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Anotace 

 

  V předloţené práci je řešen vývoj dobývacího prostoru pro následujících několik 

roků. Od změny dobývacího prostoru zmenšením, kvůli investiční výstavbě, přes 

vypracování nového plánu sanace a rekultivace, aţ po zrušení dobývacího prostoru, 

včetně zrušení formálního chráněného loţiskového území, které kopíruje stávající 

dobývací prostor. V práci je předloţena charakteristika loţiska a jejího blízkého okolí, 

stávající a nově navrţený tvar dobývacího prostoru, výpočet plochy dobývacího 

prostoru, v části rekultivace jsou to například stávající a nově navrţený systém 

odvodnění, ukládání zemin a volba rostlin pro zemědělskou rekultivaci. 

Klíčová slova: dobývací prostor, plán sanace a rekultivace, zrušení dobývacího prostoru 

 

Summary 

 

This thesis treats of progress  of allotment for next few years. From modification 

of allotment by reducing, becauce of investment construction, over disposing of new 

plan of sanitation and recultivation of allotment, to liquidation of allotment, including 

cancelation of formal  protected deposit area, which copy borders of current allotment. 

This thesis propound characteristic of deposit and its nearest neighbourhood, current 

and proposed shape of allotment, computation of allotment area, in recultivation part is 

for example – current and proposed system of surface drainage, excavation soil 

deposition and plant selection for agricultural recultivation. 

Keywords: Allotment, sanitation and recultivation plan, liquidation of allotment 
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1 Úvod 

Cílem mé diplomové práce je návrh na zrušení dobývacího prostoru Boskovice. 

Obsahem práce jsou jednotlivé části, ve kterých řeším změnu dobývacího prostoru, 

změnu plánu likvidace a v poslední části, návrh na zrušení dobývacího prostoru. Tuto 

práci řeším tak, aby jednotlivé části mohli být podkladem pro vypracování potřebné 

dokumentace. V této práci jsem se více zaměřil na náleţitosti změny dobývacího 

prostoru, v části změny plánu likvidace na plán sanace a rekultivace a na návrh na 

zrušení dobývacího prostoru. Výsledky práce ovlivní tvorbu krajiny a jejího vyuţití 

v okolí města Boskovice. Záměrem zmenšení dobývacího prostoru, je vyuţití pozemků, 

které nebyly dotčeny těţbou, popřípadě byly jiţ rekultivovány, pro investiční záměry 

vlastníka pozemků. V části plánu sanace a rekultivace, je řešena i varianta, která 

v případě neprovedení investičního záměru vlastníka pozemků, bude mít vliv na tvorbu 

nové krajiny. Téţ zpracování nového systému odvodnění přispěje k lepší ochraně 

oblasti, před povrchovými vodami a zlepší současný stav podmáčení v některých 

částech dobývacího prostru. Zrušením dobývacího prostoru bude moţno zrušit formální 

CHLÚ kopírující hranice stávajícího dobývacího prostoru, a dojde tak k  uvolnění 

plochy k investiční výstavbě v blízkosti hlavních komunikací v průmyslové zóně 

Boskovice. 
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2 Charakteristika ložiska 

Tato kapitola se zabývá charakteristikou loţiska z hlediska bliţší charakteristiky 

území (geografie a geomorfologie), geologie, hydrogeologie, hydrologie a 

biogeografického členění. Tomu odpovídají i jednotlivé podkapitoly. Záměr je situován 

do prostoru, kde v minulosti probíhala hornická činnost (obr. 1). V blízkosti dobývacího 

prostoru je situována cihelna kde byly vytěţené cihlářské suroviny zpracovány. 

 

 

Obr. 1 Západní pohled na lom 

 

2.1 Báňsko-legislativní charakteristika ložiska 

Loţisko Boskovice II je výhradním loţiskem vyhrazeného nerostu – cihlářské suroviny. 

 

Název a číslo loţiska 

název loţiska:  Boskovice 2 

číslo loţiska:  B3 129 700 

 

Dobývací prostor 

 Na loţisku byl stanoven dne 12. 7. 1996 pod zn. PP-213/DrŠ/Za/DP55 dobývací 

prostor s názvem Boskovice (70341) na ploše 0,196 km
2
. V roce 2008 byl dobývací 

prostor zmenšen. Dnes zmenšený a v současné době platně stanovený dobývací prostor 

má rozlohu 56563 m
2
. 
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 Chráněné loţiskové území s názvem Boskovice II (12970000) bylo stanoveno 

OVSS VII Ministerstva ţivotního prostředí dne 31. 5. 2001 pod. č. j. 560/1331/01-PHO 

na ploše 18,72 ha. V roce 2006 bylo CHLÚ zrušeno rozhodnutím Ministerstva 

ţivotního prostředí č.j. 560/2826/05 ze dne 28.02.2006 z důvodu ukončení dobývání 

loţiska. CHLÚ zůstává pouze formálně v DP Boskovice 

2.2 Geologická charakteristika  

GENEZNÍ TYP: R - -sedimentogenní (sedimentární) mechanická 

REGION.: V2 (kvartér moravských úvalů) Kvartér extraglaciálních oblastí 

STRATIGRAFIE.: QP Kvartér (Pleistocén) 

TEKTONIKA: 0 tektonika neuvaţovaná (u štěrkopísků, hlín apod.) 

HYDROGEOLOGIE: 2 jednoduché hydrogeologické poměry 

SLOŢITOST: 2 sloţitá a nestálá 

SMĚR: 0 

ÚKLON: 0 

POČET TĚLES: 1 

NADLOŢÍ PRŮMĚRNÉ: 3,0 

 

SUROVINA: CS 

SUROVINOVÝ DRUH: CS Cihlářská surovina 

Charakter: HLN – hlína 

  SPR – spraš 

  KLS – klastika (škodlivina) 

  KRB – karbonát (škodlivina) 

  JIL – jíl  

NORMA: ČSN 721564 Zeminy cihlářské 

JAKOSTNÍ TŘÍDA: 1 Třída I. Cihly plné 

   Třída II. Cihly mnohoděrové 

MOCNOST:  průměrná 10,0  minimální 2,0  maximální 18,0 
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ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY: 

 

1)  ČÍSLO: FZ2034 ÚKOL: 545203 UKONČENO: 1957 

     VÝPOČET: s řádně dokumentovaným výpočtem zásob 

     ORGÁN: 00000141 Komise pro klasifikaci zásob (KKZ) 

     DNE: 29.10.1957   Č.J. 1432/120f-05/170-57 

     AUTOR: 21244092 Nerudný průzkum Brno [10] 

 

2.3 Mineralogicko – petrografická charakteristika 

Spraše a sprašové hlíny jsou ţlutohnědé byry, jemné písčité s nestejným 

mnoţstvím písčité a vápnité příměsi. Spraše a sprašové hlíny obsahují cicváry, ojediněle 

byly zjištěny i úlomky a valouny pevných hornin. Ve spodní části jsou sprašové hlíny 

písčité, obsahují kolísavé mnoţství jílovité příměsi a nestejně velké úlomky a valouny 

hornin permských křídových, často dosti navětralých. Hlíny jsou šedé, šedohnědě, 

rezavě šmouhované aţ červenohnědé. Neogenní jíly jsou převáţně šedé, nazelenalé, 

svrchní partie někdy přechází do hnědavých odstínů. Nepravidelně obsahují ve svrchní 

části cicváry (místy tvrdé, místy křídovitě rozpadavé). Hojný je obsah mikrofoiílií. [10] 

2.4 Hydrologická charakteristika 

Území leţí v dolní části povodí řeky Bělá, dílčím povodí 4-15-02-540, Bělá od 

ústí po Valchovický potok. Řeka Bělá vzniká soutokem drobnějších potoků a bystřin 

severovýchodně od Boskovic a ústí zleva do Svitavy u Jabloňan  v nadmořské výšce 

305 m n. m. Plocha celého povodí Bělé (4-15-12-048) je 76,5 km
2
, délka toku 21,3 km, 

průměrný průtok u ústí 0,33 m
3
.s

-1
. Limnigrafická měření jsou prováděna 

v hydrologické stanici v Boskovicích od r. 1943. Svým charakterem toku, vodním 

stavem a spádem se podobá prudkým horským říčkám. 

2.5 Hydrogeologická charakteristika  

V oblasti loţiska Boskovice II nebyl dosud proveden samostatný hydrogeologický 

průzkum. Během průzkumných prací byly pouze sledovány údaje o naraţené hladině 

spodní vody. Spodní voda, která byla zastiţena jen v některých vrtech, je částí 

sráţkových vod, které prosákly propustnými partiemi sprašového souvrství, a kolísá od 
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376 m n. m. do 384,24 m n. m. Oblast loţiska je závislá pouze na atmosférických 

sráţkách, loţisko leţí nad místní erozní bází. Hydrogeologické poměry na loţisku jsou 

jednoduché. 

Stejné závěry vyplývají i ze Studie hydrogeologických a inţenýrsko-geologických 

poměrů loţiska Boskovice II. Z tohoto dokumentu vyplývá, ţe: „Podzemní voda 

nepřitéká v prakticky významné míře z okolí, ale pochází jen z infiltrace atmosférických 

sráţek hodnocené oblasti. Sráţková voda volně prosakuje do podlaţí a lokálně vytváří 

drobné a nevýznamné výskyty nesouvislých zvodnělých horizontů zvláště v případech, 

ţe jsou tvořeny izolátorskými typy hornin. Hladina podzemní vody má zcela lokální 

charakter. Vzhledem k omezené propustnosti zemin dna hliniště se zde sráţková voda 

můţe hromadit a vytvářet menší mělké vodní plochy, které nemají souvislost s hladinou 

pozemní vody. K odvodňování pak dochází odtokem směrem k JV. Zadrţování 

sráţkové vody na dně hliniště lze předejít vhodným způsobem sanace, tj. vytvořením 

drenáţního systému pouţitím propustných zemin pro zásyp, popř. pro zvýšení úrovně 

dna hliniště.  [10] 

2.6 Biogeografická charakteristika 

Podle biogeografického členění České republiky patří zájmové území do 

Drahanského bioregionu, a to do jeho přechodné, nereprezentativní zóny. 

Bioregion se nachází na pomezí jiţní a střední Moravy, zabírá geomorfologický 

celek Drahanská vrchovina a jiţní část celku Zábřeţská vrchovina. Drahanský bioregion 

je mírně protaţen ve směru S – J a má plochu 1 248 km
2
. 

Území je tvořeno vrchovinou na monotónních sedimentech kulmu, u okrajů se sítí 

údolí. Biota náleţí 3. dubovou – bukovému aţ 5. jedlovo - bukovému vegetačnímu 

stupni. Pouze na okrajích (zejména na jihovýchodě a východě) se více uplatňují 

teplomilné prvky. Potenciální vegetace je tvořena bukovými bučinami, v členitějším 

reliéfu květnatými bučinami. Biodiverzitu zvyšuje poloha bioregionu v kontaktu 

s podprovincií severopanonskou i karpatskou, sniţuje ji naopak jednotvárný horninový 

podklad. Netypická část je tvořena okraji na sedimentech permu, křídových pískovcích 

a na plošším reliéfu se sprášeni, s vegetací acidofilních doubrav a dubo - habrových 

hájů. Na plošinách převaţují pole se zbytky vlhkých luk s upolínem, na svazích jsou 

velké zbytky bučin a kulturní smrčiny. [8] 
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2.7 Geografická charakteristika 

Loţisko Boskovice II se nachází v bývalém okrese Blansko na katastrálním území 

obce Boskovice (608327) v Jihomoravském kraji. 

Okolní krajina je mírně kopcovitá. Loţisko se nachází na svahu s mírným 

sklonem k jihovýchodu. Nadmořská výška hliniště se pohybuje od 385 do 405 m n. m. 

Okolní kopce dosahují 451 m n. m. (Habří). 

Komunikačně je loţisko velmi dobře přístupné. Při západní hranici loţiska 

probíhá silnice III. Třídy Boskovice – Chrudichromy a při jiţní hranici silnice I. třídy 

Boskovice – Skalice nad Svitavou. Nově je zbudována komunikace v rámci průmyslové 

zóny, která spojuje dvě výše uvedené silnice je situována východně.  

2.8 Klimatická charakteristika 

Podle členění na klimatické oblasti patří studované území do mírně teplé 

klimatické oblasti MT7, která je charakterizována normálně dlouhým, mírným, mírně 

suchým létem, krátkým přechodným obdobím, s mírným jarem a mírně teplým 

podzimem, zimou normálně dlouhou, mírně teplou, suchou aţ mírně suchou s krátkým 

trváním sněhové pokrývky. Průměrná teplota vzduchu je v červenci 16-17 °C,  v lednu  

-2 aţ - 3 °C (1931-1960). Ročně spadne průměrně 616 mm sráţek, jak je uvedeno 

v následující tabulce č. 1, která shrnuje data z hydrometeorologické stanice Boskovice 

z let 1931-1960. [2] 

 

Tabulka 1  Průměrné srážky v průběhu roku v mm  

Lokalita/měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 

Boskovice 30 32 29 39 65 82 92 83 48 45 38 33 616 

 

2.9 Biogeografická charakteristika 

Podle biogeografického členění České republiky patří zájmové území do 

Drahanského bioregionu, a to do jeho přechodné, nereprezentativní zóny. 

Bioregion se nachází na pomezí jiţní a střední Moravy, zabírá geomorfologický 

celek Drahanská vrchovina a jiţní část celku Zábřeţská vrchovina. Drahanský bioregion 

je mírně protaţen ve směru S – J a má plochu 1 248 km
2
. 

Území je tvořeno vrchovinou na monotónních sedimentech kulmu, u okrajů se sítí 

údolí. Biota náleţí 3. dubovou – bukovému aţ 5. jedlovo-bukovému vegetačnímu 
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stupni. Pouze na okrajích (zejména na jihovýchodě a východě) se více uplatňují 

teplomilné prvky. Potenciální vegetace je tvořena bukovými bučinami, v členitějším 

reliéfu květnatými bučinami. Biodiverzitu zvyšuje poloha bioregionu v kontaktu 

s podprovincií severopanonskou i karpatskou, sniţuje ji naopak jednotvárný horninový 

podklad. Netypická část je tvořena okraji na sedimentech permu, křídových pískovcích 

a na plošším reliéfu se sprášeni, s vegetací acidofilních doubrav a dubo - habrových 

hájů. Na plošinách převaţují pole se zbytky vlhkých luk s upolínem, na svazích jsou 

velké zbytky bučin a kulturní smrčiny. [8] 

2.10 Geomorfologická charakteristika 

Podle geomorfologického členění  náleţí území k Českomoravské soustavě, 

podsoustavě Brněnská vrchovina, celku Boskovická brázda, podcelku Malá Haná, 

okrsku Chrudichromský hřbet. 

 

Chrudichromský hřbet je úzký pruh vyššího terénu mezi Jevíčskou sníţeninou a 

Lysickou sníţeninou tvořený permokarbonskými usazeninami, který sestává z mozaiky 

polí, luk a smíšených porostů. [5] 

2.11 Chráněná území 

Přímo v zájmovém území ani v jeho nejbliţším okolí se nenacházejí ţádná zvlášť 

chráněná území (podle zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny). 
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3 Návrh na změnu dobývacího prostoru Boskovice 

V této kapitole diplomové práce, jsou obsaţeny jednotlivé části zpracovávané  

dokumentace pro změnu dobývacího prostoru. Tyto části jsou vytvořené tak, aby 

odpovídaly vyhlášce ČBÚ č. 172/1992 Sb. o dobývacích prostorech a zejména            

§4 písmena a), a vyhlášce ČBÚ č. 435/1992 Sb. o důlně měřické dokumentaci při 

hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem, zejména 

§12, avšak tato kapitola neobsahuje návrh celé dokumentace dle výše uvedených 

vyhlášek, ale jen vybrané části a části potřebné pro vypracování dokumentace.  

3.1 Zásoby cihlářské suroviny v DP Boskovice 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR rozhodnutím ze dne 27. 8. 2002 pod č. j. 

30615/02/3130 odepsalo veškeré zásoby výhradního loţiska cihlářských surovin 

B3 129 700 Boskovice 2 tak, ţe byly vyjmuty z evidence. 

Vzhledem k tomuto odpisu veškerých zásob na loţisku Boskovice 2, formou vynětí 

z evidence – bez převedení na zásoby nebilanční, je ochrana suroviny na loţisku 

bezpředmětná, a proto bude po ukončení rekultivace podán návrh na zrušení dobývacího 

prostoru 70341 Boskovice. 

3.2 Pozemky  

V rámci změny dobývacího prostoru je nutné zajistit vyjádření majitelů 

pozemků, kterých se přímo týká změna dobývacího prostoru. Seznam pozemků je 

uveden v tabulce č. 2, všechny pozemky leţí na katastrálním území Boskovice. 

    
 

Tabulka 2  Seznam pozemků dotčených změnou DP 

Parcela Vlastník 

3184, 3183, 3179, 3178, 

3176, 3175, 3170, 3169, 

3168, 3167 

město Boskovice, Masarykovo nám. 1/2, 680 18 

Boskovice 

3183/13 ITAB Shop Concept CZ, a.s., Masarykova 

404/20, Blansko 67801 
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3.3 Parametry stávajícího dobývacího prostoru 

Dobývací prostor Boskovice, ev. č. 7 0341 (tab. 3), zaujímá plošný obsah 56563 

m
2
. Z původního plošného obsahu 19,60 ha uvedeného v rozhodnutí č.j. 5462/66 

Československých cihlářských závodů GŘ Brno, o stanovení dobývacího prostoru 

z roku 1966. Dobývací prostor Boskovice byl následně změněn rozhodnutím 

Obvodního báňského úřadu v Brně ze dne 18.12.2000, č.j. 4121/00 a dále byl zmenšen 

rozhodnutím OBÚ v Brně ze dne 21.11.2005, č.j. 8451/05 na současnou plochu     

56563 m
2
. 

 

Stávající dobývací prostor (tab. 4) má tvar nepravidelného osmiúhelníku, jehoţ 

hranice jsou omezeny vrcholy, označenými arabskými čísly 6 aţ 16. Dobývací prostor 

Boskovice má plošný obsah 56563 m
2
, které tvoří nepravidelný obrazec o vrcholech    

6, 7, 8, 16, 12, 13, 14, 15 které jsou určeny souřadnicemi v platném souřadnicovém 

systému JTSK. Dobývací prostor byl stanoven pro dobývání nevyhrazeného          

nerostu – cihlářské suroviny.  

 

         Tabulka 3  Základní identifikační údaje  

Dobývací prostor: Boskovice   

Evidenční číslo: 7 0341 

Základní územní jednotka:  Boskovice 

IČZUJ : 581372 

Územně technická jednotka:  Boskovice 

IČÚTJ : 608327 

Bývalí okres: Blansko 

Kraj dle CZ NUTS : Jihomoravský kraj 

Kód NUTS : CZ 0621 
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         Tabulka 4  Stávající souřadnice vrcholů dobývacího prostoru Boskovice 

Bod Souřadnice X Souřadnice Y 

8 1127623,40 592324,40 

16 1127757,37 592152,57 

12 1128000,00 592135,00 

13 1128000,00 592215,00 

14 1127922,00 592275,00 

15 1127924,57 592297,77 

6 1127883,30 592331,00 

7 1127746,10 592380,60 

 

Stávající dobývací prostor Boskovice má celkovou plochu na katastrálním území 

Boskovice o výměře -  56563 m
2
. 

3.4 Parametry nově navrženého dobývacího prostoru 

                       Tabulka 5  Navržené souřadnice vrcholů dobývacího prostoru Boskovice 

Bod Souřadnice X Souřadnice Y 

17 1127821.49 592147.91 

12 1128000,00 592135,00 

13 1128000,00 592215,00 

14 1127922,00 592275,00 

15 1127924,57 592297,77 

6 1127883,30 592331,00 

7 1127746,10 592380,60 

 

Navrţený změněný dobývací prostor Boskovice (tab. 5) má celkovou plochu na 

katastrálním území Boskovice o výměře - 34991 m
2
. Výpočet plochy nově vzniklého 

dobývacího prostoru byl proveden v programu Autocad 2009. 

 

Při změně uvedeného dobývacího prostoru byly dány tyto omezení dobývání 

nebo zvláštní technické podmínky: 

1. Zůstávají v platnosti všechny omezení a zvláštní technické podmínky z rozhodnutí   

o stanovení dobývacího prostoru Boskovice, ev. č. 7 0341, ze dne 12. 7. 1966 pod zn: 

PP-213/Dr Š/Za/DP 55.  

2. Organizace vypracuje plán sanace a rekultivace pro zmenšenou část dobývacího 

prostoru Boskovice.            



Bc. Miroslav Konopáč: Změna DP Boskovice 

2009 11 

3.5 Kontrolní výpočet 

Výpočet výměry nového dobývacího prostoru byl vypočítán v programu 

Autocad 2009 pomocí funkce plocha (Area). Dobývací prostor byl označen jako 

uzavřená křivka v hladině dobývací prostor a zjištěna plocha. Pro účely klasické 

výpočtu plochy se ale v praxi velmi často pouţívá L'Huillierova vzorce (někdy téţ 

označovaného jako Gaussova).  

Pro ověření výpočtu z Autocadu 2009 jsem tedy zvolil tuto klasickou metodu. 

Pro kontrolu se u L'Huillierových vzorců počítá plocha dvakrát, jednou podle souřadnic 

X a podruhé podle souřadnic Y. Symbol n+1 nebo n-1 znamená číslo následujícího 

(předcházejícího) bodu ve směru pohybu hodinových ručiček. Kontrolní výpočet byl 

proveden v programu Excel (tab. 6 a 7). 

 

 

Vzorec výpočtu podle x:  Vzorec výpočtu podle y: 

)(2 11   nnn yyxP   )(2 11   nnn xxyP  

 

 

      Tabulka 6  Výpočet plochy dobývacího prostoru 

Xn * (Yn+1 - Yn-1) Yn+1 - Yn-1 Yn vrchol Xn 

          

    592 380,60 7 1127746,10 

-276 992 957,94 -245,60 592 147,91 17 1127821,49 

75 677 520,00 67,09 592 135,00 12 1128000,00 

157 920 000,00 140,00 592 215,00 13 1128000,00 

93 358 103,94 82,77 592 275,00 14 1127922,00 

63 163 775,92 56,00 592 297,77 15 1127924,57 

93 422 573,74 82,83 592 331,00 6 1127883,30 

-206 479 033,45 -183,09 592 380,60 7 1127746,10 

    592 147,91 17 1127821,49 

          

∑ = -69 982,21 ∑ = 0,00 

    

2 x P1 = 69 982,21 m
2
 

P1 = 34991,10 m
2 
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    Tabulka 7  Výpočet plochy dobývacího prostoru 

Yn vrchol Xn Xn+1 - Xn-1 Yn * (Xn+1 - Xn-1) 

          

592 380,60 7 1127746,10     

592 147,91 17 1127821,49 253,90 150 346 354,35 

592 135,00 12 1128000,00 178,51 105 702 018,85 

592 215,00 13 1128000,00 -78,00 -46 192 770,00 

592 275,00 14 1127922,00 -75,43 -44 675 303,25 

592 297,77 15 1127924,57 -38,70 -22 921 923,70 

592 331,00 6 1127883,30 -178,47 -105 713 313,57 

592 380,60 7 1127746,10 -61,81 -36 615 044,89 

592 147,91 17 1127821,49     

          

   

∑ = 0,00 ∑ = 69 982,21 

 

2 x P2 = 69982,21 m
2
 

P2 = 34991,10 m
2 

 

Při srovnání výsledných ploch P1 a P2 vychází, ţe jsou výměry stejné, a tudíţ je 

výsledek správně. Tímto jsem ověřil výpočet výměry provedený v programu autocad 

2009 který byl správný. 
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4 Současný stav dobývání, dopravy a úpravy 

Těţba v dobývacím prostoru Boskovice byla ukončena v roce 2000. Dopravní 

zařízení, které sestávalo z pásových dopravníků, bylo odstraněno. Úpravnická linka     

na zpracování sprašových hlín byla odstraněna v rámci přestavby cihelny. Tato 

přestavba byla z finančních důvodů ukončena, tím bylo ukončeno i dobývání. 

 

Obr. 2 Letecký snímek lomu a okolí 

Doprava mezi těţebním prostorem a meziskládkou cihlářské suroviny byla 

realizována pomocí automobilové dopravy. Jak je vidět z obr. č 2 byla dopravní 

vzdálenost přibliţně 300 m. Z technologického hlediska byla nutnost surovinu ponechat 

rok před zpracováním na meziskládce. Z meziskládky byla surovina nakládána            

na pásový dopravník pomocí dvou korečkových rypadel (obr. 3). 

 

Obr. 3 Meziskládka suroviny s korečkovým rypadlem 
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5 Báňsko-technická etapa rekultivace 

V minulosti vytěţená část dobývacího prostoru byla vyuţívána pro odkládání 

znehodnocených cihlářských výrobků (mnohoděrových cihel), čímţ byla zároveň 

provedena zaváţka vytěţeného prostoru na původní terén.  Samovolnou sukcesí zde 

proběhla denaturalizace, dnes se v těchto místech nachází na ploše cca 1,18ha březový 

porost. Poslední skrývka ornice v dobývacím prostoru Boskovice byla provedena v roce 

2000. Severní a severovýchodní řez hliniště, kde byla naposledy získávána cihlářská 

surovina na ploše 1,1824 ha, zůstal nesanován. Ostatní plochy uvnitř hranic původního 

dobývacího prostoru Boskovice zůstaly těţbou nedotčeny a nadále jsou zemědělsky 

obhospodařovány. Současná nezrekultivovaná část dobývacího prostoru Boskovice 

tvoří prohlubeň, jejíţ báze je oproti okolnímu terénu sníţena o 2 aţ 4 m. 

Předkládaný plán sanace a rekultivace tedy řeší pouze prostor, v němţ naposledy 

probíhala těţba a kde nebyla sanace a rekultivace provedena. K dokončení sanace je 

nutno odstranit březový pionýrský porost, který nekontrolovaně vznikl ve střední části 

dobývacího prostoru a který brání konečné úpravě terénu.  

Při projekci sanace a rekultivace bylo vycházeno z toho, ţe na loţisku Boskovice 2 

jiţ nejsou evidovány ţádné zásoby cihlářské suroviny, neboť veškeré zbytkové zásoby 

bilanční prozkoumané volné a bilanční vyhledané volné byly rozhodnutím Ministerstva 

průmyslu a obchodu k 27. 8. 2002 vyjmuty z evidence a tudíţ lze konstatovat, ţe         

na tomto loţisku jiţ nikdy těţba probíhat nebude. 

Sanace terénu bude prováděna co moţná nejrychleji tak, aby mohl být dobývací 

prostor Boskovice zrušen a pozemky předány k následnému vyuţití buď tak, jak s tím 

počítá územní plán nebo k jejich původnímu účelu, tedy zpět do zemědělského půdního 

fondu. 

Zásadní pro návrh rekultivace vytěţeného dobývacího prostoru je tedy cílové vyuţití 

plochy. K zavezení řešeného prostoru bude potřeba 23 785 m
3
 inertního materiálu, který 

v současné době není k dispozici. Hrubé urovnání povrchu proběhne za pomocí 

materiálu z odvalů a výkopové zeminy. Ke konečnému urovnání a modelování terénu 

budou pouţity přebytky zemin z realizace staveb v blízkém okolí Boskovic. Toto 

mnoţství bude po rozprostření stačit ke konečnému urovnání sanovaného prostoru. 

Zúrodnění schopné zeminy budou rozprostřeny po celé ploše řešeného prostoru        

(dno + svahy) v mocnosti cca 0,4m.  
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 Dobývací prostor Boskovice leţí ve svahu mírným sklonem k jihovýchodu. 

Proto bude i dno těţeného prostoru modelováno do mírného svahu cca 2% směrem 

k jihovýchodu tak, aby byly na dotčených pozemcích zachovány odtokové poměry. 

5.1 Stávající systém odvodnění 

Stávající systém odvodnění byl navrhnut pro původní rozsah rekultivace a pro 

navrhované řešení je nedostačující. Navíc během báňsko-technické části nově navrţené 

rekultivace dojde k znehodnocení části odvodňovací strouhy, coţ naruší její funkci. 

Původní systém sestává pouze z jednoduché odvodňovací rýhy, která ústí do přilehlého 

kanalizačního systému (obr. 4). Zcela zde chybí jakákoliv retenční nádrţ, která by 

chránila kanalizační systém před přívalovými dešti a proti materiálu unášenému 

proudem vody, můţe tak snadno dojít k ucpání vstupního otvoru kanálu a následnému 

vylití povrchových vod na místní komunikaci v průmyslové zóně. 

 

 

Obr. 4 Odtok důlní vody do kanalizačního systému 
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Navíc odvodňovací rýha neprochází celým prostorem bývalého lomu, a dochází tak 

k tvorbě souvislých vodních ploch (obr. 5), které mohou být zdrojem podmáčení 

budoucí rekultivace.  

 

Obr. 5 Souvislá vodní plocha pod patou etáže 

5.2 Návrh nového systému odvodnění 

Vzhledem k uvaţovanému vyuţití území po rekultivaci jako stavební plocha pro 

výstavbu průmyslové zóny, navrhuji zlepšení systému odvodnění, tak aby na ní mohly 

být zakládány stavby. Po konzultaci s investorem, mi byla sdělena informace, ţe při 

ukládání zeminy nebude probíhat její hutnění, to vede k důslednějšímu návrhu nového 

systému odvodnění. Původní odvodňovací rýhy by měli  být rozšířeny do všech míst 

postiţených těţbou. Při postupu ukládání zemin navrhuji zasypat odvodňovací rýhy 

kamenivem o frakci nejméně 32-63 (příloha č. 10), aby byl zajištěn dobrý průsak vody a 

její následné odvedení do nového systému. Souběţně s místní komunikací navrhuji 

vybudovat novou odvodňovací rýhu po celé délce rekultivovaného prostoru, se spádem 

minimálně 1% pro dobrý odtok povrchových vod. Na nově vybudovanou rýhu bude 

napojena stávající odvodňovací rýha. Před ústím odvodňovacího systému                     

do kanalizačního systému navrhuji malou odkalovací nádrţ, která by měla mít objem 

minimálně 210 m
3 

(příloha č. 9), tato nádrţ by zároveň slouţila jako zadrţovací 

v případě přívalových dešťů. 
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5.3 Ukládání výkopové zeminy 

Ukládání výkopové zeminy bude prováděno v souladu s vyhláškou MŢP            

č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich vyuţívání na 

povrchu terénu ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 383/2001 Sb.,                       

o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů a především §12. To 

znamená, ţe pro báňsko-technickou rekultivaci dobývacího prostoru Boskovice mohou 

být pouţity pouze inertní materiály, u kterých se musí kontrolovat chemické sloţení a 

toxicita. Dále z toho vyplívá, ţe organizace, která bude ukládat odpady, musí mít 

náleţité povolení o nakládání s odpady. Samotné ukládání bude probíhat návozem 

výkopové zeminy automobilovou dopravou, kterou si ve většině případů bude 

zajišťovat, ukládající. Při ukládání výkopových zemin můţe nastat stejně jako v případě 

po ukončení předešlé rekultivace, černé ukládání odpadů (obr. 6). Tomuto jevu nejde 

úplně zabránit, a je potřebné proti němu ustanovit opatření na sníţení černého ukládání. 

Tato opatření by měla sestávat z nepřístupnění ukládacího prostoru, vyvěšením 

varovných tabulí, popřípadě montáţí levného kamerového systému se záznamem. 

 

 

Obr. 6 Černá skládka v prostoru DP Boskovice 
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5.4 Vykácení náletových dřevin 

Před započetím ukládacích prací musí organizace zaţádat o povolení ke kácení 

dřevin rostoucích mimo les dle 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění 

pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona je organizace povinna k ţádosti přiloţit 

seznam všech stromů určených ke skácení. Musí uvést druh, počet kusů a obvod kmene 

ve výšce 130 cm nad úrovní terénu. 

 

- druh dřeviny: Bříza bělokorá (Betula Pendula) 

 přibliţné stáří 10 roků 

obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 

 do 20 cm  ks 300 

 do 30 cm  ks 50 

 do 40 cm  ks 15 

 do 50 cm  ks 3 

 

- druh dřeviny: Borovice lesní (Pinus sylvestris) 

 přibliţné stáří 6 roků 

 obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 

 do 20 cm  ks 6 

 do 30 cm  ks 3 

 do 40 cm  ks 1 

  

 - druh dřeviny: Vrba jíva (Salix caprea) 

 přibliţné stáří 12 roků 

 obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 

 do 20 cm  ks 30 

 do 30 cm  ks 15 



Bc. Miroslav Konopáč: Změna DP Boskovice 

2009 19 

 do 40cm  ks 12 

 do 50cm  ks 8 

 nad 50 cm  ks 6 

 

5.5 Výpočet nákladů na technickou rekultivaci 

Ceny jsou převzaty z katalogu popisů a směrných cen stavebních prací č. 800-1, 

823-1 a 832-1: Plochy a úprava území, rekultivace, nakladatelství URS Praha, a.s.. 

 

Tabulka 8  Orientační ceny prací pro zajištění báňsko-technické části rekultivace  

 
      Jedn. Náklady (Kč) 

Č Zkrácený popis M.j. Mn. 
cena 
(Kč) 

Celkem 

  Přípravné a přidružené práce 70 118,31 

1 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm kus 404 142,68 57 642,72 

2 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm kus 39 256,27 9 994,53 

3 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm kus 6 413,51 2 481,06 

  Odkopávky a prokopávky 15 787,85 

4 Čištění kanálů s nezpevněným.dnem, tl.vrstvy 25 cm m
3
 56,75 216,90 12 309,08 

5 Příplatek za lepivost - čištění vodotečí v hor.3 m
3
 56,75 61,30 3 478,78 

  Hloubené vykopávky 134 950,72 

6 
Hloubení nezapaž.rýh šířky do 200 cm v hornině 1-4 - 
drenáže, koryto 

m
3
 222,8 480,58 107 073,22 

7 
Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3 - 
retenční nádrž 

m
3
 210 132,75 27 877,50 

  Přemístění výkopku 92 918,30 

8 Vod.přemístění dřev. hmoty, D 30 cm do 1000 m kus 404 179,11 72 360,44 

9 Vod.přemístění dřev. hmoty, D 50 cm do 1000 m kus 39 388,32 15 144,48 

10 Vod.přemístění dřev. hmoty, D 70 cm do 1000 m kus 6 902,23 5 413,38 

  Konstrukce ze zemin 113 216,60 

11 Hutnění sypaniny vrstvy tl. do 60 cm, 1 pojezd m
3
 23785 4,76 113 216,60 

  Povrchové úpravy terénu 584 108,46 

12 
Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním – 
dno 

m
2
 11824 9,82 116 111,68 

13 Svahování násypů m
2
 3147 31,79 100 043,13 

14 Rozprostření ornice, rovina, tl.40-50 cm,nad 500m2 m
2
 13745 26,77 367 953,65 

  Zdi přehradní a opěrné 66 384,91 

15 Obednění konstrukcí šachet ploch rovinných m
2
 48 331,65 15 919,20 

16 Odbednění konstrukcí šachet ploch rovinných m
2
 48 144,92 6 956,16 

17 Konstrukce ostatní z betonu prostého V4 T50 B 20 m
3
 1,3 4 158,01 5 405,41 

18 Konstrukce přehrad z prostého betonu V4 T50 B 20 m
3
 7,2 4 158,01 29 937,67 

19 Přesun hmot pro hráze přehradní zděné a betonové t 24,68 330,78 8 166,46 

  Hydromeliorace 498 964,20 

20 Drenáž z nezhut.kam.těž.hr.32-63, bez úpravy m
3
 516,8 701,25 362 406,00 

21 Přesun hmot pro meliorační kanály t 906,46 150,65 136 558,20 

        Celkem 1 576 449,35 
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6 Biologická rekultivace 

V následujícím textu je řešena biologická rekultivace pouze pro tu variantu, ţe 

těţební organizace nevyřeší trvalé vynětí dotčených pozemků ze zemědělského půdního 

fondu a tyto budou muset být do ZPF vráceny. V tom případě bude na urovnaném dně 

lomu na ploše 1,1824 ha po ukončení sanačních prací uplatněna zemědělská rekultivace, 

pozemky budou převedeny zpět na ornou půdu a navráceny do zemědělského půdního 

fondu. Vzniklé svahy budou rovněţ vráceny zemědělskému půdnímu fondu ve formě 

trvalých travních porostů. Na sanované ploše dna bude uplatněn tříletý zlepšující osevní 

postup, svahy budou osety travní směsí vhodného sloţení ihned po ukončení technické 

části rekultivace. 

 

6.1 Příprava půdy a hnojení v průběhu rekultivace 

K základnímu zpracování půdy patří orba, která by měla být provedena              

na podzim. Před setím je moţné provést ještě orbu seťovou. Všechny práce spojené se 

zpracováním půdy by měly být konány tak, aby zůstala zachována vláha v půdě. Jednou 

ze základních podmínek úspěchu rekultivačních prací jsou vydatné dávky a pravidelné 

doplňování organických látek, kterých je v nově tvořícím profilu extrémní nedostatek. 

Hnojení je třeba přizpůsobit tak, aby se v co nejkratší době propojila navezená vrstva 

ornic s podkladovou zeminou. V prvních letech rekultivace je organické hnojení 

důleţité i za účelem oţivení orniční zeminy a podloţí. 

Při doplňování ţivin průmyslovými hnojivy bude vycházet z výsledků rozboru 

půdy. Bez nebezpečí je fosforečné hnojení, větší opatrnosti je nutné dbát při pouţívání 

draselných hnojiv. Hnojení musí být přizpůsobeno chemickým rozborům půdy s cílem 

postupně vyrovnat obsah půdních ţivin na úroveň rostlých půd. 

Hnojiva je před výsadbou nutné dobře zapravit do půdy. Vhodné je i hnojení 

kejdou čuninými organickými materiály. Aplikace statkových hnojiv se projeví nejen 

přímo zvýšením úrovně ţivin v půdě, ale mnohem více i nepřímou úpravou 

biologických, fyzikálních a chemických poměrů v půdě, čímţ přispěje ke zlepšení 

biologického ţivota půdy. 
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Tabulka 9  Hnojení průmyslovými hnojivy 

rok rekultivace druh hnojiva 
dávka hnojiva 

na 1ha 

dávka v kg čistých 

živin na 1ha 

  Ledek amonný (27,5% N) 300 kg 82kg 

  Ledek amonný s hořčíkem (27% N+3,6% Mg) 200 kg 
dusík 54 kg hořčík 

7kg 

1. Superfosfát (15% P) 800 kg fosfor 120 kg 

  Kamex 40% (40% K + 6% Mg) 500 kg 
draslík 200 kg hořčík 

30 kg 

  
Dolomitické vápenaté hnojivo HASIT-Hydčice 

(CaO 49% + MgO 11%) 
6 tun 

vápník 29 tun hořčík 7 

tun 

2. Kombinované hnojivo NPK (15-15-15) 700 kg 
dusík 105 kg fosfor 

105 kg draslík 105 kg 

3. Kombinované hnojivo NPK (15-15-15) 700 kg 
dusík 105 kg fosfor 

105 kg draslík 105 kg 

 

 

Tabulka 10  Organické hnojení kejdou nebo chlévskou mrvou  

rok 

rekultivace 
hnojená plodina 

doba 

aplikace 

dávka 

kejdy 

(t/ha) 

hnojená 

plocha (ha) 

Obsah živin v 1 t kejdy prasat 

(kg) 

N P K 

1. 
Jarní řepka Jílek 

jednoletý 
květen 90 1,1 6 1,3 2,7 

2. 
Bob koňský Jetel 

luční+švédský 
duben 70 1,1 6 1,3 2,7 

3. 
Oves setý 

Jetelotráva 
duben 70 1,1 6 1,3 2,7 

 

Ihned po aplikaci kejdy je nutné provést její zapravení do půdy střední orbou 

nebo diskováním. Kejdu prasat je moţné nahradit chlévským hnojem, případně kejdou 

skotu. Dávka chlévského hnoje by pak činila v prvním roce rekultivace 60 tun, v dalších 

letech 50 tun na 1 hektar. Chlévský hnůj je vhodnějším organickým hnojivem neţ kejda 

prasat, avšak kejda je v tomto případě navrhována proto, ţe bývá snáze dostupná 

z velkovýkrmen prasat. 

 



Bc. Miroslav Konopáč: Změna DP Boskovice 

2009 22 

6.2 Osevní postup s pěstováním vhodných plodin 

Realizací osevního postupu s vhodnými plodinami lze docílit biologického 

oţivení půdotvorné zeminy a poloţení základů pro tvorbu půdy. Do účelového osevního 

postupu s prioritou půdotvorných funkcí budou zařazeny především plodiny, které se 

aktivně zapojí do půdotvorného procesu (tzv. průkopnické plodiny). Mezi průkopnické 

rostliny patří zvláště jeteloviny, traviny a luskoviny. 

 

Od průkopnických rostlin se vyţaduje, aby: 

- Vytvořily dostatečné mnoţství podzemní hmoty (kořenový systém) 

- Vytvořily dostatečné mnoţství nadzemní hmoty (k zaorávání na zelené hnojení) 

- Byly schopné zlepšovat fyzikální a chemický stav zeminy 

- Ze zbytků rostlinné hmoty vytvářely hodnotný humusový materiál 

- Umoţňovaly spojení mezi svrchní a spodní půdní vrstvou 

- Pomáhaly zpevňovat stanoviště proti erozi a sesuvu půdy 

 

Na základě dosavadních zkušeností je navrhován následující základní rekultivační 

postup. Tento navrţený postup bude samozřejmě moci být v průběhu rekultivace 

upřesněn a modifikován dle daných termínů zahájení prací ve vazbě na termín 

dokončení sanačních prací. Z tohoto důvodu je v prvním roce navrhována plodina na 

zelené hnojení, jejíţ vegetační doba můţe být rozdílná (od dvou do pěti měsíců – dle 

druhu nebo odrůdy zvolené plodiny). 
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Tabulka 11  Návrh osevního postupu na rekultivované pozemky 

Rok Plodina Postup prací a výsevní množství osiva 

1.rok 

Žito ozimné            

(na zelené hnojení) 

Zasetí žita provést v září minulého roku s výsevem 320 

kg osiva na hektar. Zaorávka žita v polovině května. 

Jarní řepka s jílkem 

jednoletým (na zelené 

hnojení) 

Zasetí v květnu; výsev na 1 ha 20 kg jarní řepky a 30 kg 

jílku jednoletého. Zaorávka na zelené hnojení koncem 

října nebo začátkem listopadu. 

2.rok 

Bob koňský (sklízený 

na zeleno-na senáž) 

s podsevem směsí 

jetele lučního a jetele 

zvrhlého (švédského) 

Zasetí koncem března nebo začátkem dubna s výsevem 

320 kg bobu na 1 ha. Po zasetí bobu provést ihned výsev 

směsi jetele lučního  a jetele švédského (15 kg jetel luční 

+ 15 kg jetel švédský); sklizeň bobu na zeleno koncem 

června. Porost jetelů zaorat na zelené hnojení koncem 

října. 

3.rok 

Oves sklízený na 

zeleno s podsevem 

jetelotrávy 

Zasetí ovsa provést v dubnu. Oves zasít řídce-s výsevem 

90 kg osiva ovsa na 1 ha. Po zasetí ovsa provést podsev 

jetelotrávy s výsevem 45 kg na 1 ha. 

Složení jetelotrávy:                                                        

Jetel luční tetraploidní (Kvarta)            45%                                                      

Jílek mnohokvětý                               25%                                                            

Bojínek luční                                     15%                                                           

Mez. Hybrid Bečva                            15% 
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Tabulka 12  Výpočet ceny biologické rekultivace za 1.rok 

Rozloha 

(ha) 
Prováděné práce Materiál Množství 

Cenu 

materiálu 

Cena prací 

Kč/ha 

Celková 

cena Kč/ha 

1,1824 

urovnání pozemku smykováním   4x   150,- 709,- 

hluboká orba   1x   1500,- 1774,- 

vláčení hřebovými branami   2x   120,- 284,- 

válení těžkým válcem   2x   150,- 355,- 

kultivátorování   2x   400,- 946,- 

vláčení hřebovými branami   2x   120,- 284,- 

rozmetání 

průmyslových 

hnojiv 

dusíkatých 2x 

Ledek amonný (27,5% N) 0,3 t/ha 4329,- 120,- 4470,- 

Ledek amonný s hořčíkem          

(27% N, 3,6% Mg) 
0,2 t/ha 5500,- 110,- 5630,- 

fosforečných 

1x 
Superfosfát (15% P) 0,8 t/ha 3000,- 200,- 3237,- 

draselných 

1x 

Kamex 40%         (40% K, 

6% Mg) 
0,5 t/ha 5000,- 140,- 6064,- 

Vápnění s rozmetáním 1x 

Dolomitické vápenaté 

hnojivo Hasyt Hydčice 

(CaO 49%, MgO 11%) 

6 t/ha 1342,- 400,- 19411,- 

Vláčení hřebovými branami   2x  120,- 284,- 

setí žita secím strojem žito ozimné 
320 

kg/ha 
3,5 1400,- 3787,- 

diskování porostu žita před 

zaoráním   
1x 

 
650,- 1378,- 

hnojení kejdou prasat a 

chlévskou mrvou 

kejda prasat 90 t/ha 15,- 4500,- 13435,- 

chlévská mrva 60 t/ha 20,- 3100,- 9876,- 

zaorávka žita na zelené hnojení  1x  1500,- 1775,- 

diskování půdy  2x  650,- 769,- 

vláčení branami před zasetím  1x  120,- 142,- 

setí jarní řepky a jílku 

jednoletého secím strojem 

jarní řepka 20kg/ha 75,- 
1200,- 11713,- 

jílek jednoletý 30 kg/ha 80,- 

válení po zasetí   1x   100,- 120,- 

zaorávka řepky a jílku na zelené 

hnojení   
1x 

  
1500,- 3345,- 

 

Celková cena za 1. rok zemědělské rekultivace činí 89468 Kč. 
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Tabulka 13  Výpočet ceny biologické rekultivace za 2.rok  

Rozloha 

(ha) 
Prováděné práce Materiál Množství 

Cena 

materiálu 

Cena 

prací 

Kč/ha 

Celková 

cena 

Kč/ha 

1,1824 

hnojení kejdou prasat kejda prasat 70 t/ha 15,- 4 500,- 12 746,- 

střední orba s úpravou 

ornice 
  1 x   1 500,- 3 445,- 

rozmetání průmyslových 

hnojiv 

kombinované 

hnojivo NPK 

(15+15+15) 

0,7 t/ha 6 710,- 150,- 11 132,- 

diskování půdy   2x   650,- 2 986,- 

vláčení hřebovými 

branami 
  1x   120,- 276,- 

setí bobu koňského secím 

strojem 
bob koňský 

320 

kg/ha 
6,- 1 400,- 7 625,- 

zavláčení lehkými branami   1x   120,- 276,- 

setí jetelů (podsev) 
jetel luční 15 kg/ha 60,- 

1 200,- 7 579,- 
jetel švédský 15 kg/ha 80,- 

válení po zasetí   1x   100,- 230,- 

sklizeň bobu na zeleno 

+odvoz 
  1x   2 800,-  6 431,- 

diskování porostů jetele   1x   650,- 1 493,- 

zaorávka porostu jetelů na 

zelené hnojení 
  1x   1 500,- 3 445,- 

 

 

Celková cena za 2. rok zemědělské rekultivace činí 57664 Kč 
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Tabulka 14  Výpočet ceny biologické rekultivace za 3.rok  

Rozloha 

(ha) 
Prováděné práce Materiál Množství 

Cena 

materiálu 

Cena 

prací 

Kč/ha 

Celková 

cena 

Kč/ha 

1,1824 

hnojení kejdou prasat kejda prasat 70 t/ha 15,- 4 500,- 12 746,- 

diskování půdy  2 x   650,- 2 985,- 

rozmetání průmyslových 

hnojiv 

kombinované 

hnojivo NPK 

(15+15+15) 

0,7 t/ha 6 710,- 150,- 11 132,- 

vláčení hřebovými branami   1x   120,- 276,- 

setí ovsa + jetelotrávy 

(podsev)- secí kombinace 

+ plnění 

oves setý 90 kg/ha 30,- 

1 200,- 17 225,- 
jetelotráva 

45 kg/ha 80,- 

válení po zasetí   1x   100,- 230,- 

sklizeň ovsa setého na 

zeleno 
  1x   2 200,-  5053,- 

sklizeň porostu jetelotrávy 

na seno nebo na senáž 
  1x   3000,- 6890,- 

 

 

Celková cena za 3. rok zemědělské rekultivace činí 56813 Kč. 

 

 

 

Ve čtvrtém roce bude na lokalitě vyseta trvalá travní směs pastevní v mnoţství 45 kg/ha 

coţ představuje na rozlohu 1,1824 ha 103 kg osiva a pozemky budou předány zpět 

jejich vlastníkům. Ceny prací a materiálu poskytlo pro účely zpracování tohoto 

Souhrnného plánu sanace a rekultivace zemědělské druţstvo Ţilov, které samo jiţ 

obdobnou akci realizovalo. Ceny jsou uváděny v cenové úrovni roku 2008. 
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6.3 Založení trvalého travního porostu 

Pro zvýšení dlouhodobé stability závěrných svahů okolo rekultivovaného dna a 

zejména zvýšení jejich odolnosti proti erozi, budou závěrné svahy ihned po ukončení 

sanačních prací osety travní směsí.  

Doporučujeme na svahy pouţít směs trav a lučních květin s převaţujícím zastoupením 

lučních květin, aby se zabránilo šíření ruderálních a synantropních druhů na okolní 

zemědělské obhospodařované plochy. Podle způsobu následného obhospodařování 

zaloţeného travního drnu lez docílit vzniku jak klasického vysokého lučního porostu, 

tak i bylinného koberce. Z velkého výběru druhů zůstanou na lokalitě ty nejvhodnější, 

coţ ale neznamená, ţe dojde k finančním ztrátám. Méně druhově bohaté směsi se 

cenově výrazně neliší. Pro zaloţení hustého trvalého travního porostu polně postačí 

výsevek 1 gram směsi na m
2
. V něm by mělo být obsaţeno 10 – 50 tisíc semen. 

Mnoţství osiva záleţí na kvalitě zeminy pouţité k pokrytí sanovaných ploch. V případě 

horších půdních podmínek je nutné výsev zvýšit o 15%, tj. na 11,5 kg/ha. 

 

Příklad druhového sloţení luční směsi: 

Srha laločnatá (Dactylis glomerata), ovšík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), 

kostřava červená (Festuca rubra s.lat.), svízel bílý (Galium album), řebříček obecný a   

řebříček luční (Achillea millefolium, A. pragensia), lipnice luční (Poa pragensia), 

zvonek rozkladitý (Campanula patula), roţec obecný luční (Cerastium holosteoides 

subsp. Triviale), mrkev obecná (Daucus carota), kakost luční (Germanium pretense), 

kopretina bílá (Leucanthemum Bulhare), kostřava luční (Festuca pragensia), chrastavec 

rolní (Hnautia arvensis), psineček obecný (Agrostic capillaris), obšít pýřitý        

(Avenula pubescent), sveřep měkký (Bromus hordaceus), škarda dvouletá (Crepis 

biennis). Pastinák setý (Pastinaca sativa), jetel pochybný aj. luční (Triforium dubium), 

mochna bílá (Potentilla alba), kotí brada východní (Tagopogon orientalis), trojštět 

ţlutavý (Trisetum flavescens) 

 

Doporučuje se pouţít k výsevu materiál pocházející z dané oblasti, nikoliv z jiné 

části Čech nebo dokonce zahraničí. Pouţití regionálních osiv je významné s ohledem na 

neţádoucí genetickou erozi. V případě, ţe se nepodaří zajistit doporučené sloţení 

travino-bylinné směsi regionálního původu, bude vhodnější vyuţít nabídku místních 

producentů osiv i za cenu značného ochuzení druhového sloţení. 
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Tabulka 15  Cena prací a sadebního materiálu pro zatravnění svahů 

Sklon svahu 

Výměra 

svahu 

(ha) 

Potřeba              

osiva (kg/ha) 

Cena 

osiva 

(Kč/1kg) 

Cena prací 

(Kč/ha) 

Celková cena 

(Kč) 

55º 0,0987 10 1407,- 65000 7805,- 

33º 0,2352 11,5 1407,- 65000 19095,- 

Celkem                                                                                            26900,- 

 

Ceny jsou převzaty z katalogu popisů a směrných cen stavebních prací č. 823-1 a 823-2: 

Plochy a úprava území, rekultivace, nakladatelství URS Praha, a.s. a z ceníku firmy 

Planta Naturálie, Markvartice u Sobotky. 
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7 Technicko-ekonomické zhodnocení rekultivace 

Vzhledem k situování lokality blízko osídlené oblasti bude nutno sledovat 

negativní účinky hlučnosti a prašnosti na okolí. Opatřením proti prašnosti by mohlo být 

skrápění ukládané zeminy vodou zachycenou v pojistné nádrţi. Návoz suroviny bude 

realizován veřejnou komunikací probíhající okolo dobývacího prostoru Boskovice. 

Dopad rekultivace na vodní hospodářství bude neznatelný. Samotná rekultivace nebude 

mít ani vliv na sníţení nebo znečištění zdroje podzemních vod. 

 

Tabulka 16  Celkové náklady na rekultivaci DP Boskovice  

Etapa rekultivace Cena 

Báňsko-technická rekultivace 1576450,- 

1.rok biologické rekultivace 89468,- 

2.rok biologické rekultivace 57664,- 

3.rok biologické rekultivace 56813,- 

Založení trvalého travního porostu 26900,- 

Celkem na rekultivaci 1807295,- 

 

 

 

MP Cihelna spol. s.r.o., v likvidaci musí podat ţádost o souhlas dle ustanovení     

§9 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu k trvalému odnětí 

dotčených pozemků ze zemědělského půdního fondu. Pokud orgán ochrany ZPF tuto 

ţádost kladně vyřídí, pak bude provedena pouze technická část rekultivace a pozemky 

budou předány jejich vlastníkům. Následně bude zrušen dobývací prostor a dotčená 

lokalita bude vyuţita v souladu s platným územním plánem, jako plocha pro výstavbu 

průmyslových podniků a kapacitních skladů. Případný investor, který bude mít zájem    

o výstavbu objektů v této lokalitě, bude ţádat příslušný stavební úřad o vydání 

rozhodnutí o povolení změny vyuţití území. Proto není účelné v současné době na 

lokalitě provádět zemědělskou rekultivaci a dotčené plochy navracet do ZPF, neboť 

v dohledné době se počítá se změnou vyuţití tohoto území. Ve schodě s tímto řešením 

bude sanace a rekultivace prostoru činit 1576450,- Kč (částka je odvozena ze směrných 

cen stavebních prací v cenové úrovni roku (2008). 

 

Jestliţe nedojde k dohodě mezi MP Cihelnou spol. s.r.o., v likvidaci o budoucím 

vyuţití prostoru s majiteli dotčených pozemků, nebo obvodní báňský úřad a jiné 



Bc. Miroslav Konopáč: Změna DP Boskovice 

2009 30 

dotčené orgány státní správy tuto alternativu nepovolí, pak bude muset být na lokalitě 

před zrušením dobývacího prostoru Boskovice provedena zemědělská rekultivace. 

Ačkoli provádění zemědělské rekultivace není vzhledem k výše uvedenému racionální, 

je v souladu s platnými legislativními předpisy České republiky. Pokud by bylo 

zahlazování hornické činnosti realizováno formou navrţené zemědělské rekultivace, 

činily by náklady na tuto činnost 1807295,- Kč (částka je vypočtena ze směrných cen 

stavebních prací, z internetového ceníku firmy Planta Naturálie a z informací od ZD 

Kunštát). 

 

V rozhodnutí obvodního báňského úřadu Brno ze dne 12.3.2001 pod č.j. 5430/00 

je uvedeno, ţe na rezervním účtu č. 451.000 na sanace a rekultivace pozemků dotčených 

těţbou v DP Boskovice je vytvořena ke konci účetního období 31.12.1999 částka 

50000,- Kč. Dále rezerva nebyla tvořena, protoţe organizace MP Cihelna spol. s.r.o. 

vstoupila do likvidace. Dle výpočtu v tomto souhrném plánu sanace a rekultivace je 

vytvořená částka zcela nedostačující a na účet č. 451.000, bude nutné zdroje navýšit o 

částku 1526450,- Kč, respektive 1757295,- Kč při realizované biologické rekultivaci. 

Tyto prostředky budou hrazeny z provádění sanace, tedy zaváţením DP Boskovice 

výkopovou zeminou z blízkého okolí. Tímto by mělo být zajištěno dostatečné mnoţství 

prostředků i pro případ uskutečnění biologické rekultivace. 
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8 Návrh na zrušení dobývacího prostoru Boskovice 

Závěrečná část, věnovaná zrušení dobývacího prostoru Boskovice, je zpracována 

dle vyhlášky ČBÚ č. 172/1992 Sb. o dobývacích prostorech ve znění pozdějších 

předpisů, zvláště dle §4 písm. b). Pro tento paragraf platí přiměřeně ustanovení §2 a 3  

výše uvedené vyhlášky. Vyplývá z něj povinnost organizace před zrušením dobývacího 

prostoru trvale zastavit dobývání výhradního loţiska, odepsat zásoby a ukončit likvidaci 

důlních děl nebo lomů. Po zrušení dobývacího prostoru Boskovice, musí organizace 

poţádat o zrušení CHLÚ Boskovice II (ev.č. 12970000), které je formálně stanoveno 

pod stávajícím dobývacím prostorem Boskovice. Tato část je zpracována pro jiţ 

změněný dobývací prostor Boskovice. 

 

Tabulka 17  Základní identifikační údaje 

Dobývací prostor: Boskovice   

Evidenční číslo: 7 0341 

Základní územní jednotka:  Boskovice 

IČZUJ : 581372 

Územně technická jednotka:  Boskovice 

IČÚTJ : 608327 

Bývalí okres: Blansko 

Kraj dle CZ NUTS : Jihomoravský kraj 

Kód NUTS : CZ 0621 

 

Tabulka 18  Navržené souřadnice vrcholů dobývacího prostoru Boskovice  

Bod Souřadnice X Souřadnice Y 

17 1127821.49 592147.91 

12 1128000,00 592135,00 

13 1128000,00 592215,00 

14 1127922,00 592275,00 

15 1127924,57 592297,77 

6 1127883,30 592331,00 

7 1127746,10 592380,60 
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Loţisko Boskovice II je výhradním loţiskem vyhrazeného nerostu – cihlářské suroviny. 

 

Název a číslo loţiska 

název loţiska:  Boskovice 2 

číslo loţiska:  B3 129 700 

 

Dobývací prostor 

 Na loţisku byl stanoven dne 12. 7. 1996 pod zn. PP-213/DrŠ/Za/DP55 dobývací 

prostor s názvem Boskovice (70341) na ploše 0,196 km
2
. V roce 2009 byl dobývací 

prostor zmenšen. Dnes zmenšený a v současné době platně stanovený dobývací prostor 

má rozlohu 34991 m
2
. 

 

 Chráněné loţiskové území s názvem Boskovice II (12970000) bylo stanoveno 

OVSS VII Ministerstva ţivotního prostředí dne 31. 5. 2001 pod. č. j. 560/1331/01-PHO 

na ploše 18,72 ha. V roce 2006 bylo CHLÚ zrušeno rozhodnutím Ministerstva 

ţivotního prostředí č.j. 560/2826/05 ze dne 28.02.2006 z důvodu ukončení dobývání 

loţiska. CHLÚ zůstává pouze formálně v DP Boskovice. 

 

 

 

Při změně uvedeného dobývacího prostoru byly dány tyto omezení dobývání 

nebo zvláštní technické podmínky: 

1. Zůstávají v platnosti všechny omezení a zvláštní technické podmínky z rozhodnutí o 

stanovení dobývacího prostoru Boskovice, ev. č. 7 0341, ze dne 12. 7. 1966 pod zn: PP-

213/Dr Š/Za/DP 55.  

2. Organizace vypracuje plán sanace a rekultivace pro zmenšenou část dobývacího 

prostoru Boskovice.        
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9 Závěr 

Cíle stanovené v úvodu, byly vypracovány tak, aby bylo moţno pouţít jednotlivé 

části této práce ke zpracování dokumentace, potřebné k jednotlivým rozhodnutím. 

Rekultivace vytěţeného prostoru si klade za cíl navrácení části těţbou postiţených 

ploch opět zemědělskému vyuţití, a to pouze v případě ţe nedojde k investiční 

výstavbě. 

Zcela zahladit zůstatky těţby nebude moţno nikdy, ale vytěţený prostor bude 

upraven tak, aby pohledově zapadl do okolní krajiny. Výsledkem sanace a rekultivace 

by mělo být území opět plně integrované do krajiny vyuţitelné člověkem k zemědělské 

a popřípadě průmyslové produkci a zároveň zhodnocující a zlepšující současnou krajinu 

ekologicky. Výhledově bude moţné renaturalizovanou část rekultivované plochy která 

nebude postiţena případnou investiční výstavbou zapojit do systému ekologické 

stability. V rámci sanací budou upraveny odtokové poměry s cílem zlepšit 

hydrogeologickou zátěţ. Biologická rekultivace pak bývalí dobývací prostor začlení do 

okolní krajiny. 

 

 

 

 


