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Anotace 

Tato předložená práce zpracovává návrh, který se týká plánu sanace a rekultivace 

kamenolomu Pňovany. Cílem předkládaného projektu je navrhnout i způsob provádění 

sanačních a rekultivačních prací ve smyslu snížení možných negativních vlivů na životní 

prostředí v okolí ložiska. V první části práce je popsána charakteristika ložiska a 

charakteristika zájmového území. Další část popisuje sanace a rekultivace celého 

dobývacího prostoru kamenolomu Pňovany. Na závěr práce je rekapitulace nákladů na 

sanace a rekultivace a návrh na tvorbu finančních rezerv. 

 

 

 

 

Summary 
 

This submitted dissertation deals with proposal of restoration project of Pňovany 

quarry. Aim of submitted project is to propose method in terms of reduction of possible 

negative environmental influences onto surrounding area. First part describes a deposit and 

characteristics of this area. Next part describes restoration works of all extraction area 

Pňovany. Conclusion of dissertation refers to recapitulation of restoration costs and 

proposal of restoration provision setting. 
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Úvod: 
Záměrem souhrnného plánu sanace a rekultivace je nalezení optimálního řešení 

konečného stavu území po ukončení těžby v prostoru schválených POPD pro dobývací 

prostory Úlice a Úlice I kamenolomu Pňovany. Ve smyslu vyhlášky ČBÚ č. 351/2000 Sb. 

se jedná o návrh úpravy území a územních struktur dotčených těžbou. 

Dalším cílem předkládaného projektu je navrhnout i způsob provádění sanačních a 

rekultivačních prací ve smyslu snížení možných negativních vlivů na životní prostředí v 

okolí ložiska.  

V návrhu předpokládám, že sanovaný a rekultivovaný prostor bude navrácen 

přírodě s možnostmi jeho dalšího využití ve formě lesních porostů s vodními plochami. V 

návrhu je uvažováno s lesnickou a hydrickou rekultivací. Rekultivační práce budou 

probíhat postupně s cílem postupného napojování rekultivovaných ploch ke stávajícím 

sousedním zalesněným plochám. Přístupové cesty na nově vytvořené pozemky budou 

ponechány i po sanaci a rekultivaci těžebního prostoru v rámci následné péče o krajinu.  

V prostoru  technického zázemí v DP Úlice u starého lomu bude instalována linka 

pro recyklaci ukládaných inertních materiálů. Výstup z recyklační linky, který nebude dále 

využitelný, bude trvale ukládán do vytěženého prostoru starého lomu, čímž dojde ke 

zmenšení sklonu lomových stěn , jejich stabilizaci a zapojení do okolního terénu. 

Inertní odpad je charakterizován jako odpad, který nemá nebezpečné vlastnosti a u 

něhož za normálních klimatických podmínek nedochází k žádné významné fyzikální, 

chemické nebo biologické přeměně. Inertní odpad nehoří ani jinak fyzikálně či chemicky 

nereaguje, ve vodě se snadno nerozpouští, nepodléhá biologickému ani chemickému 

rozkladu ani nezpůsobuje rozklad jiných látek, s nimiž přichází do styku, způsobem, který 

by mohl vést k poškození životního prostředí či ohrožení lidského zdraví.  

 Snahou projektu sanace a rekultivace je navrhnout takové postupy 

revitalizace, které by zachovávaly systém ekologické stability. Řada opuštěných těžeben se 

po čase stává významnými  biocentry (vodní plochy, zarostlé lomy, rekultivované odvaly). 

Sukcesní změny se liší v případě rekultivace jako pokus o vytvoření nového biotopu, kdy 

se tento biotop postupně vytváří v závislosti na postupné proměně úpravou  postižených 

prostor. 
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1.  CHARAKTERISTIKA LOŽISKA 

1.1 Geologická pozice ložiska 
Lokalita se nachází na katastrálním území obcí Pňovany (722 804) a Úlice (774 

219), v bývalém okrese Plzeň-sever, kraj Plzeňský. Ložisko se nachází mezi oběma 

obcemi a tvoří morfologicky výrazný zalesněný hřbet směru Z-V v terénní elevaci Burda s 

kótou 482 m n. m. Oblast je možno začlenit do Stříbrské pahorkatiny, která je součástí 

Plzeňské pahorkatiny. Lokalita se nachází v povodí řeky Mže, která svými přítoky 

(Hracholuský a Plešnický potok) celé území odvodňuje. Asi 2 km vzdušnou čarou na S od 

ložiska se rozprostírá vodní nádrž Hracholusky. Dalším vodním zdrojem blízkosti je 

bezejmenný rybník cca 50 m severozápadně od lomu Pňovany (resp. od DP Úlice) [1]. 

 

                            Obrázek č. 1 - Letecký pohled na lokalitu lomu Pňovany 

1.2 Báňsko – legislativní údaje 
Ložisko stavebního kamene Pňovany - Úlice je ložiskem nevyhrazeného nerostu, o 

němž bylo rozhodnuto, že je vhodné k průmyslovému dobývání (§43 odst. 1 zákona 

44/1988) nebo že je vhodné pro potřeby a rozvoj národního hospodářství (§43a odst. 1 
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zákona 44/1988). Jedná se tedy o ložisko výhradní. Chráněné ložiskové území (CHLÚ) 

nebylo stanoveno. 

Na ložisku Pňovany – Úlice byly stanoveny 2 dobývací prostory. Dne 7. 6. 1972 

pod č.j. ČsKP DP 39/72 byl stanoven DP Úlice. Dobývací prostor je tvořen nepravidelným 

20-ti úhelníkem a jeho výměra činí 0,269076 km2. Dne 6. 4. 1987 pod č.j. ČsKP DP - 

9337/87 byl stanoven DP Úlice I. Tento dobývací prostor je tvořen nepravidelným 24 

úhelníkem a jeho výměra činí 0,3161070 km2. 

V uvedeném zájmovém území provádí firma TARMAC CZ a.s. těžbu stavebního 

kamene. V současné době probíhá těžba v DP Úlice podle platného POPD, který 

vypracoval V. Pokorný v prosinci 1984 z tehdejšího národního podniku Západočeské 

kamenolomy a štěrkopísky Blatná, který schválil OBÚ v Plzni dne 28. 3. 1985 pod č. j. 

259/85 a v části DP Úlice I dle platného POPD, který v listopadu 1997 vypracovala firma 

Západokámen a. s. Plzeň a který dne 13. 3. 1998 pod č. j. 513/98 schválil OBÚ v Plzni. 

Povrchovou těžbou dotčena celková plocha 279 576 m2.  

1.3 Pozemky v DP Úlice a Úlice I  
Tab. č. 1 : Přehled pozemků v dobývacím prostoru  

Parcela (číslo) 
KN 

Kat. území Plocha (m2) Druh pozemku Majitel 

St. 213 Pňovany 167 Zastavěná plocha a nádvoří Tarmac CZ a.s. 

St. 402 Pňovany 105 Zastavěná plocha a nádvoří Tarmac CZ a.s. 

St. 403 Pňovany 343 Zastavěná plocha a nádvoří Tarmac CZ a.s. 

St. 405 Pňovany 41 Zastavěná plocha a nádvoří Tarmac CZ a.s. 

St. 420 Pňovany 75 Zastavěná plocha a nádvoří Tarmac CZ a.s. 

St. 421 Pňovany 123 Zastavěná plocha a nádvoří Tarmac CZ a.s. 

St. 422 Pňovany 190 Zastavěná plocha a nádvoří Tarmac CZ a.s. 

363/2 Pňovany 941 ostatní plocha Tarmac CZ a.s. 

363/4 Pňovany 23539 ostatní plocha Tarmac CZ a.s. 

363/11 Pňovany 913 ostatní plocha Obec Pňovany 

363/13 Pňovany 25687 ostatní plocha Tarmac CZ a.s. 

363/14 Pňovany 9702 lesní pozemek Tarmac CZ a.s. 

368 Pňovany 147 ostatní plocha Tarmac CZ a.s. 

393/1 Pňovany 8821 trvalý travnatý porost Tarmac CZ a.s. 

393/2 Pňovany 2853 ostatní plocha Tarmac CZ a.s. 

393/4 Pňovany 7325 ostatní plocha Tarmac CZ a.s. 

1597/1 Pňovany 21883 ostatní plocha SÚS Kralovice * 

1682/2 Pňovany 3679 ostatní plocha Tarmac CZ a.s. 

1685/1 Pňovany 9598 ostatní plocha Tarmac CZ a.s. 
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1685/2 Pňovany 13265 ostatní plocha Tarmac CZ a.s. 

1685/3 Pňovany 2153 ostatní plocha FARM Pňovany s.r.o. 

1685/4 Pňovany 36 ostatní plocha Tarmac CZ a.s. 

1685/5 Pňovany 874 ostatní plocha FARM Pňovany s.r.o. 

1685/6 Pňovany 152 ostatní plocha Tarmac CZ a.s. 

St. 236 Úlice 249 Zastavěná plocha a nádvoří Tarmac CZ a.s. 

St. 237 Úlice 28 Zastavěná plocha a nádvoří Tarmac CZ a.s. 

2067/1 Úlice 42019 ostatní plocha Tarmac CZ a.s. 

2067/2 Úlice 26768 ostatní plocha Tarmac CZ a.s. 

2067/3 Úlice 127 ostatní plocha Tarmac CZ a.s. 

2067/5 Úlice 82441 lesní pozemek Tarmac CZ a.s. 

2070/1 Úlice 7430 ostatní plocha Tarmac CZ a.s. 

2070/2 Úlice 2106 ostatní plocha Tarmac CZ a.s. 

2542/1 Úlice 6684 ostatní plocha Tarmac CZ a.s. 

2542/2 Úlice 110 ostatní plocha Tarmac CZ a.s. 

 

Pozemek p.č. 1597/1 (správa a údržba silnic Kralovice) tvoří komunikace, která 

prochází DP a v rámci rekultivace zůstane beze změn. Pozemek 393/1 náleží do 

zemědělského půdního fondu a v rámci provádění sanačních prací bude nutno provést 

změnu využití pozemku. Lesní pozemek 363/14 leží přímo v prostoru, který bude zavážen 

inertními materiály. (dočasné vynětí z LPF, po provedení technické rekultivace bude 

zalesněn).  

1.4 Geologická charakteristika 

Mezi obcemi Pňovany a Plešnice se nachází komplex kontaktně metamorfovaných 

hornin vázaných na tělesa křemenných porfyrů, která se táhnou až do údolí řeky Mže. 

Kontaktní dvůr je značně obohacen křemenem a biotitem, jehož množství se směrem ke 

kontaktu zvyšuje a původně světlejší šedé fylity zde přecházejí do hnědavě černých 

rohovců. Na kontaktu se kromě rohovců vyskytují také plodové břidlice až skvrnité 

břidlice.  

Ložisko se skládá ze dvou větších nepravidelných průniků křemenného porfyru, 

které jsou protaženy ve směru JZ - SV a Z - V. Západní těleso porfyru, protažené ve směru 

JZ-SV je otevřeno dnes částečně zatopeným zahloubeným opuštěným lomem (Pňovany I). 

Východní je těžené morfologicky výraznější porfyrové těleso  a protažené nesouvisle asi 2 

km k obci Úlice, ve směru zhruba Z-V. 
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Průměrná mocnost suroviny se pohybuje mezi 13 - 20 m. Ložisková výplň je 

tektonicky postižena několika systémy puklin. Převažují pukliny směru 90 % s úklonem 

75-80 k SZ a druhým méně četným systémem jsou pukliny směru 120-135 st. s úklonem 

40-50 st. k JZ .  

Skrývka dosahuje mocnosti 0-2 m. Tvoří ji lesní humus, svahové hlíny, sutě a 

zvětralá hornina.  

1.5 Mineralogicko-petrografická charakteristika 

Ložisková hornina - křemenný porfyr - má šedou modrošedou, nazelenale šedou, 

narůžovělou, místy i pleťovou barvu, často výrazně skvrnitou. V jemnozrnné základní 

hmotě převládají vyrostlice křemence a živců o velikosti 1 - 5 mm, max. 8-15 mm. Drobné 

vyrostlice nebo shluky tvoří i biotit (do 0.5 mm). 

Petrograficky jde o horninu, jejíž podstatnou část tvoří křemen (50-55 %), 

plagioklas (cca 30 %) a živce (10-12 %). Živce jsou často albitizované. V některých 

vzorcích převládá albit, který vnikl albitizací jak plagioklasu, tak živců při 

metamorfovaných procesech [1].  

 

 

          Obrázek č. 2 - Lomová stěna na východní straně  
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1.6 Technologická charakteristika 

Ložisková surovina - křemenný porfyr (a zcela podružně i kontaktně 

metamorfovaná břidlice a rohovce) má příznivé fyzikální mechanické vlastnosti a z 

hlediska kvalitativního hodnocení představuje surovinu vhodnou k výrobě drceného 

hrubého kameniva. 

1.7 Hydrogeologická charakteristika  

Speciální hydrogeologické práce nebyly na ložisku prováděny. Na území ložiska 

ani v jeho těsné blízkosti nejsou zdroje pitné vody a ložisko samé leží nad místní erozivní 

bází, která se pohybuje v rozmezí 420-425 m n.m.  

Podzemní voda na ložisku má charakter vody puklinové a při těžbě nedochází k 

podstatnému zásahu do vodního režimu krajiny. Celkem lze z hydrogeologického hlediska 

ložisko charakterizovat jako ložisko s velmi jednoduchými hydrogeologickými poměry .  

 

1.8 Stav zásob (dle bilance zásob výhradních ložise k ČR) 

Tab. č. 2: Stav zásob k 1.1. 2008  

kategorie zásob objem těžby v tis. m3 

 prozkoumané volné 2 248 
  vázané - 
Bilanční Vyhledané volné - 
  vázané  
 Celkem 2 248 
 prozkoumané volné - 
  vázané - 
Nebilanční Vyhledané volné - 
  vázané - 
 Celkem - 
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Tab. č. 3 : Změna zásob za rok 2008 

kategorie zásob úbytek zásob v tis. m3 změny zásob v tis. m3 

   těžbou ztrátami odpisy průzkumem
, 

 otvírkou 

přehodnoc
ením 

předáním, 
převzetím 

 Prozkoumané volné 65      

  vázané       

bilanční Vyhledané volné       

  vázané       

 celkem  65      

 prozkoumané volné       

  vázané       

nebilanční vyhledané volné       

  vázané       

 celkem        

 

 

Tab. č. 4 : Stav zásob k 31.12. 2008 

 
Kategorie zásob 

 

Množství zásob 
v tis. m3 

 prozkoumané volné 2 183 

  vázané - 

Bilanční Vyhledané volné - 

  vázané - 

 Celkem 2 183 
 prozkoumané volné - 

  vázané - 

Nebilanční Vyhledané volné - 

  vázané - 

Vytěžitelné  1 675 
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2.  CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

2.1 Přírodní charakteristika lokality 

2.1.1  Geografická charakteristika 
 

Zájmové území se nachází  v Plzeňském kraji, cca 14 km severozápadně od Plzně, 

na rozhraní katastrálních území Pňovany a Úlice. Lokalita se nachází na úpatí vrchu Burda 

(482 m n.m.). Území obou schválených POPD a prostoru technologického a sociálního 

zázemí lomu zabírá v součtu plochu 332 656 m2.  

Nejbližším sídlem je obec Pňovany vzdálená cca 550 m severním směrem.Dalšími 

blízkými sídly je Jezná (950 m SV směrem), Chotěšovičky (1 km Z směrem) a Úlice (1,5 

km JV směrem). Cca 2 km severním směrem se nachází vodní nádrž Hracholusky - 

významná rekreační oblast.  

 

 

    Obrázek č. 3 - Přilehlé okolí dobývacího prostoru Úlice a Úlice I. 

2.1.2 Hydrogeologická charakteristika 
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Zájmové území se nachází v povodí Mže pod soutok s Radbuzou. Severozápadní 

část ložiska je obtékána Hracholuským potokem, na němž je v blízkosti starého lomu 

rybník. Jihovýchodně od ložiska teče Plešnický potok. Místní erozivní báze reprezentovaná 

koryty obou potoků je v nadmořské výšce 425 – 420 m n. m. Vody ze zájmového území a 

jeho blízkého okolí jsou odváděny pravostrannými přítoky Mže. Severním směrem se 

nachází rozsáhlá vodní plocha, vodní nádrž na řece Mži - Hracholusky.  

2.2 Biologická a zoologická charakteristika území 

2.2.1  Biologická charakteristika  

Řešené území je součástí Plzeňského bioregionu. Bioregion se nachází v centru 

západních Čech, zabírá centrální sníženinu, tvořenou geomorfologickými celky 

Švihovskou vrchovinou a Plaskou pahorkatinou. Kromě toho bioregion zabírá i jižní okraj 

Tepelské vrchoviny a Jesenické pahorkatiny. 

Území je tvořeno pahorkatinou na převážně kyselých břidlicích. Tomu odpovídá 

velmi monotónní biota, ochuzená o většinu teplomilných druhů. V bioregionu je zastoupen 

dubovo-bukový, dubový a bukový vegetační stupeň, potencionálně borové doubravy  

a ostrůvky dubohabřin. Dnešní lesy jsou převážně kulturní bory, v bezlesí dominuje orná 

půda. 

V řešeném území je jako jednotka potenciální přirozené vegetace popsána biková a 

jedlová doubrava. Biková doubrava s dominantním dubem zimním (Quercus petraea) se 

vyznačuje slabší příměsí až absencí méně či více náročných listnáčů – břízy (Betula 

pendula), habru (Carpinus betulus), buku (Fagus sylvatica), jeřábu (Sorbus aucuparia), lípy 

srdčité (Tilia cordata), na sušších stanovištích i s přirozenou příměsí borovice (Pinus 

sylvestris). Dub letní (Quercus robur) se objevuje jen na relativně vlhčích místech. 

Zmlazené dřeviny stromového patra jsou nejdůležitější složkou slabě vyvinutého patra 

keřového. Mechové patro bývá druhově pestré. Podobná druhová garnitura je typická i pro 

jedlové doubravy, indikované kromě výskytu dubů i přítomností jedle (Abies alba) ve 

stromovém, příp. i keřovém patru [1]. 
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                           Obrázek č. 4 – Zatopená část starého lomu 

 

2.2.2  Zoologická charakteristika  

Podle zeografického členění leží řešené území v českém úseku provincie listnatých 

lesů. Rozčlenění území ČR zařazuje tuto oblast do okresu Šumavské podhůří. Podle 

biogeografického členění náleží řešené území do Plzeňského bioregionu. 

Významné druhy Plzeňského bioregionu:  

Savci - ježek západní (Erinaceus europaeus) 

Ptáci - tetřívek obecný (Tetrao tetrix), sýc rousný (Aegolius furnereus), ořešník kropenatý 

(Nucifraga caryocatactes), čečetka zimní (Carduelis flammea) 

Obojživelníci – mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) 

Hmyz – nesytka česká (Pennisetia bohemica  
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3.  TECHNOLOGIE DOBÝVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ  
SUROVINY 

 

3.1 Dobývací metody, údaje o jejich schválení  
 

Těžba na ložisku je prováděna vzhledem k úložním poměrům ložiska, stěnovým a 

jámovým lomem. 

  Vrtání a rozpojování horniny je prováděno subdodavatelsky nebo vlastními silami 

dle generálního technického projektu trhacích prácí velkého rozsahu, který schválil OBÚ v 

Plzni dne 8.12.2004 pod zn. 1663-04/III/531.1/Mil/Liš  

     Nakládání rubaniny je prováděno pomocí lopatových rýpadel nebo kolových 

nakladačů. Těžební prostředky jsou vlastní nebo jsou těžební práce prováděny 

dodavatelsky.   

     Přeprava rubaniny prováděno subdodavatelsky nebo vlastními silami pomocí 

nákladních vozidel či demprů [1]. 

 

3.2 Způsob rozpojování suroviny 
 

     Rozpojování hornin je prováděno clonovými odstřely. Trhací práce jsou 

prováděny dle generálního technického projektu trhacích prací velkého rozsahu pro 

provozovnu Pňovany. Sekundární rozpojování nadměrných kusů rubaniny je prováděno 

pomocí hydraulického kladiva a to buď vlastním nebo dodavatelským zařízením. 

Případné trhací práce malého rozsahu jsou prováděny v souladu s povolením OBÚ 

Plzeň vydaným dne 7.3. 2002 pod zn. 305/02/531/Bal. 
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3.3 Úprava a zušlech ťování suroviny 
 

Výroba a zpracování kameniva je prováděna v souladu s Technologickým 

postupem pro povrchové dobývání a úpravu kameniva na provozovně Pňovany. Při tomto 

procesu je využívána technologická linka instalovaná na provoze, alternativně též mobilní 

drtící a třídící linka nebo případně kombinace obou uvedených technologií. 

3.3.1  Způsob dopravy k úprav ě  

 

Rozpojená rubanina je z rozvalu nakládána rypadly či kolovými nakladači na 

dopravní mechanizmy (nákladní auty či dempry). Po převozu k primární drtírně je surovina 

sklopena do násypky. 

 

3.3.2  Technologie úpravy a zušlech ťování  

 

Technologická linka na zpracování kamenina je rozdělena na dvě relativně 

nezávislé části oddělené provozním vyrovnávacím zásobníkem a to na tzv. Primární stupeň 

a Sekundární a Terciérní stupeň. Linka je vybavena stroji ke zpracování a manipulaci s 

kamenivem v sestavě zobrazené vždy v aktuálním technologickém schématu. 

 

Primární stupeň:  

Z násypky primární drtírny je surovina vynášena vozíčkovým podavačem na 

roštnicový odhliňovač. Podsítné odchází skluzem na třídiče. Podsítné z prvního třídiče 

odchází na zemní skládku. Nadsítné pokračuje skluzem na druhý třídič, kde dochází k 

roztřídění na další frakce, které jsou využívány k dalšímu zpracování.  

 Nadsítné z roštnicového odhliňovče a nadsítné z prvního třídiče odchází 

skluzem do primárního drtiče a podrcená surovina je soustavou pasových dopravníků 

transportována do vyrovnávacího zásobníků před druhým a třetím stupněm drcení. 
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Sekundární a Terciérní stupeň: 

 Z vyrovnávacího zásobníku je surovina pasovým dopravníkem transportována k 

další úpravě a to na sekundární drtič, následně pomocí pasových dopravníků na třídič. 

Roztříděný materiál je pak ukládán do expedičních zásobníků. Odsud je pak buď 

expedován na auta odběratelů, na vyvážková vozidla k přepravě a uložení na skládkách 

hotových výrobků nebo je dále drcen na terciérním drtiči. Výstup z něj je dopravován 

sběrným pasem na finální (terciérní) třídírnu. Hotové finální výrobky jsou skladovány v 

expedičních zásobnících, odkud jsou buď expedovány na auta odběratelů nebo na 

vyvážková vozidla k přepravě a uložení na skládkách hotových výrobků [1]. 

 

     

Obrázek č. 5 – Část technologické linky 
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3.4 Využití upravené suroviny 
 

  Surovina v rostlém stavu odpovídá, dle výsledků geologického průzkumu z 

hlediska kvality, použití pro výrobu kameniva I. a II. jakostní třídy ve smyslu platných 

norem k výrobě drtí, do krytů a podkladů vozovek, živičných krytů a železničních 

kolejových loží. Současně surovina vyhovuje i kritériím pro výrobu betonářského 

kameniva. Podle tohoto jakostního zatřídění je surovina vhodná pro výrobu kameniva do 

betonu, pro asfaltové směsi, pro inženýrské stavby, pozemní komunikace a pro drážní 

stavby dle platných EN. 

 

4.  SANACE A REKULTIVACE 

4.1 Charakteristika sana čních prací 
Sanačními pracemi chápeme konečnou úpravu prostoru dotčeného hornickou 

činností a následné navázání tohoto prostoru na okolní terén. Navrhované řešení vychází ze 

stávajícího stavu využití dotčeného území, studií a plánů rekultivací zpracovaných pro toto 

ložisko v dřívější době i ze zkušeností s již realizovanými lesnickými rekultivacemi a s 

jejich následným obhospodařováním. Především pak vychází z požadavků věcně 

příslušných orgánů státní správy na navrácení maximálně možné výměry těžbou dotčených 

pozemků zpět do lesního půdního fondu. Vzhledem k tomu, že z lesní hospodářské knihy 

vyplývá, že okolní porosty nejsou vedeny jako hospodářský les, ale jako lesní porosty 

zvláštního určení, není nutné ani na těchto pozemcích provádět rozsáhlé terénní úpravy. 

Vzhledem k tomu, že pozemky po ukončení sanace a rekultivace budou navráceny mezi 

pozemky určené k plnění funkce lesa ve formě lesních porostů zvláštního určení a vodních 

ploch, není třeba provádět terénní úpravy tak, aby bylo možné na těchto pozemcích 

provádět intenzivní lesnické hospodaření. 
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V návrhu se počítá pouze s částečným rozrušením pravidelnosti jednotlivých etáží 

vzniklých těžbou suroviny. Ve fázi biologické rekultivace návrh kombinuje řízenou 

výsadbu sazenic stromů s přirozenou sukcesí na vytipovaných plochách. Tím se vzhledově 

lomové stěny přiblíží přirozeně v přírodě se vyskytujícím skalním útvarům.  

Rekultivační záměr předpokládá terénní úpravy stávajícího reliéfu v okolí bývalého 

lomu žulového porfyru v západní části lomového objektu Pňovany, v oblouku silnice do 

Pňovan a souběžně tekoucího potoka Jezná. Po návozu inertních materiálů, biologicky 

oživitelné vrstvy a  terénních úpravách, které mají za cíl vyrovnání terénních nerovností, 

zpřístupnění a stabilizaci terénu na okrajích těžební jámy, má být provedeno osázení 

nového povrchu lesnickými výsadbami [6].  

 

 

 

Obrázek č. 6 - Terénní úpravy 
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Rozdělení ploch na rekultivaci území :  

Plocha se současnou zelení, netěžená plocha 

Lomové stěny (prostor určený k sukcesi) 

Vodní plochy – dno lomu 

Plochy určené k zalesnění (včetně starého lomu)  

Technologické komunikace 

Technologický prostor – zázemí těžebny 

 

Tab. č. 5 : Rozdělení jednotlivých rekultivačních ploch v DP Úlice 

 

Typ rekultivace Plocha [m2] 

Starý lom  

Hydrická rekultivace 7872 

Lesnická rekultivace 36035 

Prostor k sukcesi 15111 

Celkem 59018 
   

Nový lom  

Hydrická rekultivace 17564 

Lesnická rekultivace 59428 

Prostor k sukcesi 41984 

Celkem 118976 
   

Technické zázemí a obslužné provozy  

Obslužné komunikace a přístup. plochy (20 % z celk. plochy) 8008 

Lesnická rekultivace 32031 
   

Netěžená část DP  

Současná zeleň 38682 

   

Komunikace  

Komunikace 12361 

  

Celkem DP 269 076 
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4.1.1  Současná zeleň 

V prostoru lomu na místech, kde již delší dobu těžba neprobíhá vznikly přirozenou 

cestou díky náletům z okolních porostů poměrně stabilní společenstva lesní vegetace. Jsou 

vesměs v raném sukcesním stádiu, avšak odpovídají daným přírodním podmínkám a 

vznikly na základě čistě přírodních pochodů. Tato společenstva budou v maximální možné 

míře zachována jejich dalšímu přirozenému vývoji. 

4.1.2  Plochy stabilizovaného terénu 

V místech, kde je terén stabilizován a nevyžaduje dodatečné terénní úpravy budou 

lomové stěny očištěny od uvolněných kamenů a ponechány k volnému ozelení náletovými 

dřevinami. V těchto místech je již dnes patrné rychlé zarůstání, proto samovolné 

ozeleňování těchto ploch nebude mít dlouhodobý charakter.  

4.1.3  Lomové st ěny 

Při sanačních pracích budou těžební stěny pomocí trhacích prací a terénních úprav 

místy rozčleněny takovým způsobem, aby se narušila horizontální pravidelnost etáží a 

vytvořila se tak členitá skalní stěna. To znamená v podstatě vytvoření nepravidelných 

svahů, které budou sloužit k uchycení zeleně a pohledovému rozrůznění poměrně 

vysokých stěn. K rozrůznění stěny a budoucích stanovištních podmínek v zrekultivovaném 

prostoru může sloužit i ponechání několika suťových kuželů.  

4.1.4 Plochy ur čené k zalesn ění 

Místa určená k cílené výsadbě dřevin budou vyžadovat navezení hlinitého a 

hlinitokameného materiálu z výklizu a skrývek, (vytvoření svrchní rekultivační vrstvy). 

Rozprostření a urovnání zeminy na mezistupních ve východní stěně bude provedeno před 

realizací poslední linie clonových odstřelů, čímž bude zajištěn větší manipulační prostor 

pro mechanizaci. Při urovnání vrstvy zeminy v těchto místech bude nutné vytvořit spád od 

hrany mezistupně k patě etáže tak, aby se na ploše mezistupně zachytilo co největší 

množství atmosférických srážek [5]. 
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4.1.5 Dno lomu 

Po ukončení těžby bude sjezd na dno vytěženého lomu zachován. Návrh na 

tvarování dna kamenolomu Pňovany po jeho dotěžení vychází z předpokladu, že jeho báze 

se bude nacházet na úrovni cca 422 m n.m. Vzhledem k tomu, ze hladina podzemní vody 

se nachází na úrovni 420 - 425 m. n. m. je nutné při těžbě na 3. etáži čerpat vodu do 

prostoru starého lomu. Po ukončení těžby podzemní voda nastoupá zhruba na úroveň 423 – 

425 m n. m. a vznikne tak lomové jezero o rozloze cca 17 564 m2. Vzhledem k tomu, že 

dno 3. etáže bude vysvahováno k západu tak, aby bylo možné čerpání vody při těžbě a 

vzhledem k tomu, že tato vodní plocha bude dotována mimo podzemních vod i vodami 

atmosférickými, není možné předem určit její hloubku. Předpokládá se však, že hladina 

bude kolísat.  

V části opuštěného starého lomu na západě DP Úlice se vytvořila rovněž vodní 

plocha o rozloze asi 3 680 m2, jejíž hladina se ustálila na kótě 422 m n. m. Rekultivace 

části území na vodní plochy zvýší pestrost stanovištních podmínek v rekultivovaném 

prostoru, což bude mít za následek i zvýšení biodiverzity na této lokalitě.  

4.1.6 Starý lom – výsypky, deponie, st ěny 

Materiál ze skládky výklizů těžební organizace prodává. Dnes není jisté, kolik se ho 

podaří prodat a jak tedy bude jeho deponie při ukončení těžby vypadat. Pokud se veškerý 

materiál nepodaří uplatnit na trhu, bude použit pro modelování terénu při technické 

rekultivaci starého lomu. Návrh technické a následné biologické rekultivace je upraven 

podle výsledků biologického průzkumu.  

 

Ke zmenšení sklonu lomových stěn ve starém lomu a jejich stabilizaci bude použit 

také inertní materiál, který navezením vytvoří plynulý svah od svrchní hrany lomu ke 

stávajícímu jezírku. Z geotechnického hlediska je třeba věnovat pozornost zajištění trvalé 

bezpečné stability závěrných svahů a deformacím zemního tělesa, které bude vznikat v 

důsledku zavážení části starého lomu inertním odpadem a to ve všech fázích rekultivace, i 

po jejich ukončení. Vzhledem k povaze použitého inertního materiálu lze zanedbat 

možnost typu sesouvání porušením smykové pevnosti podél válcových smykových ploch. 
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Veškerá stabilitní řešení a analýzy v prostoru ložiska usnadňuje skutečnost, že je 

analyzováno chování zemního tělesa existujícího bezpečně nad hladinou podzemní vody a 

tedy vliv vody, s výhradou jejích povrchových erozních účinků, možno eliminovat. 

Budoucí geotechnická problematika, spojená se zavážením lomu inertním odpadem bude 

ovlivněna zejména charakterem a různorodostí tohoto odpadu. V úvahu přichází 

zastoupení hlinitokamenitých skrývek a výklizů, betonu, cihel, střešních tašek a 

keramických výrobků. U objemnějších odpadů se uvažuje jejich podrcení do velikosti zrn 

štěrku a kamenů [6].  

Předpokládá se volné sypání a hutnění jen pojezdy vozidel. V průběhu zavážení 

lomu budou volným sypáním vznikat dočasné dostatečně bezpečné provozní svahy. Ve 

vztahu ke konkrétnímu materiálovému složení odpadu bude nutno v provozním řádu 

skládky vymezit při hranách svahů ochranná pásma kde v zájmu zachování bezpečné 

stability svahu, nesmí být násep přitěžován a to ani krátkodobě dopravními prostředky. 

Šířka tohoto pásma bude asi 5 m.  

Samotné stlačování násypu probíhá nejdéle a nejvíce v jeho bazální části, nejkratší 

čas a nejméně v jeho svrchní části. S ohledem na předpokládané materiálové složení je 

třeba uvažovat konečné stlačení hodnoceného budoucího násypu asi o 5 %. Pro omezení 

vzniku bezodtokých depresí na povrchu násypu, bude účelné úroveň povrchu násypu 

přesypávat až o 5 % jeho mocnosti. Násyp bude zakončován vhodnými biologicky 

oživitelnými zeminami, včetně  skrývkového materiálu z tělesa deponie, která se nachází v 

prostoru starého lomu. Následovat bude lesnická rekultivace. 

Na zbytku výsypek budou svahy upraveny do bezpečného a stabilního sklonu 

nejméně 1 : 2,5 a hlava bude urovnána se sklonem k výsypné hraně. Následně budou 

výsypky cíleně zalesněny.  

4.1.7 Technologické komunikace 

Technologická komunikace vedoucí kolem jižního okraje těžební jámy a 

vybudovaný sjezd na dno lomu budou zachovány pro zpřístupnění zrekultivovaných a 

okolních pozemků např. pro údržbu dřevin. Cesty na jednotlivé etáže budou odtěženy při 

konečném dotěžování ložiska.  
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4.1.8 Technologický prostor, zázemí t ěžebny 

V tomto případě se jedná o odstranění technologického zařízení provozovny, 

souvisejících inženýrských sítí a budov souvisejících s provozem těžebny. Funkční objekty 

technologického zařízení a inženýrských sítí budou demontovány a odvezeny ze zájmové 

lokality na jinou provozovnu investora, popřípadě prodány. Nepoužitelné části byly 

demontovány dodavatelsky a odvezeny v případě kovových částí k recyklaci. Budovy a 

základy provozních zařízení budou následně demolovány a stavební suť bude recyklována 

nebo využita v procesu rekultivace.  Administrativní budovy (stará i nová), expedice, váha, 

vodárna a rozvodna elektrické energie sanovány nebudou a v zájmovém území zůstanou 

pro další využití, které bude upřesněno v průběhu nebo po skončení rekultivačních prací. 

Pro obsluhu území zůstanou zachovány i stávající komunikace. Odpad bude upřesněn ve 

vyšším stupni projektové dokumentace. 

4.2 Rozpočet náklad ů na provád ěné sanační práce 
 

Tab. č.6 : Orientační ceny prací pro zajištění sanace dobývacího prostoru.  

Kod Popis položky Jednotka 
Počet 

jednotek 
Jednotk. 

cena 
Náklady 
celkem 

Nakládka,vykládka Nakládání a vykládání materiálu m3 45 730 61 2 789 530 

Přesun Vodorovné přemístění materiálu m3 45730 50 2 286 500 

Urovnýní Rozprostření a urovnání skrývky m2 91459 7,90 722 526 

Vrtné práce  Vrty pro odstřel m 500 200 100 000 

Odstřely Odstřely vrtů m3 20000 6,30 126 000 

Odbor. odhad  Demolice objektů m3 22 288 120,- 267 560 

Odborný odhad Provozní náklady + rezerva - - - 500 

Celkem  Kč   6 292 616 

Pozn. : Ceny stavebních prací  jsou převzaty z Katalogu popisů směrných cen 

stavebních prací 800 - 1 ÚRS Praha, a. s., cenová úroveň roku 2008 

  Ceny vrtných prací (délka 6 - 12 m. průměr vrtu 90 - 110 mm , vrtání 

příklepovým  kladivem a demolice objektů je stanovena na základě informací objednatele 

a odborného odhadu zpracovatele 

U inertního materiálu budou práce spočívat v navezení materiálu (skrývkových 

zemin, výkopových zemin, výklizů a betonové a keramické suti), který před uložením v 

lomu bude v případě potřeby recyklován a drcen.  
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Veškeré navážení, třídění, drcení, hutnění a povrchová úprava navezených 

materiálů bude prováděna v rámci ukládání materiálů na deponii inertních materiálů a 

nebude kalkulován jako sanační náklady (jedná se o starý lom o celkové ploše  36 035 m2 

pro lesnickou rekultivaci) [4]. 

4.3 Požadavky na kvalitu ukládaných rekultiva čních materiál ů 
 

Odpady využívané na povrchu terénu k rekultivaci povrchových důlních děl (např. 

povrchové doly, lomy, pískovny) musí splňovat následující podmínky, stanovené v Příloze 

č. 11, odst. 2 Vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadu na skládky a jejich 

využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady:  

•  Ve zkouškách akutní toxicity, prováděných ekotoxikologickými testy v souladu 

se zvláštními právními předpisy, jsou splněny požadavky stanovené v příloze č. 10, tabulce 

č. 10.2, sloupec II, 

•  obsah škodlivin v sušině odpadů využívaných do horní rekultivační vrstvy v 

mocnosti minimálně 1 m od povrchu terénu nepřekročí nejvýše přípustné hodnoty 

anorganických a organických škodlivin uvedené v příloze č. 10, tabulce č. 10.1 a zároveň 

splňují požadavky stanovené v příloze č. 10, tabulce č. 10.2, sloupec I (stimulace růstu řas 

a semene není omezujícím faktorem), 

•  odpady využívané do svrchní rekultivační vrstvy určené pro ozelenění splňují 

podmínky stanovené v obou předcházejících odstavcích a pokud jsou využívány 

biologicky rozložitelné odpady jako nositelé živin musí být prokazatelně upraveny ve 

smyslu odstranění nebezpečné vlastnosti infekčnosti technologií, jejíž účinnost je 

prokázána fyzikálními, chemickými a biologickými ukazateli a potvrzena 

mikrobiologickým rozborem, 

Předpokládané množství materiálů, které bude do prostoru lomu ročně přiváženo, 

bude cca 10 tis. m3/rok. Celková kubatura inertního materiálu, která bude třeba navézt do 

lomu k vymodelování terénu přibližně na určený stav bude cca 150 000 m3. Z 

předpokládaných 10 tis. m3/rok navezeného inertního materiálu bude v prostoru lomu 

uloženo cca 75 %, cca 25 % bude zrecyklováno a nadále využito. Z toho vyplývá, že 
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pokud bude v lomu uloženo předpokládaných cca 7 500 tis. m3/rok, pak bude ukončena 

sanace lomu za cca 20 let.  

Navážení inertního materiálu bude tedy proces postupný a veškerý materiál 

ukládaný v těžebně bude evidován. Materiál bude ukládán volným sypáním. Hutnění 

materiálu bude prováděno pouze pojezdem mechanizací (buldozer, nákladní automobily) a 

vzhledem k dlouhodobosti procesu navážení, je zřejmé, že dále bude koeficient stability 

zvyšován důsledkem postupného uléhání navážky. Hutnění materiálu bude prováděno 

pouze pojezdem mechanizací (nakladač, buldozer, nákladní automobily) a vzhledem k 

dlouhodobosti procesu navážení, je zřejmé, že dále bude koeficient stability zvyšován 

důsledkem postupného uléhání navážky. Na navezeném inertním materiálu se počítá s 

uložením a rozprostřením skrývaných zemin ze skrývek. Nejdříve bude ukládán tedy 

inertní materiál (jež zbyl po recyklaci) a výklizy, které budou využity při základní 

modelaci terénu.  

Na povrch bude navezena svrchní skrývka (zkulturnění schopné zeminy o mocnosti 

0,3 m, humózní vrstva o mocnosti 0,2 m) je vhodná k povrchovým úpravám terénu právě 

při následné biologické rekultivaci. Před výsadbou dřevin tedy bude vrstva (biologicky 

oživitelné zeminy a humózní vrstva) mocná minimálně 0,5 m. Zavážka vytěženého 

prostoru bude prováděna tak, aby došlo k vhodnému napojení sanovaného terénu na 

morfologii daného území.  

 

5. BIOLOGICKÁ REKULTIVACE 
  

Biologické rekultivace půdy jsou soubor biologických opatření směřujících k 

obnově úrodnosti půdy, nebo k tvorbě nové půdy. Jsou nejzávažnější a nejobtížnější 

složkou rekultivačních prací. Úspěšnost biologické rekultivace podstatně ovlivňuje kvalita 

předcházející technické rekultivace. Jedná se zejména o kvalitu urovnání povrchu 

pozemku, vytvoření vhodného sklonu pozemku, provedení nezbytných melioračních prací 

(úpravu vodního režimu) a převrstvení pozemků zúrodnitelnou zeminou [7].  
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5.1 Návrh biologické rekultivace – lesní část 

5.1.1  Příprava p ůdy 

 Při doplňování živin průmyslovými hnojivy bude nutno vycházet z výsledků 

rozboru půdy. Za maximální dávku lze považovat 200 kg čistých živin na 1 ha. Bez 

nebezpečí je fosforečné hnojení, větší opatrnosti je nutné dbát při používání draselných 

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

vyrovnat obsah půdních živin na úroveň rostlých půd. Na dno každé jamky  budou 

umístěny dvě tablety hnojiva „Silvamix“ pro podporu zápoje kořenového systému. Látky 

se z tablet postupně uvolňují účinkem vlhkosti, především srážek. 

5.1.2  Založení lesního porostu 

Lesnická rekultivace bude realizována vhodnou úpravou plochy před výsadbou, 

vhodným výběrem dřevin ve vztahu ke stanovišti a cílové funkci porostu, zajištěním 

vhodného výsadbového materiálu, optimalizací způsobu zalesňování ve vztahu ke struktuře 

porostů a techniky výsadby, péčí o založené kultury a jejich výchova. 

Ihned po ukončení sanačních prací je nutné provést zalesnění, výsadba lesních 

sazenic proběhne již prvním rokem na jaře po dokončení technické rekultivace. První 

výsadby je nutno provést s půlročním odstupem po dokončení tvarovacích prací, aby 

substrát, do kterého bude sázeno, dostatečně slehl. To je důležité pro zdárný vývoj 

kořenových systémů. Výsadby je vhodné provádět na podzim (září, říjen), případně na jaře 

(únor, březen). Pokud bude zalesňováno v tomto období, bude možné použít sadbový 

materiál stejné kvality jako při zalesňování rostlých lesních půd. Pro výsadby v daných 

podmínkách méně hodnotných půdních substrátů bude vhodnější použít obalované 

sazenice. I na plochách určených k výsadbě lesních porostů bude vhodné vzhledem k 

požadované různověkosti porostů neprovádět plošně výsadbu po celé ploše ale hnízdovitě 

ve sponu 1 x 1 m ve skupinách o ploše jednoho až několika arů  [7]. 

Užší spon 1 x 1 m zaručuje: 

1) lepší zakrytí půdy a vytvoření nutného mikroklimatu 

2) přirozenou selekci jedinců v porostu 

3) intenzivnější tvorbu humusu 
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4) intenzivnější vývoj mikroflóry a makroflóry 

5) lepší podmínky pro výchovně pěstební péči 

Jednotlivé dřeviny by měly být vysazovány ve skupinách, jejichž výměra neklesne 

pod 25 m2 (je to plocha projekce koruny stromu v mýtním věku) a zároveň by u jehličnanů 

neměla přesahovat 0,20 ha a u listnáčů 0,10 ha. Jednotlivé mísení dřevin není účelné.  

V daných složitých podmínkách bude nejlépe fungovat přirozený vývoj porostů, 

byť i s určitými zásahy jako je tlumení nevhodných druhů, případně přihnojování. Výsadba 

dřevin bude prováděna do předem vyhloubených jamek. Vylepšení výsadeb po 

předpokládaném úhynu se uvažuje v této lokalitě ve výši 30%. Ochrana sazenic proti 

okusu zvěří se zajistí nátěrem vhodného prostředku, např. „Morsuvin„ po následnou dobu 

tří let.  

 Mezi důležité zásady bude v dalších letech patřit výchova založených lesních kultur 

až do doby jejich zajištění. Návrh druhové skladby se opírá o druhovou skladbu 

přirozených společenstev daného lesního hospodářského souboru. Z lesnické mapy 

vyplývá, že se zájmové území nachází v lesním hospodářském souboru číslo 231, který 

představuje les zvláštního určení -  hospodářství vysychavých a sušších acerózních a 

bazických stanovišť středních poloh. Doporučovaná druhová skladba dřevin se tedy opírá o 

přílohu č. 4 k vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 83/1996 Sb. o zpracování oblastních 

plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů. 

                 

                          Obrázek č. 7 - Větrolam – na okraji lomu 
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5.1.3  Doporu čené dřeviny 

 Dřevina základní 

Borovice lesní (Pinus sylvestris) - 75% 

Dřevina meliorační a zpevňující 

Dub zimní (Quercus petraea)  - 20% 

Dřevina přimíšená a vtroušená 

Modřín opadavý (Larix decidua) -  5% 

 Dle biologického průzkumu lze použít jako dřevinu přimíšenou a vtroušenou i jeřáb 

obecný, třešeň ptačí a břízu bělokorou (u poslední uvedené dřeviny se uvažuje s rozšířením 

náletem).  

5.1.4  Technologie zales ňování 

Zalesňování by mělo být provedeno na jaře, nicméně je nutno podotknout, že 

výsadba listnatých dřevin je úspěšnější obvykle na podzim a jehličnatých dřevin na jaře. 

Výsadba sazenic se uskuteční do 25 x 25 cm velkých jamek. Pro vzrostlejší sazenice má 

být jamka zvětšena na 35 x 35 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, v případě jejich nadměrné délky je možné provést zkrácení 

ostrým nožem. V žádném případě se kořeny nesmí ohýbat nebo sazenice vysazovat příliš 

mělce. Po výsadbě musí být zemina okolo sazenice mírně nad úrovní terénu – počítá se s 

jejím slehnutím. Doporučuji jednotně jamku 35 x 35 cm, hloubky 25 cm, zeminu v jamce 

prokopat, do nakypřelého materiálu teprve sázet. 

Nejvhodnější věk sazenice borovice k jamkové výsadbě je 2 roky, pro listnaté 

dřeviny doporučujeme 3 roky. Vyspělejší sazenice se používají pouze výjimečně. 

Nejvhodnější doba výsadby je na jaře, před vyrašením sazenic. Dub a modřín bude možné 

za příznivého počasí vysazovat i na podzim, po opadu listí a jehličí. Nevýhodou podzimní 

výsadby je však možnost poškození nebo úplného zničení sazenic zvěří v zimním období. 

Dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 83/1996 Sb. o zpracování oblastních 

plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů spadá zájmové území do přírodní 
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lesní oblasti Západočeská pahorkatina. V souladu s § 10 vyhlášky Ministerstva zemědělství 

č. 82/1996 Sb. o genetické klasifikaci, obnově lesa, zalesňování a o evidenci při nakládání 

se semeny a sazenicemi lesních dřevin musí zdroj sazenic pro rekultivaci lomu Pňovany  

ležet v Západočeské pahorkatině, neboť v souladu s touto vyhláškou je přenos 

reprodukčního materiálu přípustný pouze uvnitř přírodní lesní oblasti. Zároveň vertikální 

posun je možný maximálně o plus nebo mínus jeden vegetační stupeň. 

Dosavadní zkušenosti zpracovatele z lesnických rekultivací prokazují reálnost 

použití jak prostokořených sazenic, tak sazenic s obaleným kořenem. Prostokořené 

sazenice lze použít za předpokladu zajištění zdravého, silného a biologicky vyhovujícího 

materiálu, při respektování zásad vhodné manipulace počínaje jeho vyzdvihováním v 

lesních školkách a konče vlastní výsadbou. Při hodnocení kvalitativních ukazatelů je nutné 

klást největší důraz na bohatost a kvalitu kořenového systému, na tloušťku kořenového 

krčku a na korelaci mezi podzemní a nadzemní částí sazenic. Přitom je nutno přihlížet ke 

komplexu morfologických, fyziologických a genetických vlastností. 

Na mimořádně nevhodných stanovištích je lepší používat sazenice obalované, 

jejichž hlavní přednosti jsou v minimálním poškozování, v možnosti jejich výsadby i 

během značné části vegetačního období a ve vysokém podílu ujímavosti. Jejich nevýhodou 

jsou vyšší náklady a větší pracnost při jejich výrobě, přípravě, skladování i výsadbě [7]. 

5.1.5 Volba d řevin a po čet sazenic na zalesn ění vytipovaných ploch  
 
Tab. č. 7 : Druh a počet sazenic potřebných k lesnic. rekultivaci (127 494 m2 = 12,75 ha) 
 

Dřevina 
Zastoupení 

(%) 

Doporučený 
počet 

sazenic/1 ha 
Druh sazenic 

Výměra plochy 
(ha) 

Potřeba 
sazenic 

celkem (ks) 

Borovice lesní 75 9 000 obalované 12,75 86063 

Dub zimní 20 10 000 obalované 12,75 25500 

Modřín evropský 5 3 000 obalované 12,75 1913 

Pozn.: Počty sazenic jsou odvozeny z přílohy č. 8 vyhlášky Ministerstva 

zemědělství č. 82/1996 Sb. o genetické klasifikaci, obnově lesa, zalesňování a o evidenci 

při nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin. 
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5.1.6  Péče o založené výsadby lesních kultur  

Péče o založené lesní kultury v prvních letech po výsadbě bude spočívat v 

každoročním kypření, v ochraně před zvěří a škodlivým hmyzem a podle potřeby ve 

vylepšování kultur a jejich hnojení. 

5.1.7  Péče v prvních letech po výsadb ě  

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

roce lesnické rekultivace. Bude-li docházet v dalších letech k nadměrnému úhynu sazenic, 

první snahou bude zjistit příčinu (zvěř, terén, deprese, toxicita zeminy aj.) a teprve potom 

se zvolí dřevina k doplnění kultur. Kultura bude doplňována tři roky. Na místech, kde 

opakovaně nic neroste, budou preferovány volné zatravněné plochy. 

a) Ochrana výsadeb před buření  

Toto opatření je důležité zejména v prvním až třetím roce výsadby. Buřeň a plevele 

je navrženo v uvedeném případě odstraňovat mechanicky. Postačí vyžínání buřeně podle 

potřeby mezi řádky vysazených sazenic, koncem sezóny (říjen – listopad) i u sazenic, aby 

se uvolnily a zpřístupnily pro nátěr repelenty proti okusu. 

b) Ochrana kultur před zvěří a škodlivým hmyzem 

.Ochrana kultur před zvěří je velmi důležitá a potřebná. Z mechanických způsobů 

ochrany lze na základě ověření jmenovat trvalé oplocení plochy drátěnými nebo dřevěnými 

oplocenkami (nejúčinnější). Chemických látek k ochraně kultur před zvěří a hmyzem bylo 

vyvinuto velmi mnoho. Používají se k nátěru nebo postřiku sazenic s různými výsledky. Z 

nejznámějších je to Karnofer, Orkus, Apulin, Osumer a Morsuvin. Všechny se používají v 

době vegetačního klidu. Nátěry budou provedeny po skončení vegetační doby – v říjnu a 

listopadu po provedeném vyžnutí buřeně [8]. 

Konkretizace výsadbových plánů bude provedena dílčími projekty rekultivace, 

které budou zpracovávány návazně tento plán sanace a rekultivace jako součásti prováděcí 

projektové dokumentace na konkrétní plochy uvolněné z procesu těžby do procesu 

rekultivace. Při zpracovávání těchto projektů i při vlastní výsadbě sazenic je nutno 

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

zalesňování a o evidenci při nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin. Péče o 

založené lesní kultury v prvních letech po výsadbě bude spočívat v každoročním kypření, v 
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likvidaci konkurenční buřeně, v ochraně před zvěří a škodlivým hmyzem a podle potřeby 

ve vylepšování kultur a jejich hnojení. 

5.1.8 Navržený postup lesnické rekultivace  

Tab. č. 8 : Postup prací lesnické rekultivace v jednotlivých letech 

Rok prováděné práce materiální zabezpečení 

Výsadba sazenic sazenice 

hnojení při výsadbě Silvamix 

ožínání sazenic  
zahájení lesnické rekultivace 

 

ochrana před okusem zvěře Morsuvin 

dosadba uhynulých sazenic 
(15 % původního množství) 

sazenice 

Ožínání buřeně  
1. rok pěstební péče 

ochrana před okusem zvěře Morsuvin 

dosadba uhynulých sazenic 
(10 % původního množství) 

sazenice 

Ožínání buřeně  
2. rok pěstební péče 

ochrana před okusem zvěře Morsuvin 

dosadba uhynulých sazenic 
(5 % původního množství) 

sazenice 

Ožínání buřeně  
3. rok pěstební péče 

ochrana před okusem zvěře Morsuvin 

Ve čtvrtém a pátém roce bude i nadále potřeba provádět ochranu výsadby (ničení 

plevelů, ochrana sazenic proti zvěři). V dalších letech je nutné provádět výchovu mladých 

porostů tak, aby se zlepšoval jejich stav, zvyšovala jejich odolnost a zlepšovalo plnění 

funkcí lesa. Prvním stupněm výchovy porostů bude selektivní prořezávka, jejíž úlohou 

bude zajistit příznivou skladbu, ovlivnit jakost a zdravotní stav porostu, zachovat příznivé 

prostředí pro zdárný růst cílových dřevin. Podle potřeby bude prováděn výřez plevelných 

dřevin, které se v porostu šíří spontánně. Je nutno zvážit, zda tyto druhy pronikající do 

výsadeb spontánně, není vhodné na stanovišti ponechat jako druhy s nejvyšší nadějí na 

zdárný vývoj. Mohou být z porostu odstraněny později při první selektivní  prořezávce. Po 

realizaci lesnické biologické rekultivace bude lokalita zařazena do „porostní půdy“. Další 

výchovná opatření budou pak prováděna podle lesního hospodářského plánu (LHP) [3]. 
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5.1.9  Orienta ční ceny sadebního materiálu pro lesnickou část rekultivace  

Tab. č. 9 : Náklady na pořízení sazenic lesních stromů (Kč bez DPH) 

Dřevina 
Způsob 

pěstování 
Výška 

sazenice (cm) 

Tloušťka 
kr čku 
(mm) 

Potřeba sazenic (ks) 
včetně dosadby 

Cena za 1 
sazenici (Kč) 

Celková 
cena (Kč) 

Borovice lesní 2+0 26 4 111 893 8 895144 

Dub zimní 1-1 36 7 32 850 8,50 279225 

Modřín evropský 1-1 51 6 2483 9 22347 

Celkem náklady na pořízení sazeni lesních stromů 1 196 716 

5.1.10    Orienta ční ceny prací pro zajišt ění lesnické rekultivace  

Tab. č. 10: Náklady na provedení zalesnění (Kč bez DPH) 

Č. Popis položky 
Počet 

jednotek 
jedn. Kč/jedn. 

Náklady 
(Kč) 

1. Hloubení jamek pro lesní sazenice stromků 113476 ks 7,50 851070 

2. Výsadba lesních sazenic stromků 113476 ks 10,30 1168803 

3. Hnojení dřevin (tablety Silvamixu vč. dodávky) 113476 ks 5 567380 

4. Dosadba sazenic (2., 3. a 4. rok po založení) 33750 ks 17,80 600750 

5. Vyžínání buřeně po dobu 4 let   127 494 m2 8 1019952 

6. Ochrana proti okusu (nátěr Morsuvin) – 4 roky  113 476 ks 6 680856 

7. Rezerva - - - 100000 

 Celkem zajištění lesnické rekultivace  4 988 811 

 

5.2 Návrh hydrické rekultivace – vodní plochy  
Ve dně nového lomu vznikne vodní plocha o rozloze 17 564 m2 sycená jak 

podpovrchovým, tak povrchovým přítokem, která bude asi 2 - 5 m hluboká. Další vodní 

plocha o rozloze 7 872 m2 se nachází již dnes v prostoru starého lomu v západní části 

dobývacího prostoru Úlice. Břehy u obou vodních ploch budou upraveny v rámci 

technické sanace dobývacího prostoru [7]. 
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6. REKAPITULACE NÁKLAD Ů NA PROVEDENÍ 
SANACE A REKULTIVACE 
 

Ceny nákladů na sanace a rekultivace byly převzaty z katalogu popisů směrných 

cen stavebních prací 800-1 ÚRS Praha a.s.,cenová úroveň roku 2007.  

Tab. č. 11 : Celkové náklady na sanaci a rekultivaci 

Položka Cena (Kč bez DPH) 

Technická sanace 6 292 616 

Materiálové náklady 1 196 716 
Biologická rekultivace 

Náklady na provedení prací 4 988 811 

Celkové náklady na sanaci a rekultivaci DP Úlice                                   12 478 143 

 

7. NÁVRH NA TVORBU FINAN ČNÍCH REZERV A 
ČASOVÝ HARMONOGRAM 
Dobývací prostor Úlice a Úlice I. se nachází mezi oběma obcemi a tvoří 

morfologicky výrazný zalesněný hřbet směru západ – východ s kótou 482 m n. m. V 

západní části zájmovou lokalitu křižuje místní silnice třetí třídy č. III/19321, spojující 

státní silnici s nejbližší obcí Pňovany.  

Samotný záměr má charakter rekultivace území dotčeného hornickou činností. V 

západní části vytěženého prostoru lomu Pňovany v dobývacím prostoru Úlice, tzv. starém 

lomu se uprostřed nachází vodní plocha o rozloze cca 7 872 m3, která bude i do budoucna 

zachována. V rámci rekultivace bude prostor kolem vodní plochy 1 rekultivován inertními 

materiály (odpady z těžební činnosti a inertními materiály - odpady). Úprava svahů 

rekultivované oblasti bude realizována do stabilního sklonu, umožňujícího plynulé 

navázání na okolní terén. 

V jihozápadní části lokality bude na zpevněné ploše podle potřeby instalována 

mobilní recyklační linka, která bude využívána pro předúpravu zejména stavebních 

odpadů. Vzhledem k používání odpadů při rekultivaci starého lomu bude mít  dle platné 
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legislativy záměr charakter zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu. Předpokládané 

množství materiálů, které bude do prostoru lomu ročně přiváženo, bude v rozmezí 10 - 20 

tis. t/rok. Celková kubatura inertního materiálu, kterou bude třeba navézt do lomu k úpravě 

terénu na navrženou úroveň bude cca 150 000 m3 inertních materiálů (cca 270 000 tun).  

Sanace a rekultivace ložiska bude hrazena průběžně z vytvářeného finančního 

fondu na sanace a rekultivace. Náklady na sanaci a rekultivaci prostorů po ukončeném 

dobývání vycházejí z předpokládaných nákladů na zahlazení důlní činnosti. V tomto 

Souhrnném plánu sanace a rekultivace byl řešen návrh konečného stavu a vzhledu prostoru 

po ukončené těžbě, který vychází ze zásad :  

- navrácení vytěženého prostoru přírodě 

- optimální využití zásob nerostné suroviny 

- využití vhodných inertních materiálů (odpadů) v rámci rekultivace 

Firma Tarmac CZ a.s. řádně vytváří finanční rezervy pro sanace a rekultivace 

pozemků dotčených vlivem dobývání výhradního ložiska (zák. č. 541/91 Sb., § 31, odst. 5 

a 6), tzv. Fond sanace a rekultivace, dle předepsané dokumentace schválené OBÚ v Plzni 

(dokumentace je uložena u společnosti Tarmac CZ a.s. a OBÚ Plzeň). 

Celkové náklady na SaR v prostoru obou schválených POPD v DP Úlice a Úlice I. 

po ukončené těžbě na základě tohoto Souhrnného plánu sanace a rekultivace činí  

12 478 143,- Kč.  

 Stav účtu vytvořených finančních rezerv na fondu sanace a rekultivace k 31.12. 

2008  byl 6 327 408 Kč.   

 Vypočtené náklady na sanaci a rekultivaci lomu nejsou vzhledem k jeho rozloze 

nijak velké, avšak v předkládané dokumentaci je značná část ploch  určena pro hydrickou 

rekultivaci a případně ponechána přirozenému ozelenění – tzv. sukcesi. Navíc jsou určité 

plochy v lomu, na nichž již delší dobu neprobíhá těžba, zarostlé poměrně stabilní lesní 

vegetací a jistě není v ničím zájmu tato společenstva rušit a vysazovat na jejich místech 

nová. V současné době již nebývá v lomech po ukončení těžby uplatňována násilná 

rekultivace s umělým vysazováním a vyséváním mnohdy nevhodných druhů. Akcent na 

roli spontánního zarůstání při rekultivacích je metodicky novým přístupem, neboť je to 

levná a přitom ekologicky optimální metoda revitalizace lomů  [8]. 
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Podle výkazu Geo(MZP)V3 – 01 se stavem k 31. 12. 2008 zbývá na ložisku 1 675 

tis. m3 vytěžitelných zásob. Výše těžby se v jednotlivých letech pohybuje v závislosti na 

výši odbytu, a proto není možné určit přesný termín ukončení těžby ložiska Pňovany - 

Úlice a Úlice I.   

 

Výpočet měrné finanční rezervy k 1. 1. 2009 

Náklady na sanace a rekultivace                                    12 478 143 Kč 

Zůstatek rezervy k 31. 12. 2008                                         6 327 408 Kč 

Potřebná finanční rezerva do ukončení těžby                    6 150 735 Kč 

Celkově vytěžitelné zásoby k 31. 12. 2008                       1 675 000 m3 

Měrná rezerva (Kč/m3)                                                      3,67 Kč/m3 

Měrná rezerva (Kč/t)                                                           1,41 Kč/t 

 

Výpočet finanční rezervy byl počítán dle vzorce : 

             Rt = Qt * S                             Rt…………..rezerva tvořená na vrub nákladů v roce t 

                                                           Qt…………..objem těžby v roce t 

                                                            S…………...měrná rezerva na sanace a rekultivace 

Těžba surovin  přináší do krajiny nové prvky - průmyslový areál během těžby a po 

jejím ukončení přetvoření na krajinný prvek - zemědělský či lesní pozemek, rekreační 

areál, vodní plochu či stavební pozemek apod. Lze předpokládat, že realizace projektu 

sanace a rekultivace lomu Pňovany - DP Úlice a Úlice I. umožní plné zachování rázu 

krajiny. Změny, způsobené těžbou, budou šetrným způsobem navráceny k dalšímu užívání 

a následně bude zabezpečeno zvýšení biodiverzity. Dále můžeme předpokládat, že nebude 

negativně ovlivněno další využívání krajiny. 

Vzhledem k tomu, že by na těchto plochách mohly vzniknout po rekultivaci 

ekologicky a krajinářsky zajímavé plochy, považujeme za vhodné provádět sledování a 

dokumentaci postupného oživování rekultivovaných ploch.  
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8.    ZÁVĚR 
 
 

Účelem sanací a rekultivací je vždy funkčně začlenit báňskou činností dotčené 

pozemky do krajiny. Konečná úprava musí odpovídat závěrům územně plánovací 

dokumentace a místním podmínkám. 

 Tato bakalářská práce řeší území DP Úlice a Úlice I a její součástí je i konkrétní 

řešení zadaného úkolu v návaznosti na práce již vykonané, jejichž cílem je sanace a 

rekultivace území po ukončení těžby. 

 

Tab. č. 12 : Rozdělení jednotlivých rekultivačních ploch 

Typ rekultivace Plocha [m2] 

DP Úlice a Úlice I  

Hydrická rekultivace 25436 
Lesnická rekultivace 95463 
Prostor k sukcesi 57095 
Celkem 177 994 

 

  

Rozdělení jednotlivých rekultiva čních ploch

14%

54%

32%

Hydrická rekultivace

Lesní rekultivace

Prostor k sukcesi

 

 Navržená biologická - lesní rekultivace zcela respektuje původní účel pozemků i 

jejich návrat a začlenění do LF. Lesnická rekultivace bude pro dotčený region přínosem z 

hlediska stability a ochrany krajiny a životního prostředí. 
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 Sanace a rekultivace musí splňovat podmínky orgánů státní správy na úseku 

ochrany přírody (ve smyslu zákona ČNR č. 114/1992 Sb.) a průběh samotných 

rekultivačních prací musí zaručit kvalitu až do cílového stavu, kdy se krajina vrátí zpět do 

původní tvářnosti. 

 Vykonaná sanační a rekultivační práce je dobrá jen tehdy, když nikdo nepozná, že 

byla provedena. Podaří-li se zrekultivovat území dotčené dobýváním solidním způsobem, 

stane se tato plocha pro naše oko zcela normální složkou přírody . 
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