rekultivace spočívala především ve výsadbě nového lesního porostu, 

ošetřování stávající výsadby opakovanými nátěry proti okusu, vyžínání a probírce v lesním 

porostu.   

Ostatní náklady byly tvořeny náklady na posudky, pronájem pozemků a ostatní 

služby, a tvoří částku 739 128 Kč. 

V tabulce č. 3 je přehledně analyzováno čerpání sanačního fondu dle hlavních 

položkových kapitol v jednotlivých letech. 
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Tabulka 3:  Vyhodnocení čerpání sanačního fondu v období od 1. 1. 2009 do 31. 1. 2012 

Zkrácený popis rok čerpaná částka v Kč 

Doprava Prestabu a vápna na meziskládku 

v prostoru vnitřní výsypky, jejich mixáž a 

následné přemístění a uložení do I., II. a III. 

výsypkového stupně. Uložení zemin ze 

stavebních akcí. Celkem bylo uloženo cca 

124 555  m3 ( tj. 224 200 tun) zemin a 

sanačních materialů. Vytváření drenáží 

v prostoru rozmoklých partií vnitřní výsypky. 

2009 8 178 724,05  

2010 11 002 385,00  

2011 13 915 926,00  

2012 9 580 575,60  

Čerpání důlních vod z kvartérních čerpacích 

vrtů v předpolí závěrného svahu a odvodnění  

vnitřní výsypky.  

2009 1 614 876,35  

2010 3 040 735,00  

2011 1 974 186,60  

2012 935 560,06  

Chemické ošetření, průklest, vyžínání 

trávního porostu na dříve rekultivovaných 

plochách  D3/1, D4, D5, D6 a dosadba 

uhynulých dřevin 2009 854 933,60  

Příprava nově rekultivovaných ploch a 

výsadba kultur dle projektu biologické 

rekultivace. 

2010 281 211,00  

2011 320 238,00  

2012 141 438,00  

Projektové práce, poradenství, posudky, 

softwarové vybavení, ostatní náklady. 

2009 212 498,00  

2010 123 514,00  

2011 202 506,00  

2012 200 610,00  

Celkem   52 579 917,26 Kč 

4.4 Aktualizace rozpočtu 

Po poslední geodetické záměře byl zpracován nový plán výměr a z něho vyplývající 

rozpočet, který počítá s nutností uložit v rámci první etapy ještě cca 45 tis. m3 sanačních 
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hmot na přitěžovací těleso jižního závěrného svahu, a cca 160 tis. m3 na přitížení 

východního a severního závěrného svahu.  

V novém rozpočtu je také zohledněno snížení doby čerpání důlních vod vzhledem 

k urychlení sanačních prací. Nový rozpočet počítá s cenami roku 2012, což je zřetelné 

z rozpočtů, které jsou v přiloze této práce. Nový rozpočet nepočítá se změnou rozpočtu pro 

biologickou rekultivaci, která byla již z větší části realizována.  

Na základě nově vytvořeného rozpočtu byl zpracován nový harmonogram čerpání 

prostředků z rezervy na sanaci a rekultivaci dolu. (viz příloha č. 2) 

Z tabulky č. 4. vyplývá, že z původního rozpočtu zbývá ještě k čerpání 86 347 080 

Kč. Podle nového rozpočtu je ještě na sanaci a rekultivaci potřebných 86 160 000 Kč, což 

je pouze o 187 080 Kč méně než v původním rozpočtu. Vliv na to má především vyšší 

jednotkový náklad na čerpání důlních vod, a o něco vyšší potřeba hmot pro ukončení 

přitěžovacího tělesa jižního závěrného svahu. Při návozu sanačních materiálů z různých 

lokalit je dobře známa hmotnost dovezeného materiálu, nikoliv jeho objem, který se počítá 

jen orientačně, proto mohlo dojít k rozdílu mezi geodetickou záměrou a vypočteným 

objemem. 

Společnosti se podařilo získat oproti předpokladu daleko větší množství sanačních 

hmot z externích zdrojů, proto je původní harmonogram již neaktuální. 
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Tabulka 4: Porovnání původního rozpočtu s aktualizovanými cenami na rok 2012 a aktualizovaného 

rozpočtu s vlivem provedených prací 

Zkrácený popis  
Celkové náklady v Kč 

% 
2013-1 2013-2 

011 - Technická rekultivace - 

Zemina ze staveb 
1 890 507,00  630 059,00 66 

012 - Technická rek -Stavební 

suť, kamenivo, beton 
2 510 418,00  1 250 394,00 50 

013 - Technická rekultivace - 

Prestab 
30 953 386,00  6 859 050,00 77.8 

014 - Technická rekultivace - 

Čerpání vody 
35 262 834,00  21 414 611,00 39 

SO 02 - Odvodnění jezera 1 049 528,00  1 049 528,00  0 

SO 03 - Ochranný val 2 350 390,00  2 350 390,00  0 

SO 04 - Demolice čerpací stanice 1 046 195,00  1 046 195,00  0 

Sanace vých. a sev. záv. svahu - 

rezerva 
37 348 913,00  31 588 676,00 15.4 

SO 06 Zpevnění linie příbojové 8 476 088,00  8 476 088,00  0 

SO 07-Rekultivace Odkaliště-

Drenážní kapsa 
74 025,00  74 025,00  0 

SO 07-Rekultivace odkaliště-

Příkop 
69 280,00  69 280,00  0 

Celkem 124 753 778,62 Kč 74 808 299 Kč  

Zdroj: Vlastní zpracování. 

2013-1 – rozpočet z roku 2009 aktualizovaný na ceny roku 2012 

2013-2 – rozpočet z roku 2013 dle aktuálního stavu výměr  

Pokud porovnáme jednotlivé položky rozpočtů navzájem, zjistíme, že k největšímu 

rozdílu došlo v položce Technická rekultivace – Prestab, a to o 77,8 %. K tak výraznému 

poklesu nákladů došlo jednak proto, že v rozpočtu 2013-2 se počítá s uložením již pouze 
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cca 45 tis. m3 sanačního materiálu Prestab, oproti původním 82,85 tis. m3, také ale 

organizace v původním rozpočtu počítala s jinou technologií ukládání tohoto materiálu. 

Původně se tento materiál měl před uložením míchat s vápnem. Zkušenosti ale ukázaly, že 

použití této technologie není nutné, Prestab se dá ukládat samostatně, čímž dojde k úspoře 

vápna a následně finančních prostředků. Proto náklad na uložení jednoho m3 tohoto 

materiálu se snížil o 122,9 Kč/ m3.  

Snížení nákladů u ostatních položek je dané změnou objemu měrných jednotek. 
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5 ZÁVĚR  

Společnost má k 1. 1. 2013 vytvořenou rezervu 91 510 574 Kč na sanaci                   

a rekultivaci. Závěrem lze tedy konstatovat, že vytvořená rezerva je dostačující, a není tedy 

nutné rezervu navyšovat. Rozdíl mezi rozpočtem a vytvořenou rezervou je 5 350 574 Kč, 

což by mělo být dostačující v případě nepředvídatelného nárůstu inflace. 

Dosud veškeré činnosti související se sanací a rekultivací provádí firma Gypstrend 

s.r.o. v  Kobeřicích svými silami a prostředky. Má nejen mnohaleté zkušenosti v tomto 

oboru, ale také může efektivně a plánovaně využívat stroje, zařízení i pracovní sílu v době, 

kdy pro ně nemá v základním výrobním procesu využití, čímž ještě snižuje náklady na 

provedení rekultivace oproti rozpočtu. Společnost také předpokládá, že část nákladů bude 

snížená o poplatek za uložení odpadů od externích dodavatelů. V minulých letech se 

společnosti podařilo získat materiál potřebný zejména pro realizaci první etapy technické 

rekultivace, v niž získala proti harmonogramu z r. 2009 zásadní časový i objemový 

předstih. 

Porovnáním rozpočtu z roku 2009 – 2013 se ukázalo, že ceny zemních prací se 

výrazně snížily – a to v průměru o 3 %, což by představovalo úsporu 3 722 000 Kč. Pokud 

by společnost neprovedla žádnou sanaci a rekultivaci, bylo by to především způsobeno 

probíhající krizí ve stavebním průmyslu. 

Po zohlednění již provedeného objemu sanačních a rekultivačních prací a aktuálních 

potřeb bude dle cen z roku 2012 ještě potřebné na sanaci a rekultivaci dolu proinvestovat 

částku 86 160 000 Kč.  

Tuto skutečnost lze komentovat jako výsledek příkladné manažerské činnosti na 

úseku hlavní výroby, a především její vedoucí – závodní lomu. V součinnosti tohoto          

a ekonomického úseku je pravidelně sledováno věcné plnění sanace a rekultivace, 

konfrontováno s harmonogramem činností, a odpovídajícím čerpáním prostředků 

z předmětného fondu. O odpovědném přístupu k této záležitosti svědčí skutečnost, že ze 

strany Obvodního bánského úřadu, dozorujícího baňskou činnost společnosti, nebyly 

dosud vzneseny závažné připomínky. Na schvalovacím řízení plánu sanace a rekultivace, 

jeho sledování a pravidelném vyhodnocování má rovněž účast MŽP, pracoviště v Ostravě. 
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Veškeré jeho připomínky byly akceptovány a začleněny do časového a věcného plnění 

záměru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Bc. Nikola Stříbná: Aktualizace finančního rozpočtu plánu sanace a rekultivace společnosti 
GYPSTREND, s.r.o. 

34 
2013 

POUŽITÁ LITERATURA 

1. BUTOROVÁ, P. Ceník stavebních prací. Praha: RTS, a.s., 2002.      

2. Plán sanace a rekultivace, Mgr. J. Peterková, PhD.                             

3. Interní materiál společnosti GYPSTREND, s.r.o.                                

4. Horní zákon [online] [cit. 2013-03-01]. Dostupné z WWW:  

<http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/70

1?PC_8411_l=44/1988&PC_8411_pi=20&PC_8411_ps=10&#10821>.                                    

5. Logo [online] [cit. 2013-03-25]. Dostupné z WWW: 

<http://www.edb.cz/firma-109534-gypstrend-koberice>  

6. Gypstrend.cz [online] [cit. 2013-03-15]. Dostupné z WWW: 

<http://www.gypstrend.cz/?clanek=1>.                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Nikola Stříbná: Aktualizace finančního rozpočtu plánu sanace a rekultivace společnosti 
GYPSTREND, s.r.o. 

35 
2013 

SEZNAMY 

Seznam obrázků  

Obrázek 1: Mapa - Umístění povrchového dolu [2] .............................................................. 3 

Obrázek 2: Logo firmy Gypstrend s.r.o.[5] ........................................................................... 4 

Obrázek 3: Pohled na těženou část ložiska [vlastní zpracování] .......................................... 7 

Obrázek 4: Vzorový řez tělesem po dokončení první etapy [2] ............................................. 9 

Obrázek 5: Pohled na prováděnou technickou rekultivaci jižního závěrného svahu [vlastní 

zpracování] ....................................................................................................... 10 

Obrázek 6: Pohled na východní závěrný svah [vlastní zpracování] ................................... 10 

Obrázek 7: Pohled na dokončenou 1. etapu technické rekultivace [vlastní zpracování] .... 13 

Obrázek 8: Vzorový řez tělesem po dokončení druhé etapy [2] .......................................... 14 

Obrázek 9: Zpevnění příbojové linie-Schematický řez [2] .................................................. 14 

Obrázek 10: Pohled na jižní provedenou biologickou rekultivaci v západní části [vlastní 

zpracování] ..................................................................................................... 20 

Obrázek 11: Pohled na jižní provedenou biologickou rekultivaci v západní části [vlastní 

zpracování] ..................................................................................................... 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Nikola Stříbná: Aktualizace finančního rozpočtu plánu sanace a rekultivace společnosti 
GYPSTREND, s.r.o. 

36 
2013 

Seznam tabulek  
Tabulka 1: Údaje o těžbě a uložených hmotách firmy Gypstrend s.r.o. v tunách .................. 5 

Tabulka 2: Porovnání původního rozpočtu a aktualizovaného rozpočtu bez vlivu 

provedených prací ............................................................................................. 25 

Tabulka 3:  Vyhodnocení čerpání sanačního fondu v období od 1. 1. 2009 do 31. 1. 2012 ....  

……………………………………………………………………………………………..28 

Tabulka 4: Porovnání původního rozpočtu s aktualizovanými cenami na rok 2012 a 

aktualizovaného rozpočtu s vlivem provedených prací .................................... 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Bc. Nikola Stříbná: Aktualizace finančního rozpočtu plánu sanace a rekultivace společnosti 
GYPSTREND, s.r.o. 

37 
2013 

Seznam příloh 

Příloha č. 1: Původní harmonogram činností a čerpání FSR                                                                
Příloha č. 2: Nově navrhovaný harmonogram činností a čerpání FSR                                                
Příloha č. 3: Přehled uložených sanačních hmot v tunách 

Příloha č. 4: Rozpočet r. 2009 

Příloha č. 5: Rozpočet z r. 2009 aktualizovaný na ceny r. 2012 

Příloha č. 6: Rozpočet z roku 2013 dle aktuálního stavu výměr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


