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Anotace 

 

Bakalářská práce se zabývá návrhem plánu sanace a rekultivace štěrkopískovny Račiněves 

a Račiněves-JV. V první části jsou uvedeny základní geografické a geologické údaje a 

nynější stav těžby. Dále je popsán současný plán sanace a rekultivace v této lokalitě. 

V poslední části práce navrhuji plán koncové rekultivace štěrkopískovny. V závěru je 

technicko-ekonomické zhodnocení navrženého řešení.  

 

Klíčová slova: plán sanace a rekultivace, štěrkopískovna 

 

 

 

Summary 

 

The Bachelor thesis deals with the propsal of the plan of remediation and recultivation of 

the gravelous sand deposit Račiněves. The first section contains basic geografic and 

geological information and current state of mining. It also describes the current plan for 

remediation and recultivation of this area. At the last section of this bachelor thesis I 

propose the final plan of recultivation of the gravelous sand deposit. The conclusion 

describes the technical-economic evolution of the proposed solution.  

. 

Key words: plan of remediation and recultivation, gravelous sand deposit 
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Seznam zkratek 

 

ČBÚ  Český báňský úřad 

ČSN  Československá (Česká) státní norma 

ČPHZ  činnost prováděná hornickým způsobem 

DP   dobývací prostor 

HZ   Horní zákon 

CHKO  chráněná krajinná oblast 

k.ú.   katastrální území 

MZE   ministerstvo zemědělství 

MŽP  ministerstvo životního prostředí 

POPD  Plán otvírky přípravy dobývání 

PUPFL pozemek určený k plnění funkcí lesa 

RRD  rychle rostoucí dřeviny 

spol. s.r.o. společnost s ručením omezeným 

SPSR  Souhrnný plán sanace a rekultivace 

TTP  trvalé travní porosty 

VÚKOZ Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví 

VN   vysoké napětí 

ZPF   zemědělský půdní fond   
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Úvod 
 
 

Štěrkopískovna Račiněves se nachází v Ústeckém kraji v okrese Litoměřice. V této 

lokalitě jsou štěrkopísky dobývány povrchovým způsobem suchou cestou. Povrchové 

dobývání se projevuje velkým dopadem na krajinný ráz spolu s dalšími negativními vlivy, 

které mají za následek ovlivňování životního prostředí a ekologických vlivů na těženou a 

okolní krajinu. Využívání nově vzniklých pozemků po ukončení těžby může vést 

k přínosnému zhodnocení území bez ekologických zátěží a dopadů na krajinu. To by mělo 

být předmětem k zamyšlení a  řešení problémů využívání nově vzniklých pozemků pro 

budoucí nové technologie a generace. Obnovení  původní funkce krajiny vyžaduje mnohdy 

nemalé  finanční prostředky těžebních společností, které mají ze zákona povinnost vytvářet 

finanční rezervy na zahlazení těžby a přípravu území pro další využívání pozemků a lokalit 

po těžbě. Tento proces se nazývá rekultivace. Rekultivace by měla být navrhována a 

provedena tak, aby přinášela maximální užitek z ekologického a ekonomického hlediska 

řešení dané lokality.  

Cílem této práce je popis platného Plánu sanace a rekultivace štěrkopískovny 

Račiněves a Račiněves – JV a návrh koncové rekultivace a dalšího ekonomického 

využívání pozemků po dokončení těžby na výhradním ložisku štěrkopísku Račiněves a 

Račiněves - JV.  
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1. Charakteristika ložiska 

1.1. Popis ložiska  

1.1.1. Investor 
 
Kámen Zbraslav, spol. s.r.o. 

IČO: 45798222 

Sídlo: Žitavského  1178, 15621 Praha 5-Zbraslav    

 

1.1.2.  Obecný geografický popis ložiska 
 

Štěrkopískovna Račiněves se nachází v Ústeckém kraji v okrese Litoměřice, zasahuje 

do katastrálního území Račiněves. Nadmořská výška je v průměru 220 m.n.m.. Nejvyšší 

kóty jsou 225 m.n.m. v severní a severozápadní části, odkud se terén snižuje směrem 

k jihovýchodu na 210 m.n.m., zde je i příjezdová komunikace. Příjezdová komunikace je 

napojena na komunikaci III.třídy Straškov-Račiněves-Martiněves a dále spojena se silnicí 

II. třídy, dříve I. třídy E 55 (stará Teplická).  Touto komunikací je ohraničen jihovýchodní  

okraj dobývacího prostoru, její funkci převzala v nevelké vzdálenosti dálnice D8 Praha-

Lovosice. Nejbližší železniční stanice je ve Straškově vzdálena 1,5 km. [4] 

 

1.1.3. Označení místa dobývání 
 
Lokalita:  Pískovna Račiněves 

Kraj:                           Ústecký 

Obec:                         Račiněves (kód obce 565491) 

Katastální území:    Račiněves (kód KÚ 737399) 
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Geomorfologicky je území součástí: 

Provincie:        Česká Vysočina 

Soustava:         Česká Tabule (VI) 

Podsoustava:  Středočeská tabule (VIB) 

Celek:              Dolnoohárecká tabule(VIB-1) 

Podcelek:        Řípská tabule (VIIB-1B) 

Okrsek:           Krabčická plošina (VIB-1B-b) 

                       Perucká tabule   [5] 

 

1.1.4. Přírodní a klimatické poměry 
 
 

Klimaticky jde o území v oblasti teplé T2, pro které je charakteristické teplé a suché 

léto, poměrně krátký přechod z mírně teplého jara do léta, krátký přechod léta do teplého 

až mírně teplého podzimu, obvykle suchá a krátká zima, s velmi krátkým obdobím trvání 

souvislé sněhové pokrývky. [4] 

 

 

 

Tabulka 1. Klimatické charakteristiky v oblasti (roční průměry a extrémy) 
Průměrná roční teplota vzduchu 8,5 °C 

Průměrný roční úhrn srážek 453 mm 

Průměrný roční úhrn slunečního svitu 1440 h 

Průměrná rychlost větru 2,8 m/s 

Průměrný počet mrazových dnů 99 

Průměrná teplota ve vegetačním období (IV.-IX. měsíc) 15°C 

Průměrný úhrn srážek ve vegetačním období (IV.-IX. měsíc) 306 mm 

Průměrný úhrn slun. svitu ve vegetačním období (IV.-IX. měsíc) 1093 h 

Absolutní extrémy teplot vzduchu min.-28°C, max. 38°C 
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Tabulka 2. Základní klimatická charakteristika 
Počet letních dnů                                    50-60 

Průměrný počet dní se srážkami 1 mm a více 90-100 

Srážkový úhrn ve vegetačním období 350-400 mm 

Srážkový úhrn v zimním období 200-300 mm 

Průměrný roční úhrn srážek                   542 mm 

 

1.1.5. Ochrana přírody 
 

V těsné blízkosti štěrkopískovny Račiněves se nenachází žádné chráněné území ve 

smyslu zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Ve vzdálenosti cca 11 

km severozápadně leží přírodní rezervace Myslivna u obce Poplze a přibližně 10 km 

severně rezervace Loužek u Doksan. Hranice chráněné krajinné oblasti České středohoří 

probíhá ve vzdálenosti 20-25 km severovýchodním směrem. Severovýchodním směrem, ve 

vzdálenosti 5 km nalezneme národní kulturní památku – horu Říp. 

Celkový charakter lokality se z převážné části vyznačuje nízkou druhovou diverzitou 

a ekologickou zachovalostí. Je tvořena převážně intenzivně využívanými poli nebo lesními 

porosty dominujícího akátu a borovice lesní. [4] 

 

1.2.  Geologie vlastního ložiska 
 

Geologicky území náleží k jihozápadní části České křídové tabule. Podloží 

křídových sedimentů je tvořeno jílovci a pískovci permokarbonu. Na nich uložené 

svrchnokřídové sedimenty cenomanu dosahují mocnosti okolo 40 m. Uloženiny spodního 

turunu v nadloží jsou budovány většinou jílovci místy prachovitými v mocnosti okolo 40 

m. 

Území je překryto fluviálními štěrkopísky mladšího günzu, západně od zájmového 

území v okolí obce Račiněves vystupují na den horniny stratigrafického postupně spodního 

turonu ve slinito-prachovité facii. 
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Podloží 

Podloží akumulační terasy vlastního ložiska, je tvořeno výhradně svrchnokřídovými, 

nejspíš střednoturonskými šedými písčitými slínovci. Ty jsou na styku s nadložními 

štěrkopísky v mocnosti několika málo decimetrů zvětralé a obvykle měkčí než primární 

horniny, charakteru slínu. Jejich zbarvení je spíše béžové, občas se šedým nádechem nebo 

louhováním, obvykle jsou odvápněné. V partiích s větším obsahem hydroxidů železa 

mohou být rezavě louhované nebo tečkované. 

 

Ložisková výplň 

Vlastní ložisková výplň je tvořena pískem a štěrkopískem. Pro sedimentární 

sekvenci, jejíž mocnost se v osní části koryta pohybuje kolem 12m, je typické pozitivní 

gradační zvrstvení (na bázi štěrky, výše štěrkopísky až štěrky, nejvýše písky s občasnou 

příměsí valounů). V psefitické frakci převládají valouny do velikosti 4 cm. Opracováním 

valounů je střední až dobré (polooválné až oválné) subalgulární valouny se vyskytují řídce. 

Ve valounovém spektru, které je z petrografického hlediska velmi pestré, převažují 

křemen, křemenec a granitoidy. Základní hmota je písčitá. 

Jílovitá a siltovitá frakce je reprezentována obvykle jen tzv. odplavitelnými 

částicemi, které jsou tvořeny prachovým křemenem a filosilikáty (minerály skupiny 

kaolinitu a ,,ilinitu‘‘, popř. biotit, muskovit, chlorit). Jen výjimečně se vyskytují málo 

decimetrů mocné polohy písčitého jílu až silně jílovitého písku. 

 

Nadloží 

Nadloží ložiskové polohy je tvořeno,,obecně‘‘ hlínami v poměru 1 m mocnými. Jde 

o eluviální až deluviální sedimenty, jen s malým pohybem do stávajících morfologických 

depresí. Zatímco na elevacích je jejich mocnost asi jen několik decimetrů, při úpatí svahů 

lze očekávat nárůst mocnosti. [4] 
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1.3.  Hydrogeologie okolí a vlastního ložiska 
 
 

Lokalita patří k povodí Ohře (č.h.p.1-13-05), jehož plocha je 5614 km2. Erozní bázi 

tvoří Čepel (č.h.p. 1-13-05-057), který je pravobřežním přítokem Ohře, i když je od 

zájmového území blíže k řece Labi (č.h.p. 1-12-03). Čepel pramení ve Straškově-

Vodochodech ve výšce 215 m.n.m. a ústí do Ohře u Doksan v nadmořské výšce 155 

m.n.m.. Plocha jeho povodí je 99,3km2, délka toku 17,4 km, průměrný průtok u ústí je 0,25 

m3.s-1.  

Čepel je označován jako vodohospodářsky významný tok, i když je to podstatně 

mýlka. Vodohospodářsky významné jsou zvodně vázané na svrnokřídové sedimenty. 

Krátkým levostranným přítokem Čepele je tzv. Račiněveská strouha, pramenící 

v Račiněvsi a tekoucí pod silnicí Straškov – Račiněves, do které je plocha pískovny 

odvodňována. 

Území se nachází v hydrogeologickém rajónu č. 453 Roudnická křída, který je 

budován svrchnokřídovými horninami, ve svrchní části profilu převážně turonskými 

slínovci, ve spodní části cenomanskými pískovci. 

Z hydrogeologických vrtů, provedených v okolí pískovny, vyplývá, že hladina 

podzemní vody se vyskytuje pod úrovní 205 m.n.m., tedy pod bází pleistocenních 

štěrkopísků (nejhlubší partie jsou kolem 210m.n.m.) Vody byly čerpány z hloubek více 

metrů. [4] 

 



Jiří Vaněk: Sanace a rekultivace pískovky Račiněves 
 

2013  7 

2. Současný stav dobývání, dopravy a úpravy suroviny a 
popis současného návrhu sanace a rekultivace na dané 
lokalitě 

 

2.1. Těžba na ložisku 
 

V součastné době probíhá dotěžení zásob mimo DP Račiněves na nevýhradním 

ložisku štěrkopísků Račiněves – JV o rozloze  6,4853 ha. Těžba je prováděna nad hladinou 

spodních vod jedním těžebním řezem v zahloubení vůči okolnímu terénu. Výška 

skrývkového řezu je od 0,2 – 1m . Mocnost těžebního řezu od SZ k JV klesá v závislosti na 

morfologických poměrech území z maximálních 10 m na minimální 3 m.  

Z hlediska mechaniky zemin jde o zeminu písčitou s obsahem odplavitelných 

jílových částic do 5% a s obsahem zrn velikosti do 2 mm do 32 – 70%. Jedná se o písek 

suchý a ulehlý a je možné jej zařadit do skupiny S2 – písek špatně zrněn. Podle ČSN 73 

1001, tab. 12, je možno přiřadit efektivní hodnotu úhlu vnitřního tření 34 – 37°. Při stupni 

bezpečnosti 1,3 je hodnota generálního svahu v provozní fázi v průměru 2:1, tj. v rozmezí 

55 – 65°. Závěrný svah po provedení technické části rekultivace. 

2.1.1 Historie těžby 
 

Pískovna Račiněves byla otevřena v sedmdesátých letech minulého století pro 

potřeby Okresní správy silnic Litoměřice jako zdroj materiálu pro opravy a posypy 

vozovek. Později, a to až do roku 1990, provozoval pískovnu Agrostav Litoměřice. 

V tomto roce byla pískovna transformována do společnosti COMPLETA, spol. s.r.o. 

Litoměřice. 

V roce 1995 vstoupila do společnosti bavorská firma Mertz, která byla vlastníkem až 

do konce roku 1999. Pískovna doznala změny názvu na MPC, spol. s r.o. Za její 

působnosti na ložisku byla postavena třídící linka Bräuer a současná administrativní 

budova. V roce 2000 zakoupila obchodní společnost MPC, spol. s r.o. firma KÁMEN 

Zbraslav, spol. s r.o., která jejím prostřednictvím dál prováděla těžební činnost a úpravu 

suroviny na výše jmenovaném strojním zařízení do konce roku 2002. V témže roce bylo 
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toto strojní zařízení na mokrou úpravu kameniva prodáno. Celý úpravnický proces včetně 

kalových nádrží byl zlikvidován. V srpnu roku 2009 organizace MPC, spol. s r.o. fúzí 

zanikla a štěrkopískovnu provozuje společnost KÁMEN Zbraslav, spol. s r.o., která na 

ložisku prováděla až do konce roku 2009 hornickou činnost při dotěžení zásob ležících v 

dobývacím prostoru podle § 2 odst. b), d), zákona 61/1988 Sb. ČNR o hornické činnosti, 

výbušninách a o státní báňské správě s následným pokračováním hornické činnosti podle 

písmene c) výše citovaného zákona (zajišťování a likvidace důlních děl a lomů). [6] 

V současné době je dokončována  těžba na nevýhradním ložisku Račiněves – JV. Je 

vykonávána činností prováděnou hornickým způsobem (dále jen ČPHZ) mezi 

jihovýchodní hranicí dobývacího prostoru Račiněves a jeho vrcholy 8, 9, 10, 11 a 1 a 

komunikací III. třídy z obce Račiněves ke křižovatce s mezinárodní komunikací č. E55. 

Vydobytý dobývací prostor Račiněves o plošném rozsahu 26,0210 ha a Račiněves – JV o 

plošném rozsahu 6,4853 ha se nachází v katastrálním území Račiněves, okres Litoměřice v 

Ústeckém kraji. [1] 

2.1.3. Těžba a doprava 
 

Dobývání na nevýhradním ložisku štěrkopísků Račiněves - JV je v současné době 

prováděno ČPHZ na základě povolení OBÚ v Mostě č.j. 6042/05 ze dne 30. 8. 2005 tato 

činnost přímo navazuje na HČ v DP Račiněves. DP je evidován na organizaci KÁMEN 

Zbraslav spol.s.r.o., podle evidence vedené příslušnými orgány státní báňské správy. 

Skrývkové práce jsou prováděny dozérem S 130 D který narušuje, nahrnuje a 

přemisťuje ornici a výkliz na  hromady, kde je nabírá čelní kolový nakladač VOLVO L-

150 C, který ji odváží na nedalekou depónii ornice a výklizu. Při delších vzdálenostech je 

skrývka nakládána na nákladní technologickou dopravu - automobily  TATRA. 

Surovina je těžena suchou cestou jedním těžebním řezem přímo ze stěny, čelním 

kolovým nakladačem a vkládána do násypky mobilního třídiče EXTEC 5000 TURBO. 

Mobilní třídič upravuje natěženou surovinu na frakce požadované odběrateli. 

Úprava suroviny probíhá na mobilním třídiči EXTEC 5000 TURBO poháněným 

dieselovým agregátem DEUTZ. Dopravníkové pasy a třídič je poháněn hydraulickým 

systémem, třídič je dvouplošinový. Denní výkon je 950 t, což odpovídá produkci 200 tisíc 

tun ročně. Po úpravě jsou převezeny jednotlivé frakce na nedaleké depónie, odkud jsou 

expedovány čelním kolovým nakladačem. 
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2.2. Sanační a rekultivační práce 
 

V rámci likvidace lomu započaté 18.3.2008 byly prováděny práce vedoucí k 

zahlazení důsledků po těžební činnosti v souladu s plánem likvidace lomu v dobývacím 

prostoru Račiněves schváleného OBÚ Most pod č.j. 832/08 ze dne 18.3.2008. Území 

zahrnuté do tohoto plánu likvidace zasahovalo pouze do dobývacího prostoru Račiněves o 

jeho celkové výměře 26,0210 ha s úpravou svahů a dna lomu. Tyto úpravy lomu byly 

prováděny podle dokumentace „Souhrnný plán sanace a rekultivace pozemků dotčených 

těžbou“, která byla zpracována v únoru 1999 firmou TABERG PRAHA, s.r.o. a schválena 

v rámci souhlasu s vynětím pozemků ze ZPF odborem výkonu státní správy IV MŽP dne 

2. 5. 2000 pod zn. 530/1129/99 – Če.  

Terén plata pískovny po těžbě je v úrovni 212 m.n.m. Terén po provedení technické 

rekultivace je dnes v úrovni cca 213 až 214 m.n.m. Hladina podzemní vody leží pod úrovní 

plata pískovny a do rekultivovaných ploch tudíž nezasahuje. V severovýchodní části 

dobývacího prostoru jsou ponechány tři prohlubně, do kterých by se měla stahovat 

srážková voda a které by měly sloužit pro reprodukci obojživelníků (požadavek ochrany 

přírody).  

Technická rekultivace byla provedena na ploše cca 23,51 ha, z toho plocha o výměře 

cca 18,97 ha byla rekultivována na ornou půdu, plocha o výměře cca 4,54 ha byla 

zalesněna. Plocha ponechaných prohlubní v severovýchodní části dobývacího prostoru je 

cca 0,12 ha. V jižní části dobývacího prostoru v blízkosti administrativní budovy byla 

ponechána část plochy plata pískovny o výměře 2,39 ha dočasně bez provedení 

rekultivace. Tato plocha byla využívána jako plocha manipulační pro ukládání hotových 

výrobků. Její rekultivace na ornou půdu má být provedena později.  

V současné době je v jednotlivých etapách průběžně prováděna biologická 

rekultivace, která se řídí zásadami podle zákona ZPF a není již předmětem hornické 

činnosti. V dnešní době zůstala zachována pouze mobilní úpravárenská linka EXTEC 5000 

TURBO. Tato mobilní úpravna v současné době plně vyhovuje požadavkům na kvalitu 

výrobků požadovanou odběrateli. [4, 5] 
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2.3. Návrh řešení sanace a rekultivace 
 
 

V předpokládaném řešení rekultivace lokality Račiněves – JV, je navržena 

následující rekultivace: svahy a navazující nevyužívaný pás k silnici II/608 budou osázeny 

dřevinami, na pozemcích PUPFL bude ve všech terénech (svahy i dno) rekultivováno zpět 

na les a zbývající plocha dna bude rekultivována na ornou půdu. 

Navrhované řešení vychází ze stávajícího stavu využití dotčeného území, studií a 

plánů rekultivací zpracovaných pro sousedící dobývací prostor Račiněves v dřívější době i 

ze zkušeností s již realizovanými zemědělskými (případně lesnickými) rekultivacemi a 

s jejich následným obhospodařováním. Především pak vychází z požadavků věcně 

příslušných orgánů státní správy na navrácení maximálně možné výměry těžbou dotčených 

zemědělských pozemků zpět do zemědělského půdního fondu, jako požadavku orgánu 

ochrany ZPF. Navrácení pozemků náležících do půdního fondu PUPFL, je podmínkou 

orgánu státní správy lesů. 

Ze zkušenosti z lokalit s obdobnými geologickými a pedologickými podmínkami 

vyplývá poměrná bezproblémovost navrhovaných řešení návratu půd ZPF, pozemky jsou 

bez vážnějších problémů využívány k intenzivní zemědělské výrobě a dokonce se svou 

kvalitou a úrodností plně vyrovnávají původním zemědělským pozemkům. Naopak se 

rekultivované plochy odtěžením písků přiblíží k hladině podzemní vody a netrpí tak 

přílišnou výsušností. Shodné hodnocení má i lesnická rekultivace. [4, 5] 

2.4. Technická rekultivace 
 

Základní koncepce technické rekultivace bude na všech plochách dotčených 

dobýváním obdobná. Sanační práce budou zahajovány vždy po uvolnění dílčí, avšak 

ucelené části vytěžené plochy tak, aby postup technické rekultivace a na ní navazující 

biologické rekultivace byl plynulý a nezůstávaly zde žádné plochy delší dobu bez faktické 

činnosti. Sanační práce budou prováděny vždy v podzimním a zimním období, aby 

biologická rekultivace mohla být prováděna v jarním (vegetačně příhodném) období. 

V rámci terénních úprav (sanace) budou upraveny dotčené prostory následovně: 

- závěrné svahy budou upraveny do sklonu 16°. Tento svah dle odborné literatury 

umožňuje bezproblémovou lesnickou rekultivaci. 
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- dno těžebny bude rekultivováno z části zpět na lesní pozemky a větší části na ornou 

půdu. Obecně řečeno, terén dna bude v rámci sanačních prácí vyrovnán, svahy budou 

upraveny do závěrného sklonu navezením inertního materiálu a částečným sražením ostré 

svrchní hrany.  

Na urovnaný terén jak dna tak i svahů bude nejprve rozprostřena vrstva skrývkových 

materiálů typu hlinitých písků a silně písčitých hlín (tzv. podorničí) ve vrstvě 0,5 – 1 m. Na 

takto upravený terén bude rozprostřena ornice v mocnosti 0,3 m (orná půda) a 0,2 m 

(lesnická rekultivace). Mezi navezením podorničí a ornice je nutno zachovat dostatečný 

odstup z důvodu možného slehnutí zavážkového materiálu. 

Prostor těžebny, tj. její svahy a dno budou modelovány tak, aby došlo k co možná 

největšímu odstranění antropogenních tvarů. 

Veškerá ornice podorničí a hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy potřebné pro 

překrytí povrchu zemědělsky rekultivovaných ploch, budou selektivně skrývány před 

postupem těžby a separátně ukládány na oddělené dočasné depónie. Depónie budou 

zřízeny na předem určených místech – v prostoru stávajícího DP a budou ošetřovány tak, 

aby nedocházelo k jejich znehodnocování zaplevelením, erozí a zcizováním. 

O hospodaření s ornicí, podorničím a zúrodnění schopnými zeminami, které budou 

následně využívány k rekultivaci, povede těžař řádnou evidenci. 

Pro území navrhované na činnost prováděnou hornickým způsobem a na nějž se 

podává žádost o odnětí ze ZPF budou využívány stávající pozemní komunikace. Nájezdy 

do těžebny jsou umístěny při jižní hranici DP (při západní hranici lokality Račiněves – JV) 

a jsou vyústěny na silnici třetí třídy číslo III/24045. 

Po skončení těžební činnosti bude větší část cest zachována a využívána 

k obhospodařování zemědělských a lesnických pozemků. Zbývající část bude zrušena a 

rekultivována. Plocha zachovaných cest bude cca 0,2 ha. [5] 
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2.5. Biologická část rekultivace 
 

2.5.1. Zemědělská rekultivace 
 
 

Zemědělská rekultivace bude provedena v prostoru dna, mimo pozemky určené 

v součastné době k plnění funkci lesa na rozloze cca 1,8 ha – včetně pozemků, které 

původně do ZPF nenáležely. 

 

 

Meliorační osevní postup 

V rámci biologické rekultivace bude proveden čtyřletý meliorační zemědělský osevní 

postup, podobný jako na ploše DP Račiněves. Cílem bude propojit uměle vytvořené 

horizonty antropogenní půdy a obnova produkčních schopností pozemků. Vlastní 

provádění zemědělské rekultivace bude zajišťovat odborná zemědělská organizace. 

Tento navržený postup samozřejmě bude v následných podrobnějších etapách 

projekce rekultivace upřesněn a modifikován dle daných termínů zahájení prací ve vazbě 

na termíny dokončení sanačních prací, velikosti rekultivovaných ploch a případně nutnosti 

propojit několika po sobě zahajovaných rekultivací do jednoho shodně obdělávatelného 

bloku. K tomuto účelu je v prvním roce navrhována plodina na zelené hnojení, jejíž 

vegetační doba může být rozdílná (od dvou do pěti měsíců - dle druhu nebo odrůdy 

zvolené plodiny). 
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Tabulka 3. Navržený základní rekultivační osevní postup 
Roky Popis agrotechnických opatření Rekultivační 

plodina 

1.rok je-li nutno, sběr kamene  

 rozmetání statkových a organických hnojiv s přihnojením 

strojenými hnojivy 

 

 střední orba  

 diskování a vláčení, kultivátorování  

 setí zeleného hnojení řepka jarní 

 válení  

 posečení zeleného hnojení s rozdrcením  

 střední orba  

2.rok rozmetání statkových, organických a strojených hnojiv  

 smykování, vláčení a kultivátorování  

 setí zeleného hnojení směs oves, peluška 

 posečení a drcení zeleného hnojení  

 střední orba  

3.rok rozmetání statkových, organických a strojených hnojiv  

 smykování, vláčení a kultivátorování  

 setí zeleného hnojení horčice bílá 

 posečení a drcení zeleného hnojení  

 střední orba  

4.rok rozmetání statkových, organických a strojených hnojiv  

 smykování, vláčení  

 setí zeleného hnojení svazenka vratičolistá 

 posečení a drcení zeleného hnojení  

 orba a příprava pod první hospodářskou plodinu  

 

 

Organické hnojení 

Jednou ze základních podmínek úspěchu rekultivačních prací jsou vydatné dávky a 

pravidelné doplňování organických látek, kterých je v nově se tvořícím profilu extrémní 

nedostatek. Hnojení pozemku překrytého orniční zeminou se příliš neliší od hnojení 
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„rostlé“ zemědělské půdy, proto lze využít běžných způsobů hnojení. Hnojení je třeba 

přizpůsobit tak, aby se v co nejkratší době propojila navezená vrstva ornice s podkladovou 

zeminou. V prvních letech rekultivace je organické hnojení důležité i za účelem oživení 

orniční zeminy a podloží. Důležitým opatřením je i doplňování organických látek do 

vytvářející se půdy. K tomu se běžně doporučuje zelené hnojení nebo zaorávka slámy. 

Zaorávku slámy lze s výhodou kombinovat s hnojením kejdou, která tak upraví poměr     

C: N, případně i zeleným hnojením. 

 

Minerální hnojení průmyslovými hnojivy 

Dlouhodobé zkušenosti s řešením a prováděním minerálního hnojení ukazují na 

nutnost doplňovat do půdy vydatné dávky dusíkatých, fosforečných a draselných hnojiv, 

zejména při nově se vytvářející půdě většinou chudé na živiny. Je důležité provádět také 

pravidelné hnojení vápenatými hnojivy. Hnojení by mělo být přizpůsobeno chemickým 

rozborům půdy s cílem postupně vyrovnat obsah půdních živin na úroveň rostlých půd. 

V níže uvedené tabulce je navrženo dávkování pro předpokládaný stav půdy před 

rekultivací. 

 

Tabulka 4.  Dávky hnojiv v průběhu zemědělské rekultivace 

Roky Hnojivo Množství (t/ha) 

1.rok Ledek amonný (27,5% N) 0,3 

 Ledek amonný s horčíkem (27% N, m 3,6% Mg) 0,2 

 Superfosfát (P 15%) 0,8 

 Kamex 40% (40% K, 6% Mg) 0,5 

 Dolomitické vápenaté hnojivo Hasit- Hydčice 

(CaO 49%, MgO 11%) 

6 

 Chlévská mrva 60 

2.rok Kejda prasat 70 

 Kombinované hnojivo NPK (15+15+15) 0,7 

3.rok Kejda prasat 70 

 Kombinované hnojivo NPK (15+15+15) 0,7 

4.rok Kejda prasat 70 

 Kombinované hnojivo NPK (15+15+15) 0,7 
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2.5.2. Lesnická rekultivace 
 

Lesnická rekultivace bude provedena na pozemcích, které jsou v současné době 

určeny k plnění funkcí lesa a bude zažádáno o jejich dočasné vyjmutí. Tyto pozemky 

budou z části na dně rekultivované těžebny a z části ve svahu. Dále bude provedena 

lesnická rekultivace na ostatních svazích vzniklých po ukončení sanačních prací a pruhu 

mezi silnicí č. II/608 a vymezeným prostorem k odtěžení. Výsadba dřevin bude ukončena 

minimálně 60 cm od vnější hrany silničního příkopu (za hranice pomocného silničního 

pozemku). Ve vynechaném 60 cm pruhu bude provedena pouze výsadba TTP. Na 

lesnickou rekultivaci je navrženo i území v prostoru ochranného pásma VN, které bude po 

ukončení těžebních prací odstraněno. Celková plocha lesnické rekultivace bude cca 5 ha. 

 

Vzhledem k žádoucí různověkosti porostů bude vhodné neprovádět výsadbu plošně 

po celém navrhovaném území, ale hnízdovitě ve sponu 1x1m ve skupinách o rozloze 

jednoho až několika arů. 

Užší spon 1x1m zaručuje: 

a) lepší zakrytí půdy a vytvoření nutného mikroklimatu 

b) přirozenou selekci jedinců v porostu 

c) intenzivnější tvorbu humusu 

d) intenzivnější vývoj mikroflóry  

e) lepší podmínky pro výchovně pěstební péči 

 

Na těchto plochách je vhodné použít způsob zakládání lesních porostů smíšených bez 

použití nesmíšených porostů přípravných. Důvodem použití tohoto způsobu zakládání 

lesních porostů je snaha o větší uplatnění a působení přírodních vlivů a postupů. Cílem je 

zajistit přirozený vývoj porostů, byť s určitými zásahy jako je tlumení nevhodných druhů, 

případně přihnojovaní. Výsadba dřevin bude prováděna do předem vyhloubených jamek. 

Vylepšení výsadeb po předpokládaném úhynu se uvažuje ve výši 15% v prvním roce, 

10% ve druhém a 5% ve třetím roce. Ochrana sazenic proti okusu zvěří bude zajištěna 

nátěrem prostředku Morsuvin po dobu tří let, jelikož plocha nebude oplocena. 

Návrh druhové skladby se opírá o druhovou skladbu přirozených společenstev 

rostoucích na místech s podobnými přírodními podmínkami a potenciální přirozenou 

vegetaci oblasti. Prostorová skladba vychází z ekologických nároků jednotlivých druhů a 
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také z funkcí, kterou mají zastávat. K navržené druhové skladbě se předpokládá, že časem 

budou přibývat také náletové dřeviny jako bříza (Betula pendula), jeřáb (Sorbus aucuparia) 

či borovice (Pinus sylvestris), proto není nutné tyto dřeviny vysazovat. 

 

Dřeviny doporučené pro renaturalizaci 

Pro uznání rekultivace za lesnickou  je nezbytné využívat místně původní genetický 

materiál. V tabulce č.5 je uveden přehled navržených druhů stromů a keřů včetně 

doporučeného procentického zastoupení: 

 

Tabulka 5. Navržené dřeviny pro renaturalizaci 

Druhy (latinský název) Český název % 

Acer campestre Javor babyka 5 

Acer pseudoplatanus Javor mléč 5 

Carpinus betulus Habr obecný 10 

Corunus sanguinea Svída krvavá 2 

Corylus avellana Líska obecná 5 

Crataegus laevigata Hloh obecný 3 

Crataegus monoyna Hloh jednosemenný 2 

Fraxinus excelsior Jasan ztepilý 3 

Prunus avium Třešeň ptačí 5 

Quercus petraea Dub zimní 20 

Quercus robus Dub letní 25 

Tilia cordata Lípa srdčitá 15 

CELKEM  100 

 

 

Duby byly zvoleny především proto, že jsou základním skladebním prvkem 

přirozených porostů této oblasti. Jsou to dřeviny převážně nižších poloh (nížiny a 

pahorkatiny). Oba druhy se vyskytují i ve stávajícím porostu. Duby vytváří řídké světlé 

porosty, umožňující vývoj stinnějších druhů ve spodním patře. Dávají tak možnost 

vytvoření vysoce organizovaného společenstva, které dobře drží zaujatá stanoviště a 

uchovává půdu v dobrém stavu. 
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Doplňujícím stromem je díky svým ekologickým nárokům habr obecný. Jako stinný 

s poměrně malými nároky na světlo vhodně doplňuje dub vytvořením druhého patra. Listí 

habru se po opadu rychle rozkládá a zlepšuje kvalitu půdy, proto je habr dobrou meliorační 

dřevinou. Pozdější převaha v porostu se neočekává vzhledem k jeho vyšším nárokům na 

kvalitu půdy.  

Další přirozenou doplňující dřevinou dobrav je lípa srdčitá, která patří mezi velmi 

dobré záporné a meliorační dřeviny. Ve svých nárocích na světlo je řazena mezi 

pohostinné. 

 

Technologie zalesňování 

Zalesňování by se mělo provádět na jaře. Výsadba sazenic se provede do 25x25 cm 

velkých jamek. Pro vzrostlejší sazenice má být jamka zvětšena na 35x35 cm. Úprava 

jamky bývá rozdílná podle toho, jaký je kořenový systém vysazovaných sazenic. Pro 

sazenice s plochým kořenovým systémem se na dně jamky upraví mírná vyvýšenina na 

kterou se rozprostřou kořeny sazenice. Hloubka jamky  se řídí délkou kořenů. Na dno 

jamky by měly být umístěny dvě tablety hnojiva (např. Sylvami) pro podporu kořenového 

systému. Po výsadbě musí být zemina okolo sazenic mírně nad úrovní terénu, počítá se 

s jejím slehnutím. Každou sazenici je třeba alespoň v roce výsadby přihnojit, doporučuje se 

i opakovaně. Vhodné je použití hnojiva ve formě tablet, jejich účinnost je při rozpouštění 

pozvolná a dlouhodobá. Stačí 4-6 ks na sazenici.  

Nejvhodnější věk sazenic k jamkové výsadbě je 2-3 roky. Vyspělejší sazenice se 

používají pouze výjimečně. Nejvhodnější doba výsadby je na jaře, před vyrašením sazenic. 

Listnaté dřeviny je možné za příznivého počasí vysazovat i na podzim., po opadu listí a 

jehličí. Nevýhodou podzimní výsadby je možnost poškození nebo úplného zničení sazenic 

zvěří v zimním období. Z tohoto důvodu se doporučuje aplikace ochrany proti okusu zvěří. 

Vhodné k výsadbě jsou krytokořenné (či obalované) sazenice. Mají podstatně 

rychlejší růstový start než prostokořenné sazenice. Další výhodou obalovaných sazenic je 

možnost prodloužení doby výsadby na větší část roku. 
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Péče o založené výsadby lesních kultur 

Péče o založené lesní kultury v prvních letech po výsadbě spočívá v každoročním 

kypření, v likvidaci konkurenční buřeně, v ochraně před zvěří a škodlivým hmyzem a 

podle potřeby ve vylepšování kultur a jejich hnojení. 

 

Péče v prvních letech po výsadbě 

Doplnění (vylepšení) výsadby za uhynulé sazenice je důležité opatření již ve druhém 

roce lesnické rekultivace. Dochází-li v dalších letech k úhynu, je třeba zjistit příčinu (zvěř, 

terén, deprese, toxicita zeminy apod.) a teprve potom zvolit dřevinu k doplnění kultur. 

Kultura se doplňuje většinou tři roky. 

Ochrana výsadeb kypřením - kypření se provádí buď ručně motykou okolo sazenic 

nebo pomocí mechanizačních prostředků zpravidla v meziřádcích. Sazenice se ošetřuje dle 

potřeby, obvykle dvakrát za vegetační období. 

Ochrana výsadeb před buření - toto opatření je důležité hlavně v prvním až třetím 

roce výsadby. Bučen a plevele se ničí mechanickými prostředky nebo chemicky pomocí 

herbicidů (např. Gramaxone). Je nutné používat pouze povolené chemické přípravky podle 

seznamu „Pesticidy- seznam registrovaných prostředků na ochranu rostlin“, který vydává 

Ministerstvo zemědělství ČR. 

Ochrana kultur před zvěří a škodlivým hmyzem – ochrana kultur před zvěří je velmi 

důležitá a potřebná. Z mechanických způsobů ochrany lze jmenovat trvalé oplocení plochy 

drátěnými nebo dřevěnými oplocenkami. Zalesněné pozemky na uvažované lokalitě však 

oploceny nebudou, proto se zde uplatní chemická ochrana. Chemických látek k ochraně 

kultur před zvěří a hmyzem je mnoho, používají se k nátěru nebo postřiku sazenic. 

Z nejznámějších je to Morsuvin, Karnofen, Orkus, Apulin, Osumer. Všechny se používají 

v době vegetačního klidu. 

Při zpracování projektů rekultivace i při samotné výsadbě sazenic je nutno 

respektovat požadavky MZE č. 82/1996 Sb., o genetické klasifikaci, obnově lesa, 

zalesňování a o evidenci při nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin. [ 5] 
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Tabulka 6. Navržený postup lesnické rekultivace 

Roky Popis prací 

1.rok Úprava zeminy 

 Výsadba stromků do jamek 

 Hnojení 

 Ochrana dřevin před okusem 

2.rok Dosadba uhynulých sazenic (15% původních) 

 Okopávka sazenic 

 Vyžínání 

 Ochrana proti okusu 

3.rok Dosadba uhynulých sazenic (10% původních) 

 Okopávka sazenic 

 Vyžínání 

 Přihnojení 

 Ochrana proti okusu (PVC-spirály) 

4.rok Dosadba uhynulých sazenic (5% původních) 

 Okopávka sazenic 

 Vyžínání 

 Ochrana proti okusu 

5.rok Přihnojování 

 Vyžínání 

 Ochrana proti okusu 

 

 

2.6. Rozpočet nákladů na provedení rekultivace a přehled ploch 
 

Rozpočet nákladů je uveden pouze orientačně, výpočet ceny je odvozen od 

stávajících nákladů probíhající rekultivace v DP Račiněves. Výpočet ceny je vztažený   na 

1 ha rekultivace při zemědělské rekultivaci se čtyřletým osevním postupem a lesnické 

rekultivaci s pětiletým cyklem. Ceny jsou uvedeny v cenové úrovni roku 2012. 
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V současné době není známa bilance materiálu na sanační práce (vlastní materiál, 

inertní dovezený materiál –sutě). Tyto položky výrazně ovlivňují ceny sanačních prací. 

Z tohoto důvodu zde není uveden odhad nákladů na sanační práce. [4, 5] 

 

 

        Tabulka 7. Orientační výpočet ceny rekultivace 

Položka Kč/ha Rozloha (ha) Cena celkem 

Zemědělská rekultivace 60 000 1,8 108 000 

Lesnická rekultivace 250 000 4,8 1 200 000 

CELKEM  6,6 1 308 000 

 

 

                         Tabulka 8. Přehled ploch 

Druh pozemku-stávající ha Rekultivace ha 

Plocha těžby 

ZPF 1,8 Zemědělská rekultivace 1,8 

PUPFL 3,4 Lesnická rekultivace 4,5 

Ostatní plocha 1,3 Cesty 0,2 

CELKEM 6,5 CELKEM 6,5 

Ochranné pásmo silnice II/608 

ZPF 0,3 Lesnická rekultivace 0,3 

 

2.7. Časový postup technické a biologické rekultivace 
 

Časová posloupnost sanačních a rekultivačních prací je přímo závislá na postupech 

těžby suroviny v zájmovém území (ložisko Račiněves- JV). 

Rekultivace bude probíhat ve třech fázích. První fáze- samotná sanace- úprava terénu 

po těžby, bude probíhat v poslední fázi těžby. Ve druhé fázi bude na upravený terén 

navezena zúrodnitelná půda a ornice. Ve třetí fázi proběhne biologická rekultivace. 

Výše popsaný cyklus však na celém dotčeném území nebude probíhat najednou. 

Vzhledem k jeho rozloze (6,5 ha) bude rekultivace probíhat na části území již v průběhu 

těžby. První bude odtěžena severozápadní část území, která náleží do ZPF. Poslední budou 
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rekultivovány plochy v jihovýchodní části ložiska spolu s prostorem umístění 

technologického zázemí (váha, kanceláře, linka). 

Z hlediska posloupnosti budou nejprve upravovány závětrné svahy v dotěžených 

částech zájmového území a odtud bude rekultivace postupovat do míst, která nebudou 

nadále ovlivňována těžbou. Konečná úprava svahů bude zahájena až v době, kdy nejvyšší 

hrana těžebního řezu dosáhne navrženého okraje zájmového území. 

Přesný harmonogram sanačních a rekultivačních prací je zpracován v podrobném 

plánu sanace a rekultivace, který je součástí plánu využití ložiska. Plán využití ložiska je 

schválen v rámci řízení o povolení činnosti prováděné hornickým způsobem (povolení 

vlastní těžby). [4, 5] 
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3. Návrh nové závěrečné rekultivace ložiska štěrkopísků 
Račiněves 

 
 

Původní záměr rekultivace na ornou půdu, který je schválen v Souhrnném plánu 

sanace a rekultivace ložiska štěrkopísků Račiněves, jsem pečlivě prostudoval. Po 

důkladném zvážení všech možností využití dané lokality se nabízí nepřeberné množství 

řešení závěrečné rekultivace. Jednou z řešení, kterou se zabývám v této bakalářské práci, je 

způsob rekultivace, který zohledňuje nárůst ceny energií a náhradu fosilních paliv za paliva 

obnovitelná. Tomuto řešení nahrává i skutečnost, že na sousedních pozemcích podle 

silnice III. třídy vznikla nová bioplynová stanice, která spotřebovává až 13 500 t vstupních 

surovin za rok. Plánovaný elektrický výkon má 750 kW a tepelný 696 kW. [7] 

Území DP Račiněves a Račiněves – JV je díky svým geologickým a hydrogeologickým 

poměrům spodních vod vhodné k pěstování rychle rostoucích dřevin (dále jen RRD). Tato 

vhodnost je dána i tím, že se DP nenachází v chráněné krajinné oblasti a jiných chráněných 

územích, kde se tyto dřeviny nesmí pěstovat a šířit nepůvodní druhy. Práce biologické mají 

finální charakter. Jedná se o zakládání kultur v rekultivovaném prostoru. [2] 

Tímto způsobem rekultivace zajistíme většinu podmínek pro efektivnost rekultivací 

jako je např. zamezení půdní erozi, zúrodňování a regeneraci orné půdy, zvyšování 

biodiverzity krajiny, stabilizaci hydrologického režimu, ekonomické využití v době 

rekultivace. 

 Jednou z výhod je i využití samotných rezerv na sanaci a rekultivaci. O významu 

těchto přínosů svědčí i fakt, že finanční podpora na zakládání porostů RRD je poskytována 

MZE v rámci programu ,,Podpory mimo produkčních funkcí zemědělství´´ (nařízení vlády 

505/2000 Sb., příloha č.14). 

3.1. Pěstování rychle rostoucích dřevin obecně 
 

Mnou navrhovaná rychle rostoucí dřevina je lidově nazývaný „japonský topol“. 

Jedná se o křížence topolu černého a topolu maximowiczova ( Populus nigra L. x Populus 

maximowiczii) šlechtěných od roku 1880 v Japonsku pro využití v papírenském průmyslu. 

Jeho název je jistě dán původem a rozšířeností tohoto klonu. Název japonský topol a nebo 
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japan nejsou oficiálními názvy klonu ani jeho botanickým označením, přesné označení 

používané v oficiálních dokumentech je topol J-105 (MAX-5) a pro méně rozšířený klon  

J-104 (MAX-4). V 60tých letech minulého století se dostal klon J-105 do Evropy, kde se 

pěstoval na tzv. výmladkových plantážích pro energetické a průmyslové účely. [11] 

Myšlenka o pěstování klonů topolů u nás tu byla již na začátku 80tých let minulého 

století, kdy se ve výzkumných ústavech vysazovaly testovací plantáže různých klonů 

topolů a vrb. Až po pádu komunismu se začalo naslouchat stále palčivějšímu tématu - 

ekologie a s tím také začalo intenzivnější hledání alternativních zdrojů energií. [7] 

Klon J-105 je dvoudomá rostlina samičího pohlaví dosahující pohlavní dospělosti po 

8 roku růstu. Při dodržení doporučených cyklů těžby mezi 3 až 6 roky nemůže dojít 

k vykvetení a nekontrolovanému množení rostliny semeny. Sklízí se nadzemní biomasa a 

ponechávají se pařezy, které následně obráží a celý cyklus se opakuje. Těchto cyklů 

(obmýtí) je možné provést během životnosti plantáže několik a to v závislosti na 

konkrétních stanovištních podmínkách a údržbě. Životnost plantáží je mezi 15 až 25 lety. 

Dřevo je pěstováno především pro produkci dřevní štěpky k energetickému využití, sklizeň 

ve 3 letech růstu, ale i na kulatinu po 6 letech růstu pro výrobu celulózy. [9] 

 

 
Obrázek 1. Plantáž japonských topolů [12] 
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Pro toto území jsem zvolil a níže zpracoval sklizeň na dřevní štěpku ve 3letém cyklu. 

Dále tato práce neobsahuje mapovou část jednotlivých plantáží, které budou vysázeny 

v průběhu 3 let z důvodů nepřetržité produkce štěpky. Území po dobývání bude rozděleno 

na tři plantáže o zhruba stejných výměrách, ostatní plochy budou sloužit jako manipulační 

plochy pro techniku a pro překládání štěpky při sklizni. Lesnická rekultivace bude 

zachována v původním návrhu sanace a rekultivace z důvodů svahové dostupnosti strojů.  

Mapová dispozice plantáží by byla zpracována až dodatečně při uskutečňování záměru a 

byla by součástí projektu na podporu pěstování RRD a žádostí o dotace. 

Výsadba plantáží začne od SZ nově vzniklého území, kde byla již provedena 

rekultivace, ale pozemek není zemědělsky využíván, probíhá zde pouze mulčování travin.  

 

Postup prací 

Koncem srpna pozemek chemicky ošetříme totálním herbicidním přípravkem proti 

všem plevelům a travinám např. přípravkem Rondup nebo Tatchdaun.  

V září pozemek rozdiskujeme, abychom zapravily rostlinné zbytky do půdy a 

provedeme zimní orbu na hloubku 30 cm. 

Na jaře, jak to bude možné (v této lokalitě je možnost jarních prací od poloviny 

března), provedeme hnojení průmyslovými hnojivy NPK a draselné soli jako startovací 

dávku, dále provedeme jejich zapravení a urovnání smykováním nebo přípravu 

kompaktorem. Jelikož velikost plantáží je větší než 1 ha, nebudeme výsadbu provádět 

ručně, ale strojně dvojřádkovým taženým sazečem do dvouřádku ve sponech 0,5-0,7m x 

0,5-0,7m a 1,5-2m mezi dvouřádky. Tento spon je dán sklízecím adaptérem na sklizeň 

RRD samojízdnou sklízecí řezačkou (viz obr.2), která se využívá při sklizni kukuřice. 

Hustota výsadby se pohybuje mezi 10-12 000 řízky na hektar. [10] 

 

 
       Obrázek 2.  Řezačka s adaptérem určujícím spon [8] 
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Již v prvním měsíci po výsadbě je možno sledovat nárůst z pupenů až 20 cm a tvorbu 

kořenového systému. V této fázi sledujeme také rychlost růstu plevelů a zvolíme vhodný 

postup likvidace. Likvidaci plevelů provádíme mechanicky nebo chemicky. Chemická 

ochrana je během vegetace potřeba provádět velmi opatrně, jelikož topoly jsou velmi 

citlivé a při zasažení herbicidy hynou. Mechanické ošetření provádíme mulčováním, 

diskováním diskovými nebo radličkovými podmítači. V podletí můžeme provézt 

přihnojení, kde přihlédneme k rozboru živin a stopových prvků z odebraných vzorků 

ornice, abychom zajistily správný nárůst dřevní hmoty. 

Samotná likvidace plevelů podmítači má i dobrý vliv na vstřebávání srážek, 

zabraňuje vysychání pozemků a v pozdějších letech i zapravování spadlého listí a 

organických zbytků plevelů do půdy, čímž dochází k jejímu zúrodňování. Předpokládaná 

četnost tohoto ošetření v prvním roce je 3-4 krát, ve druhém a po zbytek životnosti 

plantáže 2-3 krát. 

Druhým a třetím rokem provádíme kontrolu porostu, diskování a podle potřeby 

přihnojení. 

Sklizeň provádíme třetím, až čtvrtým rokem to vše záleží na nárůstu hmoty a 

poptávce po biomase v daném roce. Sklizeň provádíme v době vegetačního klidu prosinec 

– březen, kdy je obsah vody v pletivech nejnižší a půda je zamrzlá a mechanizace nemá 

problémy s pohybem po plantáži. Používaná mechanizace na sklizeň je přestavěná 

samojízdná sklízecí řezačka na sklizeň pícnin a kukuřice s adaptérem na sklizeň dřevní 

štěpky, dva traktory s velkoobjemovými vozy na sklizeň kukuřice, čelní kolový nakladač 

nebo teleskopický manipulátor používaný v zemědělství na nakládku z dep na kamionovou 

dopravu. Po sklizni následují opět cykly růstu, údržby diskováním a sklizně. 

 

 
             Obrázek 3. Sklizeň rychle rostoucích dřevin [8] 
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3.2. Likvidace plantáže 
 
 

Když začne klesat produkční výnos plantáže pod úroveň ekonomické rentability, je 

vhodné přistoupit ke zrušení plantáže a navrhnout další využívání pozemků. 

Technologie rušení plantáží po sklizni jsou řešeny mechanickou cestou nebo 

chemickou. 

Mechanická cesta je energeticky náročnější a dražší. Používají se pařezové frézy 

používané v lesnictví, kdy dojde k odstranění pařízků a částí kořenového systému. Je-li to 

nutné, zbytky kořenů se rozruší hlubokou orbou. Zbytky kořenů slouží v půdě jako drenáž 

a také k provzdušnění hlubších vrstev ornice. 

Chemická likvidace není energeticky náročná, tudíž je levnější. Na trhu je několik 

přípravků na totální likvidaci pařezů bez zanechání jakýchkoliv residuí.[13] 

 

3.3. Výnosy a produkce 
 
 

Údaj o výnosech se v praxi nejčastěji uvádí v t.(ha.rok)-1 sušiny (taktéž uváděný ve 

tvaru  t(suš.)ha-1.rok-1),   představující  výnos  suché hmoty s  0%  obsahem vody,  nebo  

v t (sur.)ha-1.rok-1, představující surovou hmotu včetně obsahu vody, nejčastěji v době 

sklizně a obsahu vody nejčastěji mezi 50-55%. V různých kalkulacích je při počítání 

ekonomiky používán pro vyšší produkce přepočet průměrného výnosu RRD za celou 

životnost plantáže na ha/rok. V praxi ovšem výnosy produkce nevykazují stabilní 

přírůstky, ale odvíjejí se od stáří plantáže. V prvních letech po založení až do 9-12 roku 

výnosy na hektar rostou. První sklizeň bývá třetinová oproti udávané průměrné výnosnosti. 

S narůstajícím věkem plantáže vykazují výnosy klesající tendence produkce.  

Výsledky měření potenciálu vrb a topolů nejsou zcela jednoznačné a liší se 

v závislosti na způsobu pěstování, délky obmýtí a jiných činitelů. Jsou známy měření 

v podmínkách ČR, kdy výnosy dosáhly 20 t (suš.).ha-1.rok-1. Nejdéle se mapování výnosu 

produkce věnuje ústav VÚKOZ, jehož výsledky ukazují, že v příznivých podmínkách 

může být výnos 10-12 t (suš.).ha-1.rok-1, na průměrných stanovištích se výnosy pohybují 

mezi 7-10 t (suš).ha-1.rok-1. Je tedy patrné, že při prováděných kalkulacích je velmi 

optimistické očekávat v prvních letech plantáže průměrné roční výnosy produkce a tím i 



Jiří Vaněk: Sanace a rekultivace pískovky Račiněves 
 

2013  27 

průměrné příjmy z prodeje produkce RRD. V grafech níže uvedených je zobrazen vývoj 

výnosů RRD v tříletých obmýtích. [13,14] 

 

 
Obrázek 4. Průměrné výnosy pro typické výnosové křivky  (zdroj: Havlíčková,K.,et al. Analýza 
potenciálu biomasy v České republice. Průhonice: VÚKOZ, 2010) [13] 
  
 
 

 
Obrázek 5. Typické výnosové křivky plantáže  (zdroj: Havlíčková,K.,et al. Analýza potenciálu biomasy 
v České republice. Průhonice: VÚKOZ, 2010) [13] 
 

 

Přesná výše výnosů je těžko předvídatelná a samozřejmě výraznou měrou ovlivňuje 

ekonomiku celého projektu. Výhodou pěstování RRD je, že nevhodné podmínky v jednom 

roce nemusejí výrazně ovlivnit celkovou výši sklizně. Za předpokladu, že se růstové 

podmínky v dalších letech zlepší, je pravděpodobné, že se výše sklizně bude pohybovat 
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kolem průměrných hodnot a nebude tak závislá na vývoji podnebních podmínek 

v jednotlivých letech, tak jako v klasickém zemědělství. Výše sklizně a její prodejní cena 

jsou základními údaji pro kalkulaci příjmů plantáží RRD. [13,14] 

 

3.4. Energický potenciál dřevní hmoty japonského topolu 
 
 

Energetický potenciál dřevní hmoty japonského topolu, tedy i štěpky (suché 0% 

vlhkosti) má průměrnou výhřevnost 19 MJ/kg.  

V praxi se sklízí dřevní hmota v zimním období při průměrné vlhkosti 50%. 

Energetický potenciál je zhruba poloviční, tedy kolem 9 MJ/kg. 

 

Tabulka 9. Porovnání spalného tepla jednotlivých paliv 

Palivo/vlhkost MJ/kg 

Lesní štěpka 60% 9,2 

Lesní štěpka 40% 10,1 

Lesní štěpka 30% 12,2 

Lesní štěpka 20% 14,3 

Topolová štěpka 18,7-19,2 

Vrbová štěpka 18,2-19 

Řepka z oz.slámy 17,48 

Konopí seté 18,06 

Hnědé uhlí 14,5-16,5 

Černé uhlí 28 

Zemní plyn 33,5 

 

Energetický potenciál dřevní hmoty sklizené po třech letech z jednoho hektaru je 

zhruba 60 t = 60 000 kg a má hodnotu 1,5 MW, což je 5,4 GJ. V součastné době vykupují 

teplárny a elektrárny tunu za 1400-1800 Kč. Pokud je však dřevní hmota z cíleně 

pěstovaných rychle rostoucích dřevin na polích a plantážích, dostává výrobce za 1 kW 

energie dotovanou cenu ve výši 4,65 Kč ( dle vyhlášky 485/2005 Sb., MZP ČR). [14] 
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4. Technicko - ekonomické zhodnocení navrženého řešení 
 
 

Konečná fáze rekultivace Račiněves a Račiněves-JV je navrhována s co nejnižší 

náročností jak finanční tak na nasazení strojů dle moderní agrotechniky. Je zde použito 

minimum techniky a potřeby lidské činnosti. Jednotlivé práce budou řešeny dodavatelsky 

s využitím služeb od okolních zemědělců a družstev, kteří tuto techniku vlastní, což je 

ekonomicky výhodné z důvodů snížení nákladů na dopravu a přesun techniky. Samotné 

rekultivační práce budou hrazeny z finančních rezerv na sanaci a rekultivaci, s možností 

využití dotací a podpor na RRD.  

Tento návrh počítá s ekonomickým využitím a ziskem ze samotné rekultivace a 

využívání nově vzniklých pozemků už třetím rokem a to díky malé náročnosti topolů, které 

mají i vysokou procentuelní ujímavost. Mnoho aspektů ovlivňuje počasí a úhrn srážek, ale 

na nově vzniklém území jsou dobré hydrogeologické podmínky. Hladina spodních vod se 

nachází již metr pod povrchem, díky tomu je zajištěno dobré stanoviště pro pěstování 

topolů. 
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5. Závěr 
 
 

Tato práce vychází z platného Souhrnného plánu sanace a rekultivace Račiněves a 

Račiněves-JV. Cílem mé bakalářské práce bylo tento souhrnný plán popsat a doplnit ho o 

svůj návrh konečné fáze rekultivace štěrkopískovny Račiněves. Mnou navržený postup 

rekultivace je možné aplikovat třetím rokem biologické rekultivace.  

Návrh konečné fáze rekultivace lze využít i v jiných vydobytých prostorech nebo 

územích po těžbě, není omezen pouze na štěrkopískovnu Račiněves, což je přínosem této 

bakalářské práce. Způsobem, který jsem v BP navrhl, lze vydobytý prostor rychle navrátit 

k dalšímu společenskému, ekonomickému využívání a vrácení krajině její původní funkce.  
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