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Anotace 
V lomu Ševětín se dnes těží cca. 600 tisíc tun ročně. Dobývací prostor Ševětín je již 

vytěžen, v dobývacím prostoru Ševětín I se ještě těží. Na dobývací prostor Ševětín I se 

provedlo rozšíření, které je povoleno v rámci územního rozhodnutí. Na tyto dva prostory 

v budoucnu provedeme rozšíření o cca 16 ha. 

V této chvíli probíhá částečná sanace a rekultivace v DP Ševětín zavezením 

inertními matriály. Způsob sanace a rekultivace je dle plánu POPD. Dobývací prostor 

Ševětín I a jeho rozšíření bude rekultivováno cca za 15 let a jeho plocha představuje cca 16 

ha. Již se připravuje na sanaci a rekultivaci provádí se např. fotodokumentaci, letecké 

snímkování, příprava grafického znázornění v 3D animaci. Tyto práce jsou prováděny ve 

spoluprácí z obcí Ševětín. 

Smyslem této práce je shrnout poznatky, které museli předejít před samotným 

započetím sanace a rekultivace. Podrobnější vysvětlení a pochopení se v bakalářské práci 

zaměřím na způsob a postup sanace a rekultivace. 

Práce shrnuje zkušenosti získané při samotné těžbě, organizaci, seminářích 

a školeních. 

The annotation 
The mine in Ševětín produces approximately 600 tons of material per year. The 

allotment Ševětín is already mined out, the allotment Ševětín I. is still producing. There 

was made an enlargement in the allotment Ševětín I., which is allowed within a landscape 

planning and resolution. We will realize an enlargement over 16 hectare within these two 

allotments in the future.  

There is proceeding a partial sanitation and re-cultivation in the allotment Ševětín at 

present by the filling with inert materials. The way of sanitation and re-cultivation is 

according to the plan POPD. The allotment Ševětín I. and its enlargement will be re-

cultivated circa in 15 years and its area presents about 16 hectare. We are proceeding 

a preparation for sanitation and re-cultivation at present – for example photographic 

documentation, aerial photography, preparation of graphic representation in 3D animation. 

These tasks are operated in cooperation with Ševětín municipality.  
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The sense of this bachelor‘s work is to summarize knowledge, which predated 

a sanitation and re-cultivation process. I will target the way and the process of sanitation 

and re-cultivation for more detailed explanation and understanding in my bachelor‘s work. 

This work summarizes my experience gained through organization of mining itself 

and professional seminars.  
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1 Úvod 

Na kamenolomu Ševětín probíhá hornická činnost ve stanoveném dobývacím 

prostoru Ševětín, Ševětín I a na ploše územního rozhodnutí. 

Dobývací prostor Ševětín byl stanoven Jihočeským krajským národním výborem 

dne 1. 11. 1962 pod č.j. ZO/0285/62-Výst/Ke/62. Hornická činnost v dob. prostoru Ševětín 

byla povolena OBÚ v Plzni dne 28. 4. 1999 pod zn. 3599/98/511.4/Mat/Kav. V dobývacím 

prostoru Ševětín probíhá především zpracování suroviny vytěžené v DP Ševětín I a na 

ploše územního rozhodnutí. 

Dobývací prostor Ševětín I byl stanoven GŘ ČS Kamenoprůmyslu dne 7.1.1977 

pod č.j. DP-183/76. Dobývání výhradního ložiska granodioritu se provádí na základě 

rozhodnutí o povolení hornické činnosti vydaném Obvodním báňským úřadem v Plzni dne 

28.4.1999. Platnost tohoto rozhodnutí je do vytěžení zásob řešených schváleným plánem 

otvírky, přípravy a dobývání. Povolená báze těžby je 420 m.n.m. 

Územní rozhodnutí, určené pro těžbu nevýhradního ložiska granodioritu, bylo 

vydáno Magistrátem města České Budějovice dne 9.1.2002. Plocha územního rozhodnutí 

přiléhá k severo-východní hranici dobývacího prostoru Ševětín I. Těžba nevýhradního 

ložiska se provádí na základě rozhodnutí o povolení činnosti prováděné hornickým 

způsobem vydaném Obvodním báňským úřadem v Příbrami dne 12.5.2003. Platnost tohoto 

rozhodnutí je do vytěžení zásob řešených schváleným plánem využívání ložiska. Povolená 

báze těžby na ploše územního rozhodnutí je 435 m.n.m. 

Dob. prostory a územní rozhodnutí jsou zakresleny na následujících obrázkách 

č. 1 a 2. 
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Obrázek 1: Zákres dobývacích prostorů a ÚR 

 

Obrázek 2: Letecký snímek se zákresem dob. prostorů a ÚR 
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2 Charakteristika zájmového území 

2.1 Geografie 
Kraj:   Jihočeský (kód CZ 031) 

Okres:   České Budějovice (kód CZ 0311) 

Obec:   Ševětín (kód 545 121) 

Katastrální území: Ševětín (číslo k. ú. 762 458) 

Kamenolom se nachází 15 km severně od města Českých Budějovic. Vlastní areál 

kamenolomu je vzdálen 750 m jižně od obce Ševětín. Komunikačně je zpřístupněn 

asfaltovou komunikací vyúsťující na okraji obce Ševětín na silnici I. třídy Č. Budějovice - 

Ševětín - Tábor.  

Jižně od DP Ševětín se kolem Dubenského rybníka rozkládá chatová oblast, která 

leží v těsné blízkosti hranic DP. 

2.2 Půdy 
Celkově lze krajinu v širším okolí zkoumané lokality označit za krajinu kulturní, 

která je dlouhodobě obhospodařovaná. Na mírně zvlněném reliéfu se nacházejí lesní 

porosty kulturního původu s převahou smrku nebo borovice. Půdní pokryv sledovaného 

území je dosti jednotvárný. V samotném okolí ložiska se vyskytují hnědé půdy 

podzolované, hnědé půdy silně kyselé, pseudogleje a gleje na kyselých intruzivách a 

kyselých polygenetických hlínách. Výskyt těchto půd přímo souvisí s geologickými a 

geomorfologickými poměry na zájmové ploše. Produkční potenciál půd je nízký až vyšší u 

zemědělsky využívaných půd a průměrný až nadprůměrný u lesních půd. 

2.3 Klimatické pom ěry 
Podle rajonizace klimatických oblastí (Quitt - Klimatické oblasti Československa, 

ČSAV Brno 1973) leží území posuzovaného záměru na rozhraní mírně teplé klimatické 

oblasti MT 5 a MT 9. Průměrné teploty v lednu se pohybují v rozmezí -3 až -5°C, 
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v červenci pak v rozmezí 16 – 17°C. Srážkový úhrn ve vegetačním období je od 350 do 

450 mm a v zimním období od 250 do 300 mm. 

2.4 Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSE S) 
V relativní blízkosti zájmového území je lokalizováno několik prvků ÚSES. Přímo 

v dob. prostorech a územním rozhodnutí není vymezen žádný skladebný prvek systému 

ekologické stability. Lokální biokoridor a biocentrum ležící v sousedství lomu nebudou 

těžbou narušeny. 

Severně od hranice dobývacího prostoru Ševětín I a územního rozhodnutí vede 

podél potoka lokální biokoridor č. 10, který dále přechází do Dubenského rybníka ležícího 

jižně od DP Ševětín. Dále je stanoveno lokální biocentrum v prostoru Žďárského rybníka. 

Biokoridor (LBK 10) a biocentrum (LBC 4) jsou zakresleny na následujícím obrázku 

 

 

Obrázek 3: Biokoridory v zájmovém území 

2.5 Zvlášt ě chrán ěná území 
Prostor kamenolomu Ševětín neleží v žádném zvláště chráněném území. 
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2.6 Významné krajinné prvky - VKP 
Podle § 3 odst.1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 

v platném znění významný krajinný prvek jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky 

hodnotná část krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. 

Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní 

nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako 

významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní 

plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. 

Z výše uvedeného vyplývá, že lesní porost v DP a na ploše ÚR je dle § 3 odst.1 písm. 

b) výše citovaného zákona VKP.  

Registrované významné krajinné prvky se v prostoru kamenolomu ani v jeho 

nejbližším okolí nenacházejí. 

2.7 Evropsky významné lokality a pta čí oblasti soustavy 
NATURA 2000 
V prostoru dotčeném hornickou činností se nenachází žádná evropsky významná 

lokalita ani ptačí oblast. 

Východně od kamenolomu, ve vzdálenosti cca 4,1 km, začínají hranice evropsky 

významné lokality CHKO Třeboňsko a ptačí oblasti Třeboňsko; 2,7 km na západ se 

rozkládá evropsky významná lokalita a ptačí oblast Hlubocké obory (viz následující 

obrázek). Tyto lokality nebudou hornickou činností nikterak ovlivněny. 

2.8 Území historického, kulturního nebo archeologic kého 
významu 
Téměř celá plocha územního rozhodnutí (cca ¾), jižní okraj DP Ševětín I a severní 

okraj dobývacího prostoru Ševětín se nacházejí v archeologické zóně. V průběhu 

provádění skrývek jak v DP Ševětín I, tak na ploše územního rozhodnutí nebyly objeveny 

žádné archeologické nálezy. 
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Obrázek 4: Vyznačení archeologické zóny v prostoru kamenolomu 
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3 Geologická charakteristika ložiska 

3.1 Geologie širšího okolí ložiska 
Zájmové území se nachází v jižní části Českého masivu, v oblasti moldanubické. 

Horniny moldanubika zde vystupují ze sedimentů Českobudějovické a Třeboňské pánve. 

Východní hranici Českobudějovické pánve tvoří asymetrická hrásť Lišovského prahu. 

Lišovský práh je budován hlavně metamorfovanými horninami moldanubika, které 

vystupují v pruzích příčně k protažení českobudějovického okresu. Od jihu k severu jsou to 

muskovit-biotitické pararuly kaplické jednotky patřící do flyšoidní skupiny moldanubika. 

Dále pak migmatity jednotvárné skupiny, horniny lišovského granulitového masivu 

a pararuly českokrumlovského pruhu pestré skupiny. V pararulách pestré skupiny je 

vyvinuta žilná a metasomatická polymetalická mineralizace vázaná na zlomový systém 

blanické brázdy. V rudolfovském rudním revíru bylo těženo stříbro tvořící příměs 

v galenitu a sfaleritu. Následují klastické permokarbonské sedimenty lhotické pánve, 

ševětínský granodioritový masiv a těleso hlubocké ortoruly. V nejsevernější části 

Lišovského prahu, jižně od Ševětína, vystupuje na okraji Třeboňské pánve granodioritový 

ševětínský masiv. Nejstarší tektonické linie probíhají v zájmovém území shodně se 

systémem Blanické brázdy ve směru SSV- JJZ. Jednou z okrajových poruch tohoto směru 

je ševětínský masív oddělen od Moladubika. Na předchozí navazují mladší systémy 

příčných dislokací generelního směru ZSZ – VJV. 

Třeboňská pánev je charakterizována sedimentární výplní slabě zpevněných 

svrchnokřídových uloženin klikovského souvrství o mocnosti až 320 m a na ně místy 

nasedají terciérní sedimenty mydlovarského a ledenického souvrství. Specificky jsou to 

písky, štěrky, pískovce, slepence (často arkózové) a jílovce měnící se rytmicky jak v 

zrnitostním složení, tak v zabarvení. 

Kvartér je v širším okolí zastoupen sutěmi, žulovým deluviem či eluviem s jílovitou 

příměsí světle okrově hnědými písčitými hlínami. 



Otakar Veselý: Sanace a rekultivace lomu Ševětín 

2009  8 

3.2 Geologie vlastního ložiska 
Ševětínský masiv je dílčí intruzí centrálního moladnubického masivu vystupující ze 

sedimentů Třeboňské pánve. Hlavní masiv je doprovázen řadou drobnějších útvarů 

v blízkém okolí. Ševětínský masív se nachází poměrně blízko chotýčanské poruchové 

linie, která měla velký vliv na celou strukturní stavbu ložiska. Z genetického hlediska se 

jedná o horniny magmatického původu náležející ke starším intruzím vyvřelým ve variské 

fázi. Ševětínský granit je řazen k okrajové facii granitů eisgarnského typu 

3.3 Petrografie ložiska 
Petrograficky je vlastní ložisko tvořeno převážně biotitickým až muskoviticko-

biotitickým granitem často s cordieritem. V zásadě jsou horniny ložiska co se týče 

látkového složení, ale hlavně strukturní a texturní stavby, poměrně velmi monotónní. Liší 

se procentuelním poměrem živce draselného a plagioklasu, méně pak objemovým 

množstvím biotitu a variabilní přítomností muskovitu či výskytem cordieritu. Podstatnou 

součástí je draselný živec, plagioklas a křemen; obsah biotitu se pohybuje kolem 6 – 8 %. 

Obsah muskovitu kolísá nejčastěji kolem 1 - 2 %. Druhotné minerály jsou zastoupeny 

zejména sericinem, kaolinitem, limonitem a chloritem. Z petrografického přehledu vyplývá 

rozdělení hlavní horniny zhruba na následující typy: 

1. muskovit-biotitický granit, případně dvojslídný granit 

2. biotitický granit 

Oba uvedené typy se jak ve vertikálním, tak i v horizontálním směru nepravidelně a 

nerovnoměrně střídají a prolínají. Makroskopicky nejsou oba typy rozlišitelné, jejich 

identifikace byla provedena na základě mikroskopického vyhodnocení. Geneticky jsou oba 

typy úzce příbuzné, proměnný obsah muskovitu je zřejmě výsledkem sekundárních 

metastatických pochodů. 

Hornina má v čerstvém stavu namodrale světle šedou barvu, která se s přibývajícím 

zvětráním mění v šedou, s narůžovělými odstíny, až po okrově hnědé zbarvení volnými 

kysličníky Fe. Úplně rozložené partie pak vlivem intenzivní sericitizace jsou zbarveny do 

žlutozelena. Tento hydrotermální rozklad doprovází silná katakláza horniny. Při těchto 

druhotných přeměnách matečných hornin dochází ke vzniku druhotných minerálů, hlavně 

při rozkladu biotitu (chlorit, limonit), méně draselného živce (sericin, kaolinit). Vzhledem 
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k plochému vývoji ložiska, bez výraznějšího převýšení je zvětralinový plášť poměrně 

vyrovnané mocnosti, která se pohybuje od 0,4 do 2,0 m. Extrémní hodnoty vykazují pak 

úseky ložiska, které byly pod vlivem silnějších hydrotermálních pochodů ležící vesměs 

poblíž tektonicky předimenzovaných pásem. 

Zrnitost je jen mírně proměnlivá, v průměru jde o horniny drobnozrnné. Struktura 

horniny je převážně granitická, textura pak zásadně všesměrná. Vzhledem ke svým 

strukturním a texturním znakům nejeví hornina snahu o tvorbu plochých úlomků. 

3.4 Tektonika ložiska 
Tektonika je na ložisku reprezentována dislokacemi přibližně třech hlavních směrů, 

povětšinou shodných s doprovodnými puklinovými systémy.  

Relativně nejstarší jsou dislokace směru SSV - JJZ, doprovázející hlavní 

tektonickou linii této oblasti Blanickou brázdu. Ložisko bylo poměrně dosti dimenzováno 

tímto systémem, neboť leží prakticky mezi vlastním pokračováním Blanické poruchy na 

východě a její doprovodnou dislokací mezi Úsilným a Drahotěšicemi na západě. Plochy 

dislokací jsou zachyceny na obr. č. 6. 

Mladšími se jeví zlomy s radiálními opakovanými pohyby směru SV - JZ, které 

predisponovaly modelaci terénu. 

Nejméně výrazně se projevuje třetí systém tangenciálních poruch zhruba ve směru 

SZ - JV. 

Průvodním zjevem průběhu poruch je určitý stupeň kataklázy horniny, její 

intenzivní hydrotermální alterace a proniky karbonátu ve formě žilek až 2 cm mocných 

nebo povlaků na plochách puklin. 
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Obrázek 5: Dislokační plochy v SZ části DP Ševětín I 

3.5 Hydrogeologická charakteristika ložiska 
Terén širšího okolí ložiska je mírně zvlněný a v blízkosti ložiska je Dubenský a 

Žďárský rybník. Dubenský rybník je cca 100 m západně a Ždárský rybník cca 50 m JV od 

hranice dobývacího prostoru Ševětín I. Okolí ložiska je odvodňováno bezejmenným 

potokem, který napájí Dubenský rybník a dále protéká k SV podél SZ hranice dobývacího 

prostoru. Oba rybníky jsou mělké a v nepravidelných intervalech jsou vypouštěny. Jejich 

dno je zatěsněno bahenními usazeninami.  

Ložisko - skalní masiv je tektonicky porušen systémy puklin o směru JJZ-SSV, JZ-

SV a JV-SZ. Zvodnění poruchových zón bylo ověřeno hydrogeologickými vrty, které 

prokázaly jejich minimální zvodnění. Čerpací pokusy prokázaly přítoky do vrtů v 

hodnotách setin vteřinových litrů. Závěr hydrogeologické zprávy, zpracované v rámci 

geologického průzkumu, dává předpoklad přítoku do lomu v množství do 1 litru za 

sekundu. Jedná se o přítoky vody, které jsou snadno zvládnutelné a zásadně neovlivní 

dobývání ložiska, což bylo ověřeno i stávající těžbou v lomu. 
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3.6 Jakostní a technologická charakteristika surovi ny 
Ložisková výplň se vyznačuje dobrými fyzikálně-mechanickými vlastnostmi, které 

charakterizují následující zprůměrované reprezentativní hodnoty: 

objemová hmotnost 2 633 kg/m3 

měrná hmotnost 2 685 kg/m3 

nasákavost objemová 1,18 % 

nasákavost hmotová  0,92 % 

pórovitost 1,91 % 

hutnost  85,36 % 

pevnost v tlaku - za sucha 1 193 kp/cm2 

              - po nasáknutí 1 147 kp/cm2 

               - po zmrazení 1 084 kp/cm2 

navětralost 8,77 % 

mrazuvzdornost 1,64 % 

otluk LA  26,4 % 

obsah SO3  0,16 % 

 

Surovina ložiska je vhodná na výrobu drceného kameniva dle ČSN. 

4 Aktuální stav ložiska 

V dobývacím prostoru Ševětín se provádí zejména následné zpracování a úprava 

vytěžené suroviny z dobývacího prostoru Ševětín I a z prostoru územního rozhodnutí, 

navazujícího na dobývací prostor Ševětín I v jeho severo-východní části. Dále je zde 

umístěné veškeré zázemí kamenolomu (soc. zařízení, kanceláře, dílny, sklady atd.) 

V listopadu 2004 byl firmou GET, s.r.o. zpracován doplněk závěrečné zprávy 

Ševětín FZ 5427, ve kterém bylo provedeno přehodnocení zbytkových geologických zásob 

na výhradním ložisku Ševětín. V rámci tohoto přehodnocení byly zásoby zbývající v DP 
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Ševětín převedeny z kategorie bilančních zásob do kategorie zásob prozkoumaných 

nebilančních. 

Jedná se celkem o 41 494 m3 zásob, které se nachází na dně zatopené těžební jámy. 

Kubatura zbytkových zásob je tak malá, že se z ekonomických ukazatelů nevyplatí 

uvedené zásoby dotěžit. Pro jejich vydobytí by bylo nutné vyčerpat vodu ze zatopené 

těžební jámy, vybudovat nový sjezd na dno lomu a částečně i odtěžit těleso vnitřní 

výsypky. Z uvedených důvodů budou zbytkové zásoby navrženy k odpisu. 

V rámci prováděné rekultivace vytěženého prostoru je zde provozována vnitřní 

výsypka, na kterou je ukládán skrývkový materiál a materiál z nevhodných partií ložiska 

(tzv. výkliz) z těžby na ploše DP Ševětín I a územního rozhodnutí, odprašky z odsávacího 

zařízení a případně určité množství frakce 0-4 nestandard, které se nepodaří uplatnit na 

trhu. Na základě schváleného Recyklačního dvoru jsou na vnitřní výsypku ukládány 

výkopové zeminy ze staveb v regionu a dále jsou zde recyklovány stavební sutě. 

 

 
Obrázek 6: Vnitřní výsypka v DP Ševětín 
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Jak již bylo uvedeno v úvodu, těžba suroviny probíhá v DP Ševětín I a na ploše 

územního rozhodnutí. 

V DP Ševětín I se ložisko těží ve třech etážích s nadm. výškou 466, 450 a 435 m a 

je zahájeno rozfárávání čtvrté etáže s bází těžby na kótě 420 m.n.m. Těžba z dobývacího 

prostoru plynule přechází na plochu územního rozhodnutí, kde se již těží 1. etáž. Povolená 

báze těžby je 420 m.n.m. 

Pro jímání srážkových a podzemních vod je na třetí etáži, pod vjezdem do lomu, 

vystřílena jímka o rozměrech 15 x 15 m s hloubkou cca 3 m. Čerpání důlních vod se 

provádí pomocí ponorného čerpadla, ocelového potrubí a požárních hadic do potoka 

vedoucího z Dubenského rybníka podél severo-východní hranice dobývacího prostoru.  

Podmínky pro vypouštění důlních vod byly stanoveny Krajským úřadem 

Jihočeského kraje v Českých Budějovicích dne 3.3.2008 pod č.j. 

KUJCK1124/2008OZZL/6Ryb. 

Na ploše územního rozhodnutí je provedena skrývka a v současné době zde probíhá 

těžba první etáže. Povolená báze těžby v ÚR je 435 m.n.m. 

Doprava rubaniny z DP Ševětín I a z plochy ÚR do úpravny kameniva umístěné 

v dob. prostoru Ševětín probíhá po asfaltová komunikaci propojující oba dva dobývací 

prostory.  

Pro pohyb dopravních prostředků a mechanizmů v lomu jsou jednotlivé etáže 

komunikačně zpřístupněny vybudovanými technologickými komunikacemi, které se 

postupně upravují v závislosti na postupu těžby. 
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Obrázek 7: Pohled na DP Ševětín I od hranice s ÚR 

 

Obrázek 8: Pohled přes DP Ševětín I na plochu ÚR 
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5 Technologie dobývání a zpracování suroviny 

5.1 Technologie dobývání 
Surovina v lomu je rozpojována pomocí trhacích prací velkého rozsahu a to 

clonovými odstřely. Rubanina je nakládána hydraulickým lopatovým rypadlem na nákladní 

automobily a dopravována do úpravny kameniva, která je umístěna v sousedním 

dobývacím prostoru Ševětín. 

V rámci dalšího rozvoje kamenolomu těžební organizace plánuje zahloubení 

kamenolomu pod povolenou bázi těžby a to jak v dobývacím prostoru, tak na ploše 

územního rozhodnutí. V obou prostorech je plánovaná jednotná těžební báze 375 m.n.m. 

Tzn., že v dobývacím prostoru by bylo provedeno zahloubení o další tři etáže a na ploše 

územního rozhodnutí o čtyři etáže. Za tímto účelem bylo zadáno vypracování 

geologického průzkumu, kterým by měly být ověřeny geologické poměry v zájmových 

územích. 

Stav zásob při plánovaném zahloubení kamenolomu: 

Výpočet zásob byl proveden na PC porovnání digitálních modelů. Pro 

výpočet zásob byly vypracovány digitální modely po dotěžení zásob na bázi 

435, 420 a 375 m.n.m. Uvedené modely pak byly porovnány s digitálním 

modelem kamenolomu se stavem zaměřeným k 5.9.2008. Při výpočtu zásob 

v dob. prostoru a na ploše územního rozhodnutí byly zásoby mezi těmito 

sousedícími plochami počítány ke svislé rovině. 

Objem těžitelných zásob v dob. prostoru Ševětín I: 

Zásoby k povolené bázi 420 m.n.m. 1 898 100 m3 

Zásoby k plánované bázi 375 m.n.m. 4 342 700 m3 

Navýšení zásob při zahloubení 2 444 600 m3 

Objem těžitelných zásob na ploše územního rozhodnutí: 

(včetně stříl itelné skrývky) 

Zásoby k povolené bázi 435 m.n.m. 1 763 900 m3 
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Zásoby k plánované bázi 375 m.n.m. 2 737 800 m3 

Navýšení zásob při zahloubení 973 900 m3 

Celkový objem těžitelných zásob k bázi 375 m.n.m. 7 080 500 m3 

(včetně stříl itelné skrývky) 

Životnost ložiska při plánované těžbě 200 000 m3/rok je přibližně 35 let. 

Při dalším dobývání ložiska by stávající úrovně plat a výška jednotlivých etáží 15 

m byly zachovány. Tzn., že ložisko by bylo těženo celkem v sedmi etážích s následujícími 

výškami pracovních plošin: 

1.etáž 466 m.n.m. 

2.etáž 450 m.n.m. 

3.etáž 435 m.n.m. 

4.etáž 420 m.n.m. 

5.etáž 405 m.n.m. 

6.etáž 390 m.n.m. 

7.etáž 375 m.n.m. 

V současné době je v dobývacím prostoru Ševětín I téměř dotěžena 1., 2. a 3. etáž a 

postup dobývání se stáčí směrem do plochy územního rozhodnutí. 4. etáž je postupně 

rozfárávána a nyní je zahloubena na kótu 422 m.n.m. Další její postup bude jiho-

východním směrem. 

Při dalším postupu dobývání do plochy územního rozhodnutí bude zachován celík 

se stávající technologickou komunikací vedoucí na jednotlivé etáže. Po dotěžení 1. etáže 

na ploše územního rozhodnutí a dosažení konečné hranice těžby 2. a 3. etáže u severního 

okraje územního rozhodnutí budou na 2. a 3. etáž vybudovány nové sjezdy a stávající celík 

s technologickou komunikací bude odtěžen. Tím bude uvolněn střed lomu pro dobývání 

zbývající 4. až 7. etáže.  

Při těžbě jednotlivých etáží bude zároveň budována příjezdová komunikace na 

pracovní plošiny etáží. Komunikace bude vedena v 10-ti procentním stoupání, šířka 

komunikace bude 6 m (celková šířka prostoru pro komunikaci je plánována 10 m). 
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Plánovaný konečný stav etáží po dotěžení ložiska na ploše dobývacího prostoru 

Ševětín I a na ploše územního rozhodnutí je znázorněn v př. č. 3. 

 

Obrázek 9: Pohled na nakládku rubaniny 

5.2 Technologie zpracování suroviny 
Surovina rozpojená trhacími pracemi je dopravena nákl. automobilem do prim. 

drtiče DCD 800 x 630. Předrcený mat. je dopraven pásovým dopravníkem na vibrační 

třídič HT 1500/4000, odtud jde frakce větší jak 22 mm do kuželového drtiče Svedala H 

3000 a frakce 0 - 22, spolu s podrceným mat. z drtiče Svedala H 3000, jde dále na finální 

třídírnu osazenou dvěma třídiči SDT 1800 x 4000. Zde je materiál roztříděn na frakce 0-1, 

0-4, 4-8, 8-16, 16-22 a 22-63. Frakce nad 8 mm je možno vrátit zpětným pasem k dalšímu 

zdrobnění. Uvedené frakce jsou pasem dopraveny na vibrační rošt kde materiál menší jak 

20 mm může jít do násypky kuželového drtiče Symons 1063 nebo s materiálem nad 20 mm 

jde do kuželového drtiče Svedala. Podrcený materiál z kuželových drtičů je opět dopraven 

na finální třídírnu. Při těžbě méně kvalitní suroviny je možné frakci 0-22 odklonit na zemní 

skládku a nepouštět ji na finální třídírnu. 

Všechny vyrobené frakce jsou ukládány do ocelových zásobníků, případně na 

zemní skládky vybudované podél severní hranice DP Ševětín. 
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Nakládka hotových výrobků na nákladní automobily se provádí z ocelových 

zásobníků pomocí dopravního pasu, u zemních skládek kolovým nakladačem. 

V areálu úpravny kameniva je dále nainstalována míchací linka pro výrobu směsí 

„MZK“, která je umístěna v prostoru zemních skládek. 

 

Obrázek 10: Technologické schéma úpravárenské linky 
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Obrázek 11: Pohled na úpravárenskou linku 

6 Posouzení ukon čených a provád ěných sana čních a 

rekultiva čních prací na ložisku 

V současné době je téměř celý areál kamenolomu využíván pro provozování 

hornické činnosti (těžba a úprava suroviny a provozování vnitřní výsypky) a do budoucna 

je plánován jeho další rozvoj (zahloubení kamenolomu). Z těchto důvodů nebylo možné 

provádět sanaci a rekultivaci dotčených pozemků, protože budou využívány i při 

následném dobývání ložiska. 

Během těžby v DP Ševětín I došlo k samovolnému ozelenění náletovými dřevinami 

ochranného valu vybudovaného podél jeho západní hranice. Dřeviny dosahují výšky kolem 

5 m a val, společně s pozemkem ležícím mezi tímto valem a hranicí DP, již nevyžaduje 

další sanační a rekultivační zásahy.  

V DP Ševětín, také z důvodu spontánní sukcese, není nutné provádět další 

rekultivační zásahy u plochy podél jeho JV části. 
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Plochy, které jsou ozeleněny náletovými dřevinami, jsou patrné na obr. č. 2 a dále 

jsou zakresleny v př. č. 4. 

Při hodnocení nejvhodnějšího způsobu následné sanace a rekultivace území bylo 

přihlédnuto k současnému rozfárání kamenolomu, ke geomorfologickým poměrům na 

lokalitě, k úložným poměrům ložiska, báňským možnostem dobývání a v neposlední řadě i 

k současným požadavkům na ochranu přírody a krajiny.  

V řešeném prostoru kamenolomu Ševětín je na základě terénních poměrů po 

dokončení těžby a s ohledem na lokalizaci území v krajině navrženo navrácení vytěženého 

prostoru zpět přírodě. Z hlediska konfigurace terénu po těžbě budou rekultivované 

pozemky plnit funkci zejména krajinotvornou, půdoochrannou a ekologicky stabilizující. 

Hospodářská funkce lesa bude těmito porosty plněna jen částečně nebo v omezeném 

rozsahu. K tomu má výsledný prostor po ukončení těžby reálné předpoklady: různá 

expozice a sklon skalních stěn a svahů deponií skrývek s možností modelace terénu, změna 

vlhkosti od výsušných ploch až po vodní plochy atd. Vznikem řady rozdílných 

stanovištních podmínek dojde k vytvoření prostoru s vysokou mírou druhové různorodosti 

jak z hlediska flóry, tak fauny. 

6.1 Zásady sanace a rekultivace 
Na vhodně zvoleném místě může být opuštěný lom či deponie i přínosem pro 

okolní krajinu a útočištěm vzácných živočichů, rostlin či hub. 

Mnohé původní ohrožené druhy organismů dnes nacházejí útočiště převážně v 

činných nebo nerekultivovaných těžebních prostorech. Cennost jednotlivých těžeben často 

spočívá v tom, že se jedná o živinami chudá stanoviště, na kterých nacházejí útočiště 

konkurenčně slabé druhy, které z okolní krajiny rychle mizejí. Těžební prostory proto hrají 

v dnešní krajině důležitou roli při ochraně biodiverzity na všech úrovních. 

Po ukončení těžby se jeví ve většině případů jako nejvhodnější použít při sanaci a 

rekultivaci přírodě blízké způsoby obnovy území, čímž se rozumí především spontánní 

(samovolné zarůstání lokality) nebo usměrněná (řízená) sukcese, případně řízené zásahy 

pro některá ohrožená společenstva či druhy. Pro zdárný průběh takové obnovy se navrhuje 

dodržení následujících zásad, které byly formulovány na odborném semináři konaném v 

lednu 2009 v Českých Budějovicích: 
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1. Před zahájením těžby je nezbytný kvalifikovaný biologický průzkum okolí 

těžebního prostoru. Vlastní těžbu by bylo žádoucí usměrňovat pokud možno tak, aby bylo 

v bezprostředním okolí těžebny zachováno (případně i udržováno a rozšířeno) co nejvíce 

(polo)přirozených stanovišť. Pro následnou kolonizaci území při spontánní sukcesi je 

klíčový zhruba stometrový pás v okolí, odkud se dostává do těžebny nejvíce druhů. 

2. Po ukončení těžby, lépe však už v jejím průběhu, je nezbytný další průběžný 

průzkum lokality, který odhalí výskyt vzácných a ohrožených druhů a zajímavých 

geologických či geomorfologických fenoménů. S ohledem na tento průzkum bude nutné 

plán obnovy upravit. Tento průzkum by měla zajišťovat těžební organizace 

prostřednictvím autorizované osoby. 

3. Před těžbou, během ní i po jejím ukončení je žádoucí provádět monitoring 

invazních druhů v těžebně i jejím okolí. Pokud znamená jejich výskyt možné ohrožení 

zamýšleného způsobu obnovy, je třeba využít pro jejich odstranění asanační management. 

4. Velká většina těžbou narušených území má potenciál obnovit se samovolně 

– spontánní sukcesí, která může být také cíleně řízena (usměrněna či blokována). 

V případě větších těžeben by mělo být ponecháno spontánní sukcesi zpravidla minimálně 

20 % jejich rozlohy v biologicky nejcennějších částech. Menší těžebny se obvykle do 

krajiny začlení bez problémů, ekologická sukcese by se tedy mohla uplatnit na jejich celé 

ploše. 

5. V případě ohrožených a zvláště chráněných, na těžební prostory výrazně 

vázaných druhů nebo společenstev bude nutné zajistit odpovídající řízení jejich populací a 

biotopů. To by mělo být hrazeno z povinných odvodů těžebních firem určených na 

rekultivaci, po jejím ukončení z veřejných prostředků určených na krajinotvorné programy.  

6. Nejhodnotnější těžebny mohou být vyhlášeny jako zvláště chráněná území 

(nejčastěji v kategorii přírodní památka) s odpovídajícím managementem, nebo přechodně 

chráněnou plochou, pokud je nutná pouze jejich časově omezená ochrana. Méně hodnotné 

těžebny mohou být téměř vždy alespoň registrovány jako významné krajinné prvky. 

7. Obnova těžebny by měla zvýšit stanovištní rozmanitost krajiny. Nejpozději 

po ukončení těžby (lépe však ještě během ní) je třeba zvýrazňovat nebo vytvářet 

nepravidelnosti na rovných liniích (okrajích těžebny, pobřežní čáře apod.) a na rovných 

površích. 
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8. Po ukončení těžby by měly být odstraněny nevhodné technické prvky a 

odpady, pokud je cílem začlenit těžebnu opět do přírody. 

9. Živinami bohaté svrchní půdní horizonty je nutné z těžebny odvážet v co 

nejkratším termínu a na obnovované území je už nevracet. Návratem skrývkové zeminy se 

vracejí i přebytečné živiny, které většinou podpoří rozvoj několika málo hojných, 

konkurenčně silných druhů, včetně invazních. 

10. V případě větších těžebních prostorů je nejvhodnější postupná těžba i 

obnova, nejlépe rozložená do delšího časového úseku, kdy jsou sukcesi postupně 

ponechávány opuštěné sektory těžebního prostoru. 

7 Návrh sanace a rekultivace po vyt ěžení ložiska 

V rámci důlně-technických opatření bude již v průběhu těžby terén modelován ve 

shodě s plánovaným cílovým stavem. Průběžné provádění sanačních úprav sníží i celkové 

konečné náklady na tuto činnost. 

7.1 Charakteristika sana čních prací na jednotlivých plochách 

7.1.1 Ochranný val 

Ochranný val bude umístěn podél hranice DP Ševětín I a podél severní a severo-

východní hranice územního rozhodnutí. Val bude plnit zejména bezpečnostní funkci z 

hlediska zabránění případnému pádu osob nebo techniky do vytěženého prostoru a bude 

eliminovat negativní vlivy provozu kamenolomu na jeho okolí. 

Kolem západní hranice dob. prostoru je již val vybudován a ozeleněn náletovými 

dřevinami. Výška tělesa valu je cca 5 m. V tomto prostoru val navíc tvoří pohledovou 

kulisu, která zakrývá vlastní prostor kamenolomu při pohledu od Dubenského rybníka, z 

oblasti rekreačních chat. Podél jižní hranice DP je ochranný val vybudován jen částečně a 

jeho výstavba bude dokončena při provádění skrývek na ploše ÚR. V tomto úseku bude val 

vysoký cca 2 m s šířkou v patě 6 m, těleso valu bude dlouhé 350 m a na jeho dostavbu 

bude zapotřebí cca 1 300 m3 materiálu.  

Ochranný val podél severní a severo-východní hranice územního rozhodnutí bude 

cca 490 m dlouhý, 4 m vysoký a v patě bude mít šířku cca 15 m. Těleso valu je již částečně 
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vybudované a bude dokončeno při provádění skrývkových prací. Pro jeho dostavbu bude 

použito cca 3 500 m3 skrývkových zemin. Kolem zbývající hranice ÚR, která sousedí 

s nivou potoka vytékajícího ze Žďárského rybníka, nebude val budován a to z důvodu 

zachování biodiverzity propojením zrekultivovaného těžebního prostoru s údolní nivou 

potoka. Stávající ochranný val v této části bude v závěru těžby ložiska odstraněn. 

Objem potřebného materiálu na dostavbu valů byl vypočten porovnáním digitálního 

modelu s konečným stavem valů a stávajícího modelu kamenolomu. 

7.1.2 Těžební jáma v DP Šev ětín I a na ploše ÚR 

Při dotěžování jednotlivých etáží bude konečný sklon stěn upraven na 60° a těžební 

stěny budou očištěny od uvolněných kamenů. Mezi jednotlivými těžebními stupni budou 

ponechány zbytky pracovních plošin (mezistupně) o šířce 5 m.  

Po ukončení čerpání důlních vod dojde k zatopení vytěženého prostoru na 

předpokládanou úroveň 459 m.n.m. a k vytvoření vodní plochy o rozloze cca 15,6 ha.  

V místě stávajícího vjezdu do lomu bude část zatopené technologické komunikace 

zavezena skrývkovým materiálem tak, aby došlo na ploše cca 400 m2 k vytvoření vodní 

plochy s max. hloubkou 1 m. Předpokládaná kubatura zemin pro úpravu dna je cca 2 000 

m3. Sklon břehů kolem této plochy bude upraven do mírného sklonu, aby vzniklo mělké 

pobřežní pásmo vhodné pro zakořenění vodních rostlin a biotop vyhovující 

obojživelníkům.  

Aby se přerušila dlouhá a pravidelná horizontální linie zbytku etážové plošiny 

(mezistupně) 1. etáže nad vodní plochou a vytvořila se tak členitá skalní stěna s plošinami 

pro uchycení náletové zeleně, bude 2. etáž v závěru těžby na některých místech dotěžena 

až k patě prvního těžebního stupně. Cílem této úpravy je přirozené začlenění konečných 

svahů etáží do okolního rázu krajiny a vytvoření nepřístupných plošin ve skalní stěně 

vhodných pro hnízdění některých druhů ptáků, např. Výra velkého. 

7.1.3 Vnit řní výsypka v DP Šev ětín 

V sousedství dobývacího prostoru Ševětín, okolo Dubenského rybníka, se nachází 

území využívané k rekreaci se značným množstvím chat postavených i v těsné blízkosti 

jižní hranice dobývacího prostoru. S tím souvisí i zvýšený pohyb osob v okolí opuštěné 

těžební jámy a nebezpečí pádu osob, zejména dětí, do vytěženého prostoru. Z tohoto 
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důvodu bude celý vytěžený prostor zavezen na úroveň okolních pozemků. Zavezená 

plocha bude buď zalesněna a nebo bude zatravněna s tím, že by následně byla využita pro 

vybudování sportovišť pro rekreanty z okolních chat. O konečném způsobu rekultivace 

bude rozhodnuto v závěru zavážení kamenolomu.  

Stávající kapacita vnitřní výsypky je 376 600 m3. Objem byl vypočten porovnáním 

vytvořeného digitálního modelu se stavem po provedené sanaci a rekultivaci se stávajícím 

modelem kamenolomu. 

Po zavezení vytěženého prostoru vznikne plocha o rozloze 5,01 ha s nadm. výškou 

472 - 477 m. Nejvyšší místo bude přibližně uprostřed výsypky. Zrekultivovaná plocha 

bude vyspádovaná jednak k západu, kde bude odvodněna do stávající vodní plochy a dále 

k východu, kde bude odvodněna do otevřeného příkopu vedoucího podél propojovací 

komunikace, který zaúsťuje do potoka vytékajícího z Dubenského rybníka. 

Na výsypku je ukládán materiál ze skrývek, výklizový materiál z těžby a na základě 

povolení i výkopové zeminy ze staveb v regionu. V konečné fázi sypání a úpravy tělesa 

výsypky budou uložené materiály překryty vrstvou zúrodnitelných zemin o mocnosti 0,5 m 

a objemu 25 050 m3. Tím budou vytvořeny podmínky pro následné zalesnění, příp. 

zatravnění hlavy výsypky. Zúrodnitelné zeminy budou v průběhu zavážení vytěženého 

prostoru ukládány odděleně na hlavu výsypky, aby je bylo možné použít jak pro rekultivaci 

vnitřní výsypky, tak pro překrytí ploch po demontované technologické lince. 

7.1.4 Plochy po demontované technologické lince a z bývající manipula ční 
plochy v DP Šev ětín 

Uvedený prostor je v současné době rozdělen do řady ploch výškově různě 

posazených, na kterých jsou umístěny jednotlivé části technologické linky, provozní 

budovy nebo manipulační plochy. Po provedené demontáži technologického zařízení a 

odstranění lehkých staveb budou jednotlivé plochy zachovány v původních úrovních. 

Ponecháním stávajícího rozčlenění rekultivovaných ploch a následným zatravněním a 

ozeleněním dojde k lepšímu zapojení zrekultivované plochy do okolního rázu krajiny. 

Zděné objekty (soc. zařízení, sklady, garáže), včetně zpevněného nádvoří, budou 

ponechány. S přihlédnutím k tomu, že v širším okolí lomu je postaveno množství 

rekreačních chat, nabízí se využití provozních budov pro rekreační účely, ale stavby je 

možné využít i pro jiné podnikatelské aktivity. Vzhledem k dlouhé životnosti kamenolomu 
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(cca 35 let) bude o jejich konečném využití rozhodnuto až při dotěžování celého ložiska. 

Zbývající plochy budou urovnány a povezeny zúrodnitelnými zeminami o mocnosti 0,3 m. 

Celkem se jedná o plochu přibližně 32 400 m2, na kterou bude navezeno a rozprostřeno 9 

720 m3 zeminy.  

Náklady na demontáž a demolici technologického zařízení a lehkých staveb jsou 

uvažovány ve výši 500 000,- Kč. 

7.1.5 Komunikace 

Pro zpřístupnění zrekultivovaných ploch bude zachována zpevněná asfaltová 

komunikace vedoucí přes areálu kamenolomu a dále asfaltová komunikace spojující oba 

dva dobývací prostory. Zbývající nezpevněné komunikace budou začleněny do 

rekultivovaných ploch. 

7.2 Biologická rekultivace 
Smyslem rekultivace kamenolomu Ševětín není návrat k původnímu stavu krajiny a 

není to ani možné. Cílem sanace a rekultivace kamenolomu Ševětín je území přírodního 

charakteru s relativně vysokou pestrostí přírodě podobných stanovišť, které bude částečně 

využívané i pro rekreaci obyvatel. Po provedené sanaci a rekultivaci se v prostoru budou 

nalézat rozmanité podmínky: plochy s téměř celoročním zastíněním, vodní plochy a 

výhřevné skalnaté příkré svahy jižní expozice. Vzhledem k velké různorodosti 

stanovištních podmínek v prostoru vzniklém ve vytěženém lomu lze předpokládat i 

relativně vysokou různorodost vegetace. Zkušenosti potvrzují, že rekultivovaný prostor, 

byť uměle vytvořený, může být osídlen nejen běžnými druhy fauny, ale i druhy vzácnými, 

či ohroženými. 

Kromě samovolně probíhající sekundární sukcese budou na přístupných místech 

dřeviny vysázeny či vysety cíleně právě s ohledem na vznikající stanovištní podmínky. 

Pro výsadbu budou použity dřeviny, které jsou typické pro danou oblast a jejichž 

druhová skladba bude před vlastní výsadbou konzultována s příslušným odborem ochrany 

životního prostředí. 

S ohledem na zejména krajinotvorné poslání těchto výsadeb je třeba usilovat o 

vytvoření víceetážového a druhově, do budoucna i věkově, rozdílného porostu. K žádoucí 
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různověkosti výsledného porostu dojde postupným samovolným rozšířením na okolní 

plochy. Další rozrůznění dřevin by mělo probíhat přirozenou cestou, tedy vzájemnou 

konkurencí vysázených dřevin. Vysázené skupiny dřevin s keřovým patrem budou i 

vhodným novým útočištěm pro drobnou zvěř a ptactvo. 

7.2.1 Ochranné valy 

Po dokončení ochranných valů (2700+7100 m2) budou tělesa valů ozeleněna 

výsadbou stromů (90%) a keřů (10%). Valy s vysázenými stromy a keřovým patrem 

napomůžou k ochraně otevřeného porostu před náporovými větry a přispějí k napojení 

skalních stěn do okolního rázu krajiny. Vysázení stromů a keřů bude mít význam i při 

zajištění stability svahů valu a rovněž zamezí poškození svahů vodní erozí. 

Pro osázení valů budou použity následující dřeviny: 

Tabulka 1: Seznam a počet sazenic stromů pro osázení valů 

Druh: Jednotkové množství: Zastoupení: Celkem sazenic: 
Dub letní 10 000 ks/ha 30 % 2 650 ks 
Borovice lesní 10 000 ks/ha 30 % 2 650 ks 
Javor-klen 5 000 ks/ha 20 % 880 ks 
Lípa velkolistá 6 000 ks/ha 20 % 1 060 ks 
C e l k e m   7 240 ks 

Tabulka 2: Seznam a počet sazenic keřů pro osázení valů 

Druh: Jednotkové množství: Zastoupení: Celkem sazenic: 
Hloh  1 500 ks/ha 20 % 30 ks 
Ptačí zob  1 500 ks/ha 20 % 30 ks 
Trnka obecná 1 500 ks/ha 20 % 30 ks 
Líska obecná 1 500 ks/ha 20 % 30 ks 
Svída krvavá 1 500 ks/ha 10 % 15 ks 
Zimolez obecný 1 500 ks/ha 10 % 15 ks 
C e l k e m   150 ks 

7.2.2 Těžební jáma v DP Šev ětín I a na ploše ÚR 

Skalní stěny a plocha mezistupně budou ponechány spontánní sukcesi. 

7.2.3 Vnit řní výsypka v DP Šev ětín 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 7.1.3., rekultivace vnitřní výsypky (5,01 ha) je 

navržena ve dvou variantách. Jedná se buď o zalesnění nebo zatravnění se skupinovou 

výsadbou dřevin a vybudováním rekreačních sportovišť. 
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Varianta A - Zalesnění vnitřní výsypky 

Na ploše bude založen lesní porost, který by měl částečně plnit i hospodářskou 

funkci lesa.  

Tabulka 3: Seznam a počet sazenic pro zalesnění výsypky 

Druh: Jednotkové množství: Zastoupení: Celkem sazenic: 
Borovice lesní 10 000 ks/ha 70 % 35 070 ks 
Modřín 4 000 ks/ha 10 % 2 000 ks 
Dub letní 10 000 ks/ha 10 % 5 010 ks 
Javor-klen 10 000 ks/ha 10 % 5 010 ks 
C e l k e m   47 090 ks 

Varianta B - Zatravnění vnitřní výsypky se skupinovou výsadbou dřevin 

Část plochy vnitřní výsypky (40 080 m2) bude zatravněna a využita pro vybudování 

rekreačních sportovišť. Na zbývajících plochách (cca 20 %) budou vysázeny samostatné 

skupiny dřevin osázené stromovými (80%) a keřovými (20%) dřevinami uvedenými v 

následujících tabulkách. 

Tabulka 4: Seznam a počet sazenic stromů pro skupinovou výsadbu na výsypce 

Druh: Jednotkové množství: Zastoupení: Celkem sazenic: 
Dub letní 10 000 ks/ha 30 % 2 400 ks 
Jasan ztepilý 10 000 ks/ha 30 % 2 400 ks 
Borovice lesní 10 000 ks/ha 20 % 1 600 ks 
Habr obecný 5 000 ks/ha 10 % 400 ks 
Lípa velkolistá 6 000 ks/ha 10 % 480 ks 
C e l k e m   7 280 ks 

Tabulka 5: Seznam a počet sazenic keřů pro skupinovou výsadbu na výsypce 

Druh: Jednotkové množství: Zastoupení: Celkem sazenic: 
Hloh  1 500 ks/ha 20 % 60 ks 
Ptačí zob  1 500 ks/ha 20 % 60 ks 
Trnka obecná 1 500 ks/ha 20 % 60 ks 
Líska obecná 1 500 ks/ha 20 % 60 ks 
Svída krvavá 1 500 ks/ha 10 % 30 ks 
Zimolez obecný 1 500 ks/ha 10 % 30 ks 
C e l k e m   300 ks 

7.2.4 Plochy po demontované technologické lince a z bývající manipula ční 
plochy v DP Šev ětín 

Na plochách pokrytých zúrodnitelnou zeminou budou také vysázeny samostatné 

skupiny dřevin, které budou pokrývat cca 30 % z celkové plochy 3,24 ha. Pro jejich 
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osázení budou použity stejné sazenice jako u skupinové výsadby v předcházející kapitole 

(varianta zatravnění výsypky).  

Zbývající plochy (cca 2,27 ha), na nichž nebudou vysázeny lesíky, budou mít 

charakter lučních porostů a budou osety směsí většího množství druhů lučních květin a trav 

- např. směsí „Česká květnice“, která je díky zastoupení velkého počtu druhů vhodná téměř 

na každé místo, tzn. od výsluní po mírný stín, od podmáčené po suché půdy. Na každém 

stanovišti, stejně jako u dřevin, vlivem přírodních podmínek převládnou jiné rostliny, 

kterým tyto podmínky budou lépe vyhovovat. Složení uváděné směsi je 90,3 % lučních 

květin a 9,7 % trav. Výsev bude proveden na široko v množství 40 kg/ha. 

Tabulka 6: Seznam a počet sazenic stromů pro skupinovou výsadbu na ploše po 
demontované technologické lince 

Druh: Jednotkové množství: Zastoupení: Celkem sazenic: 
Dub letní 10 000 ks/ha 30 % 2 330 ks 
Jasan ztepilý 10 000 ks/ha 30 % 2 330 ks 
Borovice lesní 10 000 ks/ha 20 % 1 550 ks 
Habr obecný 5 000 ks/ha 10 % 390 ks 
Lípa velkolistá 6 000 ks/ha 10 % 470 ks 
C e l k e m   7 070 ks 

 

Tabulka 7: Seznam a počet sazenic keřů pro skupinovou výsadbu na ploše po 
demontované technologické lince 

Druh: Jednotkové množství: Zastoupení: Celkem sazenic: 
Hloh  1 500 ks/ha 20 % 60 ks 
Ptačí zob  1 500 ks/ha 20 % 60 ks 
Trnka obecná 1 500 ks/ha 20 % 60 ks 
Líska obecná 1 500 ks/ha 20 % 60 ks 
Svída krvavá 1 500 ks/ha 10 % 30 ks 
Zimolez obecný 1 500 ks/ha 10 % 30 ks 
C e l k e m   300 ks 

7.2.5 Způsob výsadby a následného ošet řování sazenic 

Vlastní zalesňování se doporučuje provést na podzim, čímž by se měly výrazně 

snížit ztráty vzniklé přísuškem v letních měsících a pokud možno co nejdříve po ukončení 

terénních úprav z důvodu omezeného výskytu nežádoucí buřeně. 

Potřeba vylepšení (nezdar zalesnění) se předpokládá s ohledem na nově 

zalesňované pozemky cca 20 %. 



Otakar Veselý: Sanace a rekultivace lomu Ševětín 

2009  29 

Výsadba sazenic v případě zalesnění vnitřní výsypky bude provedena sázecím 

strojem. Ochranný val a plochy pro skupinovou výsadbu dřevin budou osázeny ručně s 

uložením sazenic do jamek o průměru a hloubce 35 cm. Vrstva zeminy okolo sazenice má 

zůstat o něco větší, aby po slehnutí zeminy nebyl obnažen kořenový krček. 

Při výsadbě budou sazenice přihnojeni hnojivem SILVAMIX ve formě tablet. 

K jedné sazenici bude aplikováno 40 – 50 g hnojiva, t.j. 4 – 5 tablet. SILVAMIX umožňuje 

využívat výhody lokální aplikace, která při správném provedení zaručuje podstatně lepší 

využití dodávaných živin, než při plošné aplikaci běžných průmyslových hnojiv. Živiny 

jsou z hnojiv uvolňovány do půdy po dobu 2 let a v průběhu této doby hospodárně zásobují 

rostliny. 

Ochrana proti okusu bude prováděna aplikací nátěru Morsuvin nebo obdobným 

schváleným repelentem v dávce 5,-kg/1000 sazenic, a to bezprostředně po zalesnění a 

druhým a třetím rokem.  

Z důvodu ochrany proti buřeni bude v prvních dvou letech po výsadbě prováděno 

jedenkrát ročně ožínání sazenic v okruhu do 30 cm. Ožnutá tráva bude ponechána na ploše 

kolem sazenic, čímž dojde k omezení výparu v době sucha. 

8 Ekonomické zhodnocení sanace a rekultivace 

pozemk ů dotčených hornickou činností 

8.1 Vyčíslení celkových p ředpokládaných náklad ů na sanace a 
rekultivace 
Pro rozpočet byly použity ceny z katalogu popisů a směrných cen stavebních prací, 

ceník "Zemní práce 800-1" a "Rekultivace 823-2". 

8.1.1 Ochranné valy 

Technická rekultivace: tělesa valů budou vybudována v rámci provádění skrývek. 

Biologická rekultivace: Výsadba stromů a keřů. 
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Tabulka 8: Náklady na biologickou rekultivaci valů 

Položka Popis M.J. Množství Cena Kč Kč celkem 

184 30-2211 Výsadba saz. přes 0,25 m s 
vykop. jamek 

kus 7 390,0 8,60 63 554,00 

184 80-3221 Vylepšení výsadby-20% kus 1 480,0 9,30 13 764,00 
184 81-3111 Ochrana proti okusu nátěrem - 3x kus 22 170,0 1,65 36 580,50 
184 80-1111 Ožínání sazenic v okruhu do 0,3 

m - 2x 
kus 14 780,0 8,30 122 674,00 

  Mechanické práce celkem       236 572,50 
Materiál:         
- Sazenice-dub letní + 20% 

vylepšení 
kus 3 180,0 5,00 15 900,00 

- Sazenice-borovice + 20% 
vylepšení 

kus 3 180,0 4,00 12 720,00 

- Sazenice-javor + 20% vylepšení kus 1 060,0 4,80 5 088,00 
- Sazenice-lípa velkolistá + 20% 

vylepšení 
kus 1 270,0 7,10 9 017,00 

- Sazenice-hloh + 20% vylepšení kus 35,0 13,00 455,00 
- Sazenice-ptačí zob + 20% 

vylepšení 
kus 35,0 14,00 490,00 

- Sazenice-trnka obecná + 20% 
vylepšení 

kus 35,0 13,00 455,00 

- Sazenice-líska obecná + 20% 
vylepšení 

kus 35,0 20,00 700,00 

- Sazenice-svída krvavá + 20% 
vylepšení 

kus 20,0 20,00 400,00 

- Sazenice-zimolez + 20% 
vylepšení 

kus 20,0 20,00 400,00 

- Hnojivo Silvamix 0,05 
kg/sazenici 

kg 370,0 45,00 16 650,00 

- Morsuvin 5,- kg/1 000 sazenic - 
3x 

kg 111,0 50,00 5 550,00 

  Materiál cekem       67 825,00 

Biologická rekultivace celkem       304 397,50 
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8.1.2 Těžební jáma v DP Šev ětín I a na ploše ÚR 

Technická rekultivace: návoz zemin pro vytvoření mělčiny. 

Tabulka 9: Náklady na technickou rekultivaci těžební jámy 

Položka Popis M.J. Množství Cena Kč Kč celkem 

122 10-1403 Vykopávky v zemnících, hor.1-2 
do 5 000 m3 

m3 2 000,0 45,50 91 000,00 

162 30-1101 Vod.přemístění do 500 m, hor.1-4 m3 2 000,0 52,50 105 000,00 
181 10-1101 Úprava pláně bez zhutnění m2 400,0 5,50 2 200,00 

Technická rekultivace celkem       198 200,00 

Biologická rekultivace: Plochy budou ponechány k ozelenění spontánní sukcesí. 

8.1.3 Vnit řní výsypka v DP Šev ětín 

Technická rekultivace: návoz a rozprostření zúrodnitelných zemin. 

Tabulka 10: Náklady na technickou rekultivaci vnitřní výsypky 

Položka Popis M.J. Množství Cena Kč Kč celkem 

122 10-1404 Vykopávky v zemnících, hor.1-2 
přes 5 000 m3 

m3 25 050,0 39,50 989 475,00 

162 30-1101 
Vod.přemístění do 500 m, hor.1-4 m3 25 050,0 52,50 

1 315 
125,00 

181 00-6116 Rozprostření zúrodnitelných 
zemin do tl. vrstvy 0,5 m 

m2 50 100,0 35,00 
1 753 
500,00 

Technická rekultivace celkem       4 058 100,00 

 

Biologická rekultivace – var. A: zalesnění. 

Tabulka 11: Náklady na biolog. rekultivaci vnitřní výsypky při var. A (zalesnění) 

Položka Popis M.J. Množství Cena Kč Kč celkem 

184 35-3162 Výsadba jehličnanů sáz. stroj. nad 
225 ks 

kus 37 070,0 7,50 278 025,00 

184 45-3162 Výsadba listnáčů sáz. stroj. nad 
225 ks 

kus 10 020,0 5,80 58 116,00 

184 80-3221 Vylepšení výsadby-20% kus 9 420,0 9,30 87 606,00 
184 81-3111 Ochrana proti okusu nátěrem - 3x kus 141 270,0 1,65 233 095,50 
184 80-1111 Ožínání sazenic v okruhu do 0,3 

m - 2x 
kus 94 180,0 8,30 781 694,00 

  
Mechanické práce celkem       

1 438 
536,50 
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Materiál:         
- Sazenice-borovice + 20% 

vylepšení 
kus 42 080,0 4,00 168 320,00 

- Sazenice-modřín + 20% 
vylepšení 

kus 2 400,0 5,50 13 200,00 

- Sazenice-dub letní + 20% 
vylepšení 

kus 6 010,0 5,00 30 050,00 

- Sazenice-javor + 20% vylepšení kus 6 010,0 4,80 28 848,00 
- Hnojivo Silvamix 0,05 

kg/sazenici 
kg 2 355,0 45,00 105 975,00 

- Morsuvin 5,- kg/1 000 sazenic - 
3x 

kg 707,0 50,00 35 350,00 

  Materiál cekem       381 743,00 

Biologická rekultivace celkem       1 820 279,50 

 

Biologická rekultivace – var. B: zatravnění se skupinovou výsadbou dřevin. 

Tabulka 12: Náklady na biolog. rekultivaci vnitřní výsypky při var. B (zatravnění) 

Položka Popis M.J. Množství Cena Kč Kč celkem 

180 45-1112 Setí na ploše do 5 ha se sklonem 
přes 5° 

ha 4,0 1 350,00 5 413,50 

184 30-2211 Výsadba saz. přes 0,25 m s 
vykop. jamek 

kus 7 580,0 8,60 65 188,00 

184 80-3221 Vylepšení výsadby-20% kus 1 515,0 9,30 14 089,50 
184 81-3111 Ochrana proti okusu nátěrem - 3x kus 22 740,0 1,65 37 521,00 
184 80-1111 Ožínání sazenic v okruhu do 0,3 

m - 2x 
kus 15 160,0 8,30 125 828,00 

  Mechanické práce celkem       248 040,00 
Materiál:         
- Nákup luční směsi - 40,0 kg/ha kg 161,0 150,00 24 150,00 
- Sazenice-dub letní + 20% 

vylepšení 
kus 2 880,0 5,00 14 400,00 

- Sazenice-jasan + 20% vylepšení kus 2 880,0 4,80 13 824,00 
- Sazenice-borovice + 20% 

vylepšení 
kus 1 920,0 4,00 7 680,00 

- Sazenice-habr + 20% vylepšení kus 600,0 7,50 4 500,00 
- Sazenice-lípa velkolistá + 20% 

vylepšení 
kus 580,0 7,10 4 118,00 

- Sazenice-hloh + 20% vylepšení kus 72,0 13,00 936,00 
- Sazenice-ptačí zob + 20% 

vylepšení 
kus 72,0 14,00 1 008,00 

- Sazenice-trnka obecná + 20% 
vylepšení 

kus 72,0 13,00 936,00 

- Sazenice-líska obecná + 20% kus 72,0 20,00 1 440,00 
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vylepšení 
- Sazenice-svída krvavá + 20% 

vylepšení 
kus 36,0 20,00 720,00 

- Sazenice-zimolez + 20% 
vylepšení 

kus 36,0 20,00 720,00 

- Hnojivo Silvamix 0,05 
kg/sazenici 

kg 379,0 45,00 17 055,00 

- Morsuvin 5,- kg/1 000 sazenic - 
3x 

kg 114,0 50,00 5 700,00 

  Materiál cekem       97 187,00 

Biologická rekultivace celkem       345 227,00 

8.1.4 Zázemí kamenolomu, technologická linka a zbýv ající manipula ční 
plochy v DP Šev ětín 

Technická rekultivace: demontáž a demolice zařízení, návoz a rozprostření 

zúrodnitelných zemin. 

Tabulka 13: Náklady na demolici a technickou rekultivaci ploch po technolog. lince 

Položka Popis M.J. Množství Cena Kč Kč celkem 

- 
Demontáž a demolice zařízení ks 1,0 

500 
000,00 

500 000,00 

122 10-1404 Vykopávky v zemnících, hor.1-2 
přes 5 000 m3 

m3 9 720,0 39,50 383 940,00 

162 30-1101 Vod.přemístění do 500 m, hor.1-4 m3 9 720,0 52,50 510 300,00 
181 00-6114 Rozprostření zúrodnitelných 

zemin do tl. vrstvy 0,3 m 
m2 32 400,0 23,00 745 200,00 

Technická rekultivace celkem       2 139 440,00 

Biologická rekultivace: zatravnění ploch se skupinovou výsadbou dřevin. 

Tabulka 14: Náklady na biolog. rekultivaci ploch po technolog. lince 

Položka Popis M.J. Množství Cena Kč Kč celkem 

180 45-1112 Setí na ploše do 5 ha se sklonem 
přes 5° 

ha 2,3 1 350,00 3 064,50 

184 30-2211 Výsadba saz. přes 0,25 m s 
vykop. jamek 

kus 7 370,0 8,60 63 382,00 

184 80-3221 Vylepšení výsadby-20% kus 1 470,0 9,30 13 671,00 
184 81-3111 Ochrana proti okusu nátěrem - 3x kus 22 110,0 1,65 36 481,50 
184 80-1111 Ožínání sazenic v okruhu do 0,3 

m - 2x 
kus 14 740,0 8,30 122 342,00 

  Mechanické práce celkem       238 941,00 
Materiál:         
- Nákup luční směsi - 40,0 kg/ha kg 91,0 150,00 13 650,00 
- Sazenice-dub letní + 20% kus 2 800,0 5,00 14 000,00 
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vylepšení 
- Sazenice-jasan + 20% vylepšení kus 2 800,0 4,80 13 440,00 
- Sazenice-borovice + 20% 

vylepšení 
kus 1 860,0 4,00 7 440,00 

- Sazenice-habr + 20% vylepšení kus 470,0 7,50 3 525,00 
- Sazenice-lípa velkolistá + 20% 

vylepšení 
kus 560,0 7,10 3 976,00 

- Sazenice-hloh + 20% vylepšení kus 72,0 13,00 936,00 
- Sazenice-ptačí zob + 20% 

vylepšení 
kus 72,0 14,00 1 008,00 

- Sazenice-trnka obecná + 20% 
vylepšení 

kus 72,0 13,00 936,00 

- Sazenice-líska obecná + 20% 
vylepšení 

kus 72,0 20,00 1 440,00 

- Sazenice-svída krvavá + 20% 
vylepšení 

kus 36,0 20,00 720,00 

- Sazenice-zimolez + 20% 
vylepšení 

kus 36,0 20,00 720,00 

- Hnojivo Silvamix 0,05 
kg/sazenici 

kg 369,0 45,00 16 605,00 

- Morsuvin 5,- kg/1 000 sazenic - 
3x 

kg 111,0 50,00 5 550,00 

  Materiál cekem       83 946,00 

Biologická rekultivace celkem       322 887,00 

8.1.5 Celkové náklady na sanaci a rekultivaci kamen olomu Šev ětín  

1. Při variantě A (zalesnění vnitřní výsypky) 

Technická rekultivace 6 395 740,- Kč 

Biologická rekultivace 2 447 564,- Kč 

Celkem var. A  8 843 304,- Kč 

2. Při variantě B (zatravnění + skup. výsadba dřevin na výsypce) 

Technická rekultivace 6 395 740,- Kč 

Biologická rekultivace 972 512,- Kč 

Celkem var. B  7 368 252,- Kč 

Náklady na SaR při variantě se zatravněním a skupinovou výsadbou dřevin na ploše 

vnitřní výsypky jsou o cca 1 475 000,- Kč nižší než u varianty se zalesněním vnitřní 

výsypky.  
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Varianta se zatravněním a vysázením lesíků na vnitřní výsypce se jeví 

vhodnější nejen z hlediska vynaložených nákladů na SaR, ale i z hlediska polohy pozemku, 

kdy takto rekultivovaná plocha se lépe zapojí do různorodého okolního rázu krajiny a dále 

dojde k vytvoření větší stanovištní rozmanitosti na rekultivované ploše. Vzhledem k 

umístění pozemku v těsné blízkosti chat není nezanedbatelná ani možnost částečného 

využití zrekultivované plochy pro rekreaci obyvatel. 
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9 Závěr 

Plánovaným zahloubením kamenolomu na těžební bázi 375 m.n.m. dojde 

k navýšení těžitelných zásob o 3 418 500 m3 na celkový objem 7 080 500 m3. Životnost 

kamenolomu při plánované těžbě 200 000 m3/rok se tak prodlouží na přibližně 35 let. 

Těžba bude probíhat v DP Ševětín I a na ploše územního rozhodnutí. V DP Ševětín 

bude provozována vnitřní výsypka a dále je zde umístěna úpravárenská linka a celé zázemí 

kamenolomu. 

Po provedené sanaci a rekultivaci pozemků dotčených hornickou činností dojde v 

DP Ševětín I a na ploše územního rozhodnutí k vytvoření vodní plochy o rozloze 15,6 ha. 

Vodní plocha bude lemována skalní stěnou s přerušovaným mezistupněm, která bude 

navazovat na zalesněný ochranný val. Ten bude tvořit plynulý přechod do okolních lesních 

pozemků. Skalní stěna s mezistupněm bude ponechána spontánní sukcesi a val nebude 

budován v místě, kde vodní plocha přiléhá k údolní nivě potoka vytékajícího ze Žďárského 

rybníka. Propojením zrekultivovaného těžebního prostoru s údolní nivou potoka dojde 

k vytvoření žádaného různorodého prostředí. 

V DP Ševětín vznikne po zavezení vytěženého prostoru plocha o výměře přibližně 

5 ha. Ta bude buď zalesněna a nebo zde bude vytvořena zatravněná plocha s vysázenými 

lesíky, kterou lze částečně využít i pro rekreaci obyvatel z přilehlých chat. Plocha po 

technologické lince a další zbývající plochy o celkové rozloze 3,24 ha budou také 

zatravněny a osázeny skupinovou výsadbou dřevin. Zděné budovy s přilehlým nádvořím 

budou ponechány k dalšímu využití. 

Provedenou sanací a rekultivací bude vytvořeno území přírodního charakteru 

s poměrně vysokou pestrostí přírodě podobných stanovišť s částečným využitím i pro 

rekreaci obyvatel, což přispěje k opětovnému začlenění areálu kamenolomu do okolního 

rázu krajiny.
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Seznam příloh: 
 

1. Přehledná mapa okolí kamenolomu 
2. Současný stav areálu kamenolomu 
3. Konečný stav etáží po dotěžení plochy DP Ševětín I a ÚR 
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Seznam použitých symbolů: 
 

1. OBÚ - obvodní báňský úřad 
 

2. GŘ - generální ředitelství 
 

3. DP - dobývací prostor 
 

4. ÚR - územní rozhodnutí 
 

5. VKP - významný krajinný prvek 
 

6. CHKO - chráněná krajinná oblast 
 

7. ÚSES - územní systém ekologické stability 
 

8. SaR - sanace a rekultivace 
 

9. Z - západ 
 

10. V - východ 
 

11. J - jih 
 

12. S - sever 
 

13. PC - osobní počítač 

 


