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Anotace  

Obnovit krajinu poničenou těžbou uhlí nebo dopadem průmyslové činnosti 

na okolí a vrátit jí původní ráz a funkci rekultivační činností je velmi zdlouhavé a 

zároveň nákladné. V diplomové práci je uveden odhad nákladů, které musí 

společnost vynaložit na činnosti spojené s obnovením konkrétního složiště. Je zde 

popsán proces, který se vztahuje k obnovení rekultivovaných prostor. V závěru 

práce jsou uvedeny konkrétní návrhy na biologickou rekultivaci složiště Stodola a 

na základě ekonomického zhodnocení vybrán ten nejlepší návrh. 

 

Klíčová slova:  rekultivační činnost, složiště popelovin, biologická 

rekultivace 

 

Annotation 

It takes very long time to restore the environment damaged by coal mining 

or by industrial activity impact and to restore its original appearance and function 

by landscape recultivation and it is very expensive too. The estimate of charges, 

which the company must insert in the activities necessary for storing space 

restoration, and the description of recultivation restoring process, is given in this 

diploma work. At the end of my work there are presented concrete suggestions  

of biological recultivation of crude ash storing space Stodola and there is also 

chosen the best suggest according to the economical evaluations. 

 
Key words:  landscape recultivation, crude ash storing space, biological 

recultivation 
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Seznam zkratek 

a. s.   akciová společnost 

BPEJ   bonitované půdně ekologické jednotky 

˚C   stupeň Celsia 

ČPHZ    činnost prováděná hornickým způsobem 

ČR     Česká republika 

č.   číslo  

DNT   Doly Nástup Tušimice 

EDE     elektrárna Dětmarovice 

EHO     elektrárna Hodonín 

ECH     elektrárna Chvaletice 

ELE     elektrárna Ledvice 

EME     elektrárna Mělník 

EPC     elektrárna Počerady 

EPO     elektrárna Poříčí 

EPR     elektrárna Prunéřov 

ETI     elektrárna Tisová 

ETU     elektrárna Tušimice 

EVI     elektrárna Vítkovice 

ha   hektar 

HČ     hornická činnost 

HPJ   půdně ekologické jednotky 

JT   jetelotravní 

Kč   koruna česká 

kg   kilogram 

km   kilometr 
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KO   komplexní obnova 

ks   kus 

m   metr 

m2   metr čtvereční 

m3   metr krychlový 

mil.   milion 

MKZ   Manganorudné a kyzové závody 

mm   milimetr 

mocn.   mocnost 

MWt   megawatt 

n. m.   nad mořem 

n. p.   národní podnik 

např.   například  

NPK   hnojivo (dusík, fosfor, draslík) 

OKR     Ostravsko-karvinský revír 

pH    potential of hydrogen (síla vodíku) 

POPD    plány otvírek, příprav a dobývání 

s.   strana 

Sb.   Sbírka zákonů 

SD, a. s.  Severočeské doly, a. s. 

SHD     Severočeské hnědouhelné doly 

SHP     Severočeská hnědouhelná pánev 

SHR    Severočeský hnědouhelný revír 

SPSaR  Souhrnný plán sanace a rekultivace 

t    tuna 

tis.   tisíc 

tj.   to je 
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ÚSES    Územní systém ekologické stability  

VEP   vedlejší energetický produkt 

VŠB-TUO  Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

www   World Wide Web 

ZPF     zemědělský půdní fond 
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1 Úvod, cíl práce 

 Člověk se od pradávna pohybuje v krajině, patří do ní a využívá ji k životu. 

Po celou tuto dlouhou dobu v ní zanechává stopy. Kdysi dávno jen nepatrné, 

postupem času ovšem větší a větší. Dříve jeho stopy zakrátko zahladila snadno 

sama příroda, ale v posledních desetiletích je to opět člověk, který své stopy musí 

přírodě pomoci zahladit. Tato snaha se nazývá rekultivace. Rekultivace je tedy 

zjednodušeně snaha o to, aby náhodný návštěvník, který za několik let navštíví 

zrekultivované prostory, na první pohled nepoznal, že právě stojí na místech, kde 

se ještě před časem těžilo uhlí, demoloval výrobní komplex anebo se místo 

zaváželo popílkem. Stopy po místech, kde nám příroda vydala své nerostné 

bohatství, či nám jinak posloužila, musíme pomoci zahladit. Tento proces může 

trvat i několik desítek let, ale naše snaha by měla napomoci ke zkrácení časového 

období. 

Pocházím z města Mostu v Mostecké uhelné pánvi. Tato oblast je 

synonymem měsíční krajiny zdevastované dlouholetou těžbou uhlí. Stejně tak 

ovšem začala být již před několika lety synonymem naděje, že může být těmto 

zdevastovaným plochám vdechnut nový život – život po rekultivaci. V blízkém 

okolí města Mostu bylo několik rekultivací již provedeno. Rekultivovaná místa jsou 

upravena tak, aby přitáhla co nejvíce návštěvníků. V mém blízkém okolí je jednou  

z rekultivovaných oblastí Hipodrom. Je to místo, kam jezdíme za sportem, kde 

můžeme kromě koňských dostihů využít prostory upravené pro in-line bruslení  

či jízdu na koloběžkách. Druhou oblastí, kde proběhla rekultivace je okolí 

zatopeného lomu – Matylda. Je to rekreační oblast upravená zatopením lomu, 

čímž vzniklo jezero pro koupání a rybaření. Lemuje ho bruslařská dráha  

a v současné době se upravují přiléhající písečné pláže. Snaha o to přilákat co 

nejvíce lidí se zde vydařila. Další rekultivace probíhá za přesunutým kostelem  

v Mostě. Prostory se během dalších dvou let budou zatápět vodou a vznikne zde 

Jezero Most o rozloze 311 ha a maximální hloubce 75 m. 

V diplomové práci se budu zabývat lokalitou hnědouhelného dolu Libouš. 

Po ukončení důlní činnosti probíhá vyplňování těžební jámy a tvarování terénního 
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reliéfu s využitím zbytků vedlejších energetických produktů (dále jen VEP) – 

popelovin a energosádrovce. 

Za tímto účelem bylo zřízeno složiště nazývané Stodola, které se nachází 

východně od elektrárny Tušimice na pozemcích v majetku Severočeských dolů, 

a. s. Po vyplnění dobývacího prostoru a vytvarování povrchu složiště Stodola bude 

následovat rekultivace dotčeného území. 

Cílem předkládané diplomové práce je popis návrhu optimálního způsobu 

biologické rekultivace složiště Stodola tak, aby byl: 

- ve shodě s právními předpisy a předpisy z oblasti ochrany životního prostředí; 

- v souladu s metodikami a řídící dokumentací ČEZ, a. s.; 

- ve shodě s vydanými rozhodnutími dotčených orgánů;  

- ve shodě s územně plánovací dokumentací; 

- v návaznosti na současný stav konkrétního území; 

- v souladu s podmínkami území (klima, pedologie, geologie). 
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2 Základní pojmy z oblasti rekultivací 

Pojmy 

Asanace  úprava prostoru bývalé devastované plochy ve smyslu jejího 

začlenění do krajiny a likvidace jejího negativního působení  

na životní prostředí. 

Odkaliště  prostor přírodně nebo uměle ohraničený, sloužící pro trvalé 

nebo dočasné uložení VEP při hydraulické dopravě. 

Popeloviny  složky tuhých zbytků po spalování (škváry, strusky a popílku) 

vznikající obvykle při jejich soustřeďování z jednotlivých 

výpustí technologického zařízení před společným odsunem. 

Rekultivace  v odborné literatuře je rekultivace: aktivní obnova a tvorba 

půdního fondu v oblasti devastované průmyslovou činností. 

Rekultivovat se musí každý volný hektar tak, aby nakonec 

jednotlivé části do sebe funkčně i strukturálně zapadaly, aby 

byly respektovány nejen přírodní, ale i sociální a ekonomické 

podmínky oblasti. Krajina by měla být ekologicky vyvážená,  

za nejúčinnější stabilizační prvky je považována výsadba lesů, 

parků, lesoparků a vodních ploch, dále by měla být 

ekonomicky efektivní, měly by v ní být zastoupeny vysoce 

produktivní formy zemědělských rekultivací, aby byla do určité 

míry schopná uživit lidi. 

Rekultivace  je jednou z forem krajinného plánování, kdy dochází  

k navrácení poškozené nebo zcela zničené krajiny  

do původního stavu. Přitom se snaží odstranit či zmírnit 

nepříznivé dopady na životní prostředí změnou fyzických, 

chemických nebo biologických vlastností. 

SPSaR řeší komplexní úpravu území a územních struktur dotčených  

dobýváním 
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Sukcese  dlouhodobý, samovolný, kvalitativní i kvantitativní vývoj 

rostlinného společenstva na určité lokalitě, který je provázen 

změnami základních charakteristik společenstva a směřuje 

k jeho stabilizaci. 

ÚSES  územní systém ekologické stability, vzájemně propojený 

soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých 

ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. 

 VEP  vedlejší energetický produkt je souhrnný název pro popílek, 

strusku, škváru, popel, fluidní popel, energosádrovec, 

aglomerát, deponát a stabilizát1). 

Pramen: [2, s. 7-12; 8 s. 6-9; 4] 

                                            

 

 

1) Další pojmy jsou součástí této práce jako příloha č. 1. Historie rekultivací je součástí práce jako 
příloha č. 2. Zásady při navrhování rekultivací a popis přípravy a realizace rekultivací je součástí 
diplomové práce jako příloha č. 3. 
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3 Charakteristika  rekultivované oblasti 

3.1 Výroba elekt řiny a produkce VEP 

Počátek výroby elektřiny v lokalitě Tušimice se datuje do let 1963 -1964, 

kdy zde byla uvedena do provozu Elektrárna Tušimice I. Její „mladší sestra“ ETU 

II (dále jen ETU), se čtyřmi 200 MW bloky, byla uvedena do provozu v letech 

1973-1974. Stejně jako ETU I, která již dosloužila (obrázek č. 2), byla i ETU II 

(obrázek č. 1) postavena přímo u zdroje paliva – dříve Doly Nástup Tušimice (nyní 

Severočeské doly), odkud je palivo dopravováno pásovou dopravou až do kotelny.  

Obrázek č. 1 Elektrárny Tušimice 

 

Zdroj: [interní zdroj ČEZ, a. s.]  

Umístění elektrárny v centru výskytu hnědého uhlí s pasovou dopravou  

od těžebních strojů až do elektrárny byly a jsou hlavní předností lokality Tušimice, 

neboť zcela odpadají náklady za dopravu uhlí po železnici. To významně snižuje 

výrobní náklady a řadí elektrárnu mezi nejefektivnější provozy v České republice. 
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ETU II produkuje VEP, které lze využít ke stavebním účelům (popílek, struska  

a deponát). Smícháním těchto materiálů podle přesné procedury vzniká 

certifikovaný výrobek vhodný pro vyplnění vytěžených prostor a k rekultivaci 

krajiny po důlní činnosti. Certifikovaná struska se využívá k asanaci bývalého 

odkaliště Tušimice a samotný certifikovaný popílek je nabízen ke komerčnímu 

využití [interní zdroj ČEZ, a. s.]. 

 

Obrázek č. 2 Demolice komína Elektrárny Tušimice I dne 25. 1 1. 2005 

 

Zdroj: [interní zdroj ČEZ, a. s.]  

3.2 Prostory pro ukládání VEP v okolí ETU 

V lokalitě ETU se nachází tři úložné prostory VEP (viz příloha č. 1).  

Na odkališti Vysočany a odkališti Tušimice je ukončen provoz (ukládání VEP již 

neprobíhá) a připravuje se rekultivace. Na složišti Stodola, se očekává provoz 

ukládání VEP do roku 2020. Rekultivaci tohoto území se věnuji v této práci. 
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3.2.1 Odkališt ě Vysočany 

Po ukončení plavení popela do odkaliště Vysočany (obrázek č. 3) vznikla 

plocha o celkové rozloze 186 ha, která se skládá ze 136 ha popelové pláže, 

31,8 ha hrázového systému, 18,2 ha ploch po likvidovaných komunikacích 

a objektech zařízení staveniště. 

V současné době je na ploše odkaliště dokončena technická rekultivace  

a probíhá rekultivace biologická [interní zdroj ČEZ, a. s.].  

 

Obrázek č. 3 Odkališt ě Vyso čany 

 
Zdroj: [interní zdroj ČEZ, a. s.]  

Zároveň je hledán nejlepší způsob budoucího využití. Jako možnosti se 

nabízí:   

� vhodná plocha pro golfové hřiště; 

� vhodná plocha pro fotovoltaickou elektrárnu. 
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3.2.2 Odkališt ě Tušimice  

Úložiště se nachází cca 3 km jihovýchodně od města Kadaně 

v nezastavěném katastrálním území Tušimice (Souřadnice: N: 50°23' E: 13°22').  

Zájmové území zahrnuje náhorní plošinu odkaliště Tušimice a hrázový 

systém včetně úpatí. Je situováno mezi údolní nádrž Nechranice a elektrárnu 

Tušimice. Celá plocha odkaliště včetně hrázového systému dosahuje rozlohy cca 

187 ha (obrázek č. 4).  

Obrázek č. 4 Odkališt ě Tušimice 

 
Zdroj: [interní zdroj ČEZ, a. s.]  

V současné době připravované biologické rekultivaci předchází komplexní 

asanace a tvarování odkaliště a zároveň se odstraňují nepotřebná zařízení  

a objekty (struskovody, jejich podpěry, příkopy, drenáže) [interní zdroj ČEZ, a. s.].   

Reliéf horního plató odkaliště Tušimice bude po vypuštění zbytkového 

jezera vytvarován na maximální kótu 338,50 m n. m. s využitím cca 450 000 m3 



Veronika Vávrová: Návrh optimálního způsobu biologické rekultivace složiště popelovin ČEZ, a. s. 
 

2010           
  

9 
 

strusky vyprodukované bloky 21 a 22 před jejich odstavením do Komplexní 

obnovy ETU II. 

3.2.3 Složišt ě Stodola 

Složiště se využívá pro ukládání VEP (obrázek č. 5). K vyčerpání 

projektované kapacity úložného prostoru, která celkem činí 27,6 mil. m3, dojde cca 

v roce 2020. V průběhu ukládání se terén ošetřuje protiprašným opatřením – 

překrytím 10 cm zeminy. Po roce 2020 bude prostor složiště Stodola připraven  

pro technickou a biologickou rekultivaci [interní zdroj ČEZ, a. s.]. 

 

Obrázek č. 5 Složišt ě Stodola 

 
Zdroj: [21]  
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3.3 Lokalizace a p řírodní pom ěry území složišt ě 

Stodola 

3.3.1 Lokalizace a základní informace 

Složiště se nachází cca 18 km jihovýchodně od města Chomutov a zároveň 

cca 8 km východně od města Kadaně v katastrálním území Tušimice. Je 

situováno mezi údolní nádrž Nechranice a ETU. Zájmové území zahrnuje složiště 

deponátu Stodola. Areál složiště je komunikačně spojen na silnici II. třídy Březno – 

Kadaň s přístupem po obslužných komunikacích (viz obrázek č. 6). Celá plocha 

složiště dosahuje cca 132,53 ha [interní zdroj ČEZ, a. s.].  

Obrázek č. 6 Mapka okolí 

 

Zdroj: [6, s.11]  



Veronika Vávrová: Návrh optimálního způsobu biologické rekultivace složiště popelovin ČEZ, a. s. 
 

2010           
  

11 
 

Dotčené pozemky jsou v majetku Severočeských dolů, a. s. (dále jen SD, 

a. s.). Jejich nájem je řešen nájemní smlouvou mezi SD, a. s., a ČEZ, a. s., ze dne 

2. 5. 1995 a pozdějšími dodatky. Ve smlouvě je mimo jiné stanoveno, že nájemce 

je povinen na své náklady zpracovat projekt konečné rekultivace a podílet se 

z jedné poloviny na skutečných nákladech rekultivace [interní zdroj ČEZ, a. s.]. 

Zájmové území SD v chomutovské části z velké části spadá do prostoru 

SHP. Na západě je ohraničeno starovulkánem Doupovských hor, na severu 

úpatím příkrých svahů Krušných hor, na východě tvoří jeho hranici město 

Chomutov a na jihu sousedí se Žateckou plošinou. 

Podrobněji lze hranice vymezit těmito obcemi čí objekty: východní okraj 

Kadaně, Prunéřov, elektrárna Prunéřov, Málkov, Černovice, Spořice, jižní okraj 

Chomutova, Údlice, Droužkovice, Březno, severní břeh Nechranické přehrady. 

 

Obrázek č. 7 Složišt ě Stodola dne 1. 4. 2010 

 

 Zdroj: [interní zdroj ČEZ, a. s]  
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Složiště Stodola vzniklo na ploše v severní části výsypky Libouš zasažené 

těžbou hnědého uhlí (obrázek č. 7). Byla zde vytvořena deprese, která je nyní 

zaplňovaná VEP z elektrárny Tušimice (viz příloha č. 5).  

„Deponát pro úpravu terénní deprese Stodola ve výsypce Libouš se vyrábí 

z popela, zbytků po spalování uhlí v granulačních kotlích, energosádrovce 

z odsíření spalin o čistotě minimálně 91 % vlhkosti a maximálně 15 % záměsové 

vody, která je směsí technologických odpadních vod, které vyhovují svými 

vlastnostmi požadavkům na kvalitu vody pro míchací centrum. Přesné dávkování, 

dokonalá homogenizace jednotlivých komponent (popílek, voda) a jejich vzájemné 

promísení je zajišťováno v míchacím centru ETU. Zvlhčený popílek je následně 

přisypán k energosádrovci na trubkový pásový dopravník (přesypná stanice)  

a společně s ním dopravován na místo využití.  

Deponát pro úpravu terénní deprese Stodola se používá podle 

technologických postupů stavby se zohledněním místních geologických  

a hydrogeologických podmínek“ (příloha č. 6, 7, 8). 

3.3.2 Přírodní pom ěry 

3.3.2.1 Krajinný ráz 

 „Značnou část území dnes pokrývají výsypky nadložního substrátu 

hnědouhelných slojí, dva povrchové lomy (Merkur a Libouš), jejich předpolí a jen 

místy ve východní části dosud existují zemědělsky obhospodařované plochy. 

Současná lesnatost je minimální. Většina výsypek je bezprostředně po nasypání 

rekultivována, nejčastěji lesnicky a zemědělsky. (Bárta a kol. 1973)“ [6, s. 12]. 

3.3.2.2 Půdní pom ěry 

„Reliéf zdejší krajiny byl dříve poplatný jeho terciérnímu sedimentárnímu 

původu a následně kvartérní modelaci terénu, Vlastní sedimentační prostor pánve 
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vznikal v miocénu. Tehdy mírný zdvih Krušných hor a sopečný vznik Českého 

Středohoří a Doupovských hor doprovázel pokles dna pánve, což vedlo k tvorbě 

mělkého podkrušnohorského jezera. Následovala masivní sedimentace, takže 

prakticky celou terciérní výplň pánve překrývají různé mocné kvartérní horniny“  

[6, s. 11]. 

Vyhodnocení půdních poměrů vychází z údajů map bonitovaných půdně 

ekologických jednotek (BPEJ), které byly předány jako podklad z katastrálního 

pracoviště Chomutov jako součást digitálních katastrálních map katastrálního 

území Spořice a katastrálního území Březno. V rámci digitalizace uvedených 

katastrálních území byla Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půd Praha 

provedena aktualizace původních bonitních map. Půdy v území, které bude 

dotčeno dalším postupem lomu Libouš, spadají v rámci bonitačního systému  

do osmi hlavních půdně ekologických jednotek (HPJ). Zájmové území spadá  

do HPJ 06 a HPJ 21 [7]. 

HPJ 06  - půdy černozemního charakteru na slínech nebo slinitých jílech, těžké  

až velmi těžké, bez skeletu nebo slabě skeletovité s příměsí terasových štěrků. 

Bývají často povrchově periodicky převlhčované. 

HPJ 21 - představuje typy půd na píscích, štěrkopíscích a substrátech  

jim podobných. Orniční vrstva je lehká, spodina rovněž. Jsou většinou téměř  

bez skeletu, značně výsušné. 

Z prostoru složiště Stodola byla orniční a podorniční vrstva uložena  

na dlouhodobé deponii Březno XI. Z tohoto zdroje v souladu s Horním zákonem  

č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) bude 

zemina zpátky navrácena a použita pro finální úpravu stanoviště [7].  

3.3.2.3 Podnebí 

Klimatické poměry zájmového území jsou charakterizovány nízkými 

úhrnnými srážkami (Kadaň 486 mm) a relativně vysokými průměrnými teplotami 

(Kadaň 8,09 ˚C). Jednoznačně převažují větry západního kvadrantu. Podle 
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klimatografické regionalizace České republiky patří však Chomutovská pánev 

k nejteplejším a nejsušším oblastem, což může být způsobeno extrémním 

přehříváním nově nasypaného terénu či ploch bez vegetace, zejména pak na jižně 

a jihozápadně orientovaných svahů (místy bylo naměřeno až 70 ºC) [6, s. 12]. To je 

nejspíš případ i plochy odkaliště. Následující tabulka č. 1 znázorňuje nejbližší 

dostupná meteorologická data. 

Sousedící Krušné a Doupovské hory však značně omezují proudění 

vzduchu, a proto dochází k výskytu mlh a snížené propustnosti slunečního záření. 

Časté inverzní situace způsobují nedostatečný rozptyl průmyslových emisí a jejich 

zadržování v prostoru pánve. V posledním desetiletí však došlo i zde k výraznému 

snížení pevných i plynných komponentů emisí. Průměrná roční oblačnost 

dosahuje bezmála 70 %. Podle Syrového (1958) patří zájmové území do stupně 

B3, což je oblast mírně teplá, mírně vlhká, s mírnou zimou [6, s. 12]. 

 

Tabulka č. 1: Meteorologická data ze stanice v Kadani (289 m  n. m.). 

Průměrná roční teplota vzduchu (ºC) 8,0 

Průměrná teplota vzduchu v teplém půlroce (IV – IX)   (ºC)             14,2 

Průměrný roční úhrn srážek (mm) 486 

Průměrný úhrn srážek v teplém půlroce (IV – IX) (mm) 292 

Průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou za léta           

1920/21 – 1949/50 
46,2 

Zdroj: [meteorologická stanice v Kadani]  

3.3.2.4 Hydrologie 

Současná říční soustava oblasti pochází z doby od zdvihu Krušných hor  

a působení mohutného stratovulkánu Doupovských hor (cca před jedním milionem 
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let). Mezi tyto geomorfologické prvky byla zatlačena nejvýznamnější vodoteč 

Ohře, která si však v okrajových částech lávových proudů prorazila údolí  

až do krystalinika. Původně tekla Ohře severněji (v místě dnešní Bíliny), změna 

toku přes Lounskou bránu k Litoměřicím nastala až v mladším pleistocénu (Zelený 

& Ondráček 2000).  

Zájmové území spadá do povodí řeky Ohře. Odvodnění rekultivovaných 

ploch úložišť bude do stávajícího odvodňovacího systému po okraji úložišť, to je 

do povodí Lužního potoka a následně do údolní nádrže Nechranice [7]. 

3.3.2.5 Vegetační charakteristika 

Na výsypkách se bezprostředně po nasypání plně uplatňuje primární 

sukcese. Vrstvený substrát je totiž v okamžiku sypání zcela jistě bez jakékoliv 

formy života a sukcesní procesy jsou plně závislé na invazi živých forem z okolí. 

Zprvu tu převládají jednoleté byliny. V sušších lokalitách se stále významněji 

uplatňují dvouleté a víceleté byliny, zvyšuje se jejich pokryvnost a postupně 

přibývají dřeviny. Poněkud jiná situace nastává po rekultivaci výsypek. 

 Nejčastěji bývá uplatňována zemědělská (pole, louky, pastviny, ovocné 

sady), lesnická (produkční a účelové) a hydrologická (stojaté a tekoucí vody) 

rekultivace (Štýs a kol. 1983). Lesnická rekultivace má na probíhající sukcesi 

zpravidla akcelerační vliv a posouvá ji blíže k cílovým lesním společenstvům. 

Daleko rychleji jsou překonána blokovaná sukcesní stadia (stadia setrvávající 

dlouhou dobu bez zřetelného vývoje ve směru cílových lesních společenstev)  

a ekosystém se posouvá ke křovinnému a mladému lesnímu stadiu. Záleží ovšem 

na druhové skladbě vysazovaných dřevin. Využívají se především dřeviny, které 

jsou v dané oblasti původní, a dřeviny aklimatizované a zdomácnělé [6, s. 15]. 
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3.3.2.6 Zoologická charakteristika 

V oblasti v minulosti převládala středoevropská lesní zvířena 

v krušnohorských a doupovských lesích (jako i zubr evropský, pratur, plži atd.)  

či mokřadní živočichové v oblasti jezer a podmáčených formacích v pánevní 

oblasti nebo naopak teplomilné druhy na hranici s teplou oblastí žateckou [6, s. 19]. 

Člověk zoocenózy v prostoru podkrušnohorské pánve výrazným způsobem 

změnil a to v negativním slova smyslu. Nejprve lovem, poté díky rozvoji 

zemědělství a redukcí lesních porostů a do třetice průmyslovou revolucí a s tím 

související hlubinnou, respektive povrchovou těžbou hnědého uhlí a navazujícím 

průmyslem energetickým [6, s. 4].  

Na opuštěných vyuhlených prostorech či výsypkách, kde pomalu probíhá 

prvotní osidlování nenáročnými druhy rostlin (většinou ruderální či jednoleté 

druhy), se objevují živočichové typičtí pro otevřenou krajinu. S uléháním 

nasypaného materiálu vznikají drobné vlhké deprese téměř okamžitě obydlené 

obojživelníky a s rozvojem stromového patra přibývají i lesní druhy (na úkor těch 

z otevřené krajiny). 

 



Veronika Vávrová: Návrh optimálního způsobu biologické rekultivace složiště popelovin ČEZ, a. s. 
 

2010           
  

17 
 

4 Návrh rekultivace a její ekonomické zhodnocení  

Předmětem diplomové práce je návrh vhodné biologické rekultivace, která 

navazuje na technickou rekultivaci (viz příloha č. 4 A, B) prostor složiště Stodola, 

tak, aby svou funkcí zapadla do okolního prostředí.  

 Předpokladem pro zahájení technické rekultivace je ukončení ukládání 

popelovin a jejich vytvarování do vhodného tvaru s kompaktním povrchem  

bez depresí a propadlin. Základem technické rekultivace je překrytí upravených 

ploch zeminou. Dopravní vzdálenost deponie zeminy Březno IX v katastru obce 

Březno činí cca do 10 km od složiště Stodola. Zemina se zde bude nakládat 

rypadlem a převážet pomocí nákladních automobilů na složiště, kde se 

rovnoměrně rozveze po celé rekultivované ploše a technikou upraví  

na požadovanou mocnost. Mocnost navezené zeminy a prostorové řešení je 

uvedeno v každé variantě samostatně. 

Rozhodujícím kritériem při výběru nejvhodnějšího způsobu biologické 

rekultivace jsou stanovištní podmínky (viz příloha č. 3 a 5), následné funkční 

využití ploch a v neposlední řadě finanční náročnost vybraného způsobu 

rekultivace. Dalším hlediskem je zapojení nového prvku v okolní krajině. Finanční 

náročností rozumíme nejen počáteční finanční vklad, ale i náklady, které 

vynaložíme v období po ukončení rekultivace. Mohou to být například náklady  

na náhradu uhynulých rostlin, stromů či keřů nebo výdaje na zálivku potřebnou 

v období sucha.  

 Plocha, pro kterou je návrh zpracován, je 127,59 ha. Dle SPSaR DNT je 

plánovaná cestní síť (ostatní rekultivace 4,94 ha), pro všechny ostatní 

rekultivované prostory, proto nepoužíváme celkovou plochu 132,53 ha. Jelikož 

konkrétní lokalizace a parametry cestní sítě nejsou v dostupných pramenech 

dosud specifikovány, nezabývá se jimi ani tato diplomová práce. 
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V následujících kapitolách navrhuji tři varianty řešení biologické rekultivace:  

- varianta č. 1 je rekultivace lesnická; 

- varianta č. 2 je kombinace lesnické a zemědělské rekultivace; 

- varianta č. 3 je krajinářská rekultivace. 

Pro výpočet nákladů na realizaci jednotlivých variant jsou použity 

jednotkové ceny dle ceníku URS z roku 20072). Při jejich použití vycházím ze 

zkušeností, že výsledné náklady na stavby vzešlé z výběrového řízení jsou oproti 

ceníkovým cenám zásadně nižší. Z tohoto důvodu není na závadu použití starších 

ceníkových cen i při jejich očekávatelných každoročních nárůstech. 

U některých činností jsou použity reálné ceny z konkrétních obchodních 

případů mezi ČEZ a smluvními dodavateli rekultivačních prací (tyto případy jsou 

označeny hvězdičkou*). Na základě požadavku ČEZ, a. s. z důvodu dodržení 

obchodního tajemství, však není u takto naceněných činností uveden konkrétní 

dodavatel a lokalita uplatnění takové ceny.  

 

 Každá varianta obsahuje 

� technickou část - řešení mocnosti překryvné vrstvy 

                                            

 

 

2) Aktuální ceník URS v době zpracování diplomové práce nebyl dostupný. 
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� biologickou část - zakládání porostů a pěstební péči (viz příloha č. 4 

A, B a příloha č. 5) 

� grafický návrh. 

První varianta je lesnická s mocností překryvné vrstvy 0,6 m. Zajistí 

dostatek prostoru pro vytvoření rozsáhlejšího kořenového systému. Druhá varianta 

je kombinace lesnické a zemědělské rekultivace, která je uvedena v SPSaR DNT. 

Pro srovnání variant navrhuji stejnou mocnost překryvné zeminy ve variantě č. 1, 

tak i v lesnické části varianty č. 2. Rozloha ploch ve variantě č. 2 je u části 

zemědělské 79,76 ha a překryvná vrstva zeminy je 0,5 m a v části lesnické činí 

47,83 ha a předepsaná mocnost navezené zeminy je 0,6 m. Varianty se liší pouze 

v mocnosti překryvné zeminy. Třetí varianta je krajinářská rekultivace, použije se 

zde minimum navezené zeminy o mocnosti 0,3 m pro zatravnění a pro výsadbu 

keřů a dřevin mocnost zeminy 0,6 m.   

4.1  Varianta č. 1 – zalesnění 

Technická rekultivace spočívá v překrytí dotvarovaných ploch zeminou  

dle návrhu v tabulce č. 3. Pro lesnickou rekultivaci na ploše 127,59 ha a mocnosti 

překryvné vrstvy 0,6 m bude dovezeno 765 540 m3 zúrodnitelné zeminy. Tato 

zemina bude navezena před započetím terénních úprav, návoz bude součástí 

nákladů na rekultivaci (viz tabulka č. 2). Náklady na technickou část činí 

182 964 060,00 Kč (což je 1 434 000,00 Kč/ha). Grafický návrh je součástí práce 

jako příloha č. 11. 

Plošné zalesnění bude provedeno na celkové výměře 127,59 ha. Plošná 

výsadba bude současně fungovat jako součást protierozní ochrany. Zároveň 

dřevinná vegetace zlepší estetický vjem při zapojení umělého tělesa do okolní 

krajiny. 



Veronika Vávrová: Návrh optimálního způsobu biologické rekultivace složiště popelovin ČEZ, a. s. 
 

2010           
  

20 
 

Tabulka č. 2 Technická rekultivace Stodola, lesnická 127,59 ha (0,6m) 

Poř. 
číslo

Kód 
položky  
(URS)

Popis
Měrná 

jednotka
Počet 

jednotek
Jedn. 
cena

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

1 122101404

Vykopávky v zemníku 
na suchu v hornině 
třídy 1 a 2 objem přes 
5000 m3

m3 765 540 20,00 15 310 800,00

2 162301102
Vodorovné přemístění 
do 1000 m výkopku z 
horniny třídy 1 až 4

m3 765 540 41,00 31 387 140,00

3 162701105
Vodorovné přemístění 
do 10000 m výkopku 
z horniny třídy 1 až 4

m3 765 540 134,00 102 582 360,00

4 167101102
Nakládání výkopku z 
hornin třídy 1 až 4 
přes 100 m3

m3 765 540 32,00 24 497 280,00

5 171201101
Rozhrnutí zeminy 
včetně urovnání m3 765 540 12,00 9 186 480,00

Celkem 182 964 060,00

 

Zdroj: [vlastní zpracování]  

Druhové složení lesních porostů je přizpůsobeno nepříznivému stanovišti  

a dosavadním zkušenostem z probíhající biologické rekultivace v podobných 

podmínkách na jiných úložištích ČEZ, a.s.  

Dřevina hlavní (cílová) rozhodujícím způsobem a trvale zajišťuje 

požadované funkce porostu, podle charakteru porostu může poslání hlavní dřeviny 

plnit jedna i více dřevin, které jsou v přibližně stejném zastoupení.  

Dřevina doplňková (pomocná); vedlejší dřevina plní podpůrnou úlohu vůči 

hlavní dřevině, přispívá k vytvoření příznivého porostního prostředí a funkční 

účinnosti porostu [2]. 
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Navržen je poměrně široký sortiment, aby při úhynu některého z druhů 

v důsledku působení negativních faktorů nedošlo k plošné destrukci porostu. 

Převažují domácí dřeviny místního původu, ale v menším množství jsou zařazeny 

i dřeviny nepůvodní avšak osvědčené rekultivační praxí z ostatních úložišť ČEZ, 

a.s. (modřín) a snášející extrémní podmínky (rakytník) [2 a 8].  

Pro lesnickou výsadbu navrhuji jednotný spon 1,5 m x 1,5 m tj. 7 500 ks/ha. 

Pro plochu 127,59 ha je to 956 925 ks sazenic dřevin a keřů. Řady budou v rámci 

protierozních opatření na svazích vedeny vždy šikmo svahem, nikoli po spádnici. 

Výsadby budou provedeny do kopaných jamek 0,35 m x 0,35 m. Stromy budou 

vysazeny na 95 % z celkové plochy, což je při sponu 1,5 m x 1,5 m 909 079 ks 

stromů. Na zbylých 5 % z celkové plochy budou vysazeny keře, což je 47 846 ks 

(viz tabulka č. 3; 4; příloha č. 9).  

Náklady na biologickou rekultivaci (viz tabulka č. 4) činí 73 367 599,24 Kč 

(což činí cca 575 026,00 Kč/ha).  

Celková cena za technickou i biologickou rekultivaci varianty č. 1 činí 

256 331 659,24 Kč (což je 2 009 026,25 Kč/ha). 
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Tabulka č. 3: Návrh pom ěru d řevin a ke řů na složišti Stodola 

Dřeviny hlavní
Zastoupení 

[%]
Borovice lesní (Pinus sylvestris) 15
Lípa srdčitá (Tilia cordata) 15
Dub zimní/letní (Guercus petraea/robur) 15
Javor mléč (Acer platanoides) 15
Celkem d řeviny hlavní 60 %

Dřeviny dopl ňkové

Olše lepkavá (Alnus glutinosa) 10
Bříza bělokorá (Betula pendula) 5
Habr obecný (Carpinus betulus) 5
Topol osika (Populus tremula) 5
Javor babyka (Acer campestre) 5
Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) 5
Celkem d řeviny dopl ňkové 35 %

Keře

Hloh jednosemenný (Crataegus monogyna)
Líska obecná (Corylus avellana)
Řešetlák počistivý (Rhamnus cathartica)
Svída krvavá (Cornus sanguinea)
Vrba jíva (Salix caprea)
Rakytník řešetlákový (Hippophae rhamnoides)
Ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare)
Dřín obecný (Cornus)
Celkem ke ře 5 %

5

 

Zdroj: [vlastní zpracování + literatura 2,8] 
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Tabulka č. 4: Rozpo čet biologické rekultivace varianty č. 1 

Popis MJ
Počet 

jednotek
Cena 

jednotková
Cena celkem

2 3 4 5 6

kopání jamek 35 x 35 x 17 
cm

ks 956 925 7,90 7 559 707,50

výsadba sazenic ks 956 925 7,30 6 985 552,50

sazenice prostokořenné ks 47 846 9,00 430 616,25

sazenice obalované ks 909 079 15,00 13 636 181,25

zálivka (5 l/sazenice) 
včetně dovozu vody do 6 
km (ihned po výsadbě)

ks* 956 925 4,50 4 306 162,50

kruhové vyžínání buřeně ks* 956 925 1,40 9 377 865,00

celoplošné vyžínání 
buřeně (malá 
mechanizace)

ha* 128 8 300,00 7 412 979,00

ochranný prostředek proti 
okusu včetně aplikace

ks* 956 925 0,96 4 593 240,00

hnojivo Silvamix 
(4ks/1sazenice) včetně 
aplikace při výsadbě

ks* 956 925 4,17 3 990 377,25

mulčování pomístné 10 l 
kůrového substrátu (hned 
po výsadbě)

ks* 956 925 14,30 13 684 027,50

náhrada sazenic, 
obalované

ks 272 724 17,00 1 390 890,49

Celkem 73 367 599,24

Počet 
opakování

1

1

1

1

1

1

7

30%

7

5

1

1

 

 Zdroj: [vlastní zpracování]  

  

Alternativně lze při výsadbě použít mykorhizní přípravky či jiné půdní 

kondicionéry pro zlepšení růstu a prokořenění výsadeb. V současné době  
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ČEZ, a.s. nedisponuje výsledky z ověření aplikované mykorhizace a její efektivity 

ohledně ujímání porostů a snížení mortality na antropogenních půdách 

rekultivovaných úložišť popelovin. Proto není aplikace mykorhizy v této práci 

řešena.  

 

Mísení výsadeb bude provedeno: 

a) řadovým způsobem: 2 - 4 řady dřeviny hlavní, 1 - 2 řady dřeviny 

doplňkové, 1 - 2 řady zpevňujících keřů. Výhodou této metody je její 

jednoduchost; 

b) skupinkovým způsobem (vytváření skupinek o jednom druhu hlavní 

dřeviny doplněné v hloučcích dřevinami doplňkovými a keři. Při této 

metodě lze lépe zohlednit nejednotnost stanovištních podmínek  

a zároveň je lepší z estetického hlediska. 

 

 

Obrázek č. 8 Schéma míšení d řevinných druh ů při zalesňování výsypek 

 

Zdroj: [8] 

Vždy je třeba k sobě řadit dřeviny s obdobnou růstovou vitalitou v mládí,  

aby nedocházelo ke vzájemnému útlaku.  
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Vzhledem k tomu, že se jedná o návrh rekultivace složiště ČEZ, a.s., musí 

se i návrh řídit určitými specifiky vnitřních předpisů firmy, které vycházejí z obecně 

platné legislativy. Proto bude sadební materiál odpovídat kvalitou normě 

ČSN 48 2115 „Sadební materiál lesních dřevin“, bude vybaven dokumentací  

dle platné legislativy. Navrhuji dvouletý obalovaný materiál. Použit bude geneticky 

vhodný materiál místní provenience. 

Doporučená výška nadzemní části je 36 - 50 cm (u borovic a některých 

listnáčů i 26 - 35 cm), menší sazenice se lépe ujímají [interní zdroj ČEZ, a. s.]. 

Sazenice musí mít dobře vyvinutý kořenový systém, nejlépe 1 - 2 leté sazenice.  

U krytokořenného sadebního materiálu je předpoklad pěstování v sadbovačích 

povoleného typu na vzduchovém polštáři (Oldřich Mauer a kolektiv, Produkce 

krytokořenného sadební materiálu lesních dřevin). 

Výpěstky keřů budou prostokořenné, musí mít alespoň 3 vitální výhony  

a dobře vyvinutý kořenový systém. Před výsadbou je nutné sazenice upravit 

(odstranit suché, odumřelé části – nadzemní i kořenové), příliš dlouhé výhony  

lze u keřů zkrátit. 

Výsadby budou chráněny chemicky, nátěry repelentními přípravky  

proti okusu zvěří a to 5 x po dobu pěstební péče (Nivus, Morsuvin, aj.) povolené 

v Registru přípravků na ochranu dřevin [18].  

Po výsadbě bude následovat minimálně sedmiletá pěstební péče  

o založené porosty [14]. Sedmiletá pěstební péče, vychází z lesnických lhůt  

pro výsadby na lesních pozemcích, kdy je potřeba 2 let na zalesnění holiny a 5 let  

na zajištění porostu. Zálivka 5 l na sazenici se použije pouze jednou a to ihned  

po výsadbě. S další opakovanou zálivkou se neuvažuje. Pro každý rok pěstební 

péče plánuji kruhové vyžínání buřeně. Buřeň se vyžíná v ploškách, aby tráva 

nečerpala živiny a vodu v  prostoru kořenového systému sazenice. Každoročně  

po dobu celé pěstební péče je plánováno celoplošné vyžínání buřeně a to  

na podzim. Důvodem je příprava sazenic na zimu (aby sléhající tráva přes zimu 

sazenice nezadusila). Posekaná hmota se ponechává k zetlení, navrací se tak 

živiny do půdy. Je pak snazší i aplikace chemické ochrany proti okusu, jelikož 
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sazenice jsou lépe viditelné, obzvlášť v prvních dvou letech pěstební péče, kdy 

jsou sazenice listnáčů ve vzrostlé buřeni hůře k nalezení. 

Ihned při výsadbě budou sazenice přihnojeny čtyřmi kusy tablet Silvamix  

na rostlinu [18; viz návod k použití od výrobce]. Živiny se z tablet budou uvolňovat  

po dobu dalších dvou let. Zároveň ihned po výsadbě je provedeno mulčování 

pomístné 10 l substrátu na rostlinu. V průběhu pěstební péče je počítáno 

s maximálně 30% úhynem obalovaných sazenic a s jejich náhradou.  

 

Obecné zásady p ěstební pé če o výsadby 

Výsadby a dosadby 

Termíny jsou v daných podmínkách u prostokořenných sazenic jarní –  

od počátku března do 10. 4., podzimní od 15. 10. do zámrazu. U obalovaných 

sazenic se doba přiměřeně prodlužuje. U neopadavých jehličnanů je třeba začít 

s podzimní výsadbou dříve (polovina září), aby stihly do zámrazu dobře prokořenit. 

Sázet se nesmí za mrazu, za vysokých teplot a slunečním úpalu, v období 

extrémního sucha. 

Při výsadbách je třeba chránit kořenový systém sazenic před vyschnutím 

např. založením do půdy nebo pískových hromad. Vysazovány mají být jen kvalitní 

sazenice a poloodrostky či odrostky dle ČSN 48 2115. 

Stromky se vysazují na úroveň kořenového krčku tak, jak byly 

zaškolkovány, ani ne mělčeji, ani hlouběji. Výjimku tvoří řízkovance topolů a keřů, 

které je možno zapustit hlouběji. 

Vyžínání 

Termíny vyžínání – první nejlépe do konce května, nejpozději však  

do 10. 6., druhé do konce července. První celoplošné vyžínání je vhodné nahradit  

na exponovaných plochách zejména s jižní expozicí, kde stromky trpí slunečním 

úpalem, ožínáním jednotlivých sazenic do okruhu 0,3 m resp. 0,5 m okolo 

sazenice. Při vyžínání nesmí být poškozeny kmínky stromků! 
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Nátěry repelenty 

Proti okusu se provádí letní a podzimní postřik nebo nátěr repelentními 

přípravky. V tomto případě budou sazenice chráněny repelenty. Repelent musí být 

registrován v aktuálním Seznamu povolených přípravků na ochranu lesa a musí 

být použitelný pro jehličnany i listnáče. Podzimní nátěr se provádí na výsadbách 

v bezlistém stavu a natírá se pouze terminální vrchol. 

4.2 Varianta č. 2 – kombinace zatravn ění a zalesn ění 

V této variantě vycházíme z podkladů SPSaR aktualizace rok 2007,  

ve kterém je navržená rekultivace rozdělená do dvou částí. První část je 

zemědělská, kde je uvedena plocha 79,76 ha, mocnost je také uvedena v SPSaR 

a to 0,5 m. Množství zeminy, které navrhuji rozprostřít pro první část rekultivace, je 

398 800 m3. Druhá část je lesnická, rozloha je 47,83 ha a mocnost zeminy 0,6 m. 

Technická rekultivace u zemědělské části je uvedena v tabulce č. 5, cena  

za technickou rekultivaci v lesnické části je uvedena v tabulce č. 6. Grafický návrh 

je součástí práce jako příloha č. 12. 

Obecně založení trvalých trávníků vyžaduje opatření k zúrodnění vrstvy 

dovezené překryvné zeminy; zejména k úpravě půdní reakce, obsahu humusu, 

přístupných živin a biologické aktivity. K tomu je nutné zajistit odběr vzorků 

promísené zeminy (nejméně 4 ks směsných vzorků na 1 ha z profilu do 0,3 m)  

a zajistit rozbory chemických vlastností půdy ke stanovení vlastností rekultivované 

zeminy (půdní reakce, obsahu minerálních a přístupných živin, sorpční kapacity  

a sorpční nasycenosti, obsahu COx, humusu, celkového dusíku) [2, 4]. 

Vzhledem k tomu, že překryvné zeminy pocházejí z dlouhodobé deponie, je 

nutné doplnit chybějící živiny formou přihnojení. Podle rozborů vzorků překryvné 

zeminy a jejich analýz bude stanovena forma a dávky organických hmot a hnojiv 

(komposty, biologické a odpadní kaly, rekultivační směsi dřevních kalů, vláken, 

kůry apod.). Předpokladem je aplikace průmyslových hnojiv k zajištění dobrého 

poměru organických látek a přístupných živin. Jedná se o obsah dusíku, draslíku  
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a fosforu. Přihnojení ploch pro zatravnění bude realizováno před osevem v rámci 

předosevních příprav v podobě smykování a vláčení. Aplikace před výsevem je 

prováděna pro lepší ujímavost a nastartování rychlejšího vývoje rostlin [interní zdroj 

ČEZ, a. s.].  

Při volbě travin a bylin je nutno přihlížet k extrémním podmínkám ploch, 

určených k zatravnění. Jedná se zejména o přehřívání povrchu půdy, vysoké 

teplotní rozdíly, volný přístup výsušným větrům, nedostatek vodních srážek  

ve vegetačním období, vysoký výpar z půdy i z povrchu rostlin. Travní směsi 

rostlin musí být proto velmi odolné a měly by rychle, hluboko a trvale prokořeňovat 

půdní profil. Setí na svazích musí být prováděna po vrstevnici (eroze) [2].  

Pro zatravnění navrhuji dle ekologických nároků jednotlivých druhů směs 

vhodnou pro sušší stanoviště (viz příloha č. 10), méně náročnou na obsah živin. 

Např. kostřava červená (Festuca rubra), kostřava ovčí (Festuca ovina), kostřava 

rákosovitá (Festuca arundinacea), lipnice luční (Poa pratensis), jílek vytrvalý 

(Lolium perenne), jetel luční (Trifolium pratense), štírovník růžkatý (Lotus 

corniculatus), tolice dětelová (Medicago lupulina).  

 Za optimální množství osiva pro trvalé trávníky na nepříznivých stanovištích 

lze považovat 100 kg/ha. Doporučené termíny výsevu jsou jarní - duben, květen 

nebo od poloviny srpna do konce září [12]. 

Následná péče o travní porosty spočívá v každoročním dvojím sečení ploch  

s rozřezáním zelené hmoty a ponecháním na místě, přičemž zjara následujícího 

roku budou nezetlelé zbytky vyvláčeny a louka zároveň provzdušněna lehkými 

branami. S přihnojením se nepočítá, neboť přílišný nárůst biomasy není žádoucí. 

Předpokládané množství deponované zeminy u technické rekultivace 

zemědělské části varianty č. 2 je 398 800 m3 (viz tabulka č. 5). Celková cena  

za technickou rekultivaci zemědělské části varianty č. 2 je 95 313 200,00 Kč (což 

je 1 195 000,00 Kč/ha). 
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Tabulka č. 5: Rozpo čet technické rekultivace – části zem ědělské 

Poř. 
číslo

Kód 
položky

Popis MJ
Počet 

jednotek
Cena 

jednotková
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

1 122101404

Vykopávky v zemníku 
na suchu v hornině 
třídy 1 a 2 objem přes 
5000 m3

m3 398 800 20,00 7 976 000,00

2 162301102
Vodorovné přemístění 
do 1000 m výkopku z 
horniny třídy 1 až 4

m3 398 800 41,00 16 350 800,00

3 162701105
Vodorovné přemístění 
do 10000 m výkopku 
z horniny třídy 1 až 4

m3 398 800 134,00 53 439 200,00

4 167101102
Nakládání výkopku z 
hornin třídy 1 až 4 
přes 100 m3

m3 398 800 32,00 12 761 600,00

5 171201101
Rozhrnutí zeminy 
včetně urovnání

m3 398 800 12,00 4 785 600,00

Celkem 95 313 200,00

 Zdroj: [vlastní zpracování]  

V rozpočtu technické rekultivace – části lesnické je počítáno s 286 980 m3
 

deponované zeminy (viz tabulka č. 6). Technická část zalesnění činí 

68 588 220,00 Kč (což je 1 434 000,00 Kč/ha). Celková suma za technickou část 

varianty č. 2 je 163 901 420,00 Kč (což je 1 284 594,00 Kč/ha). 
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Tabulka č. 6: Rozpo čet technické rekultivace – části lesnické 

Poř. 
číslo

Kód 
položky

Popis MJ
Počet 

jednotek
Cena 

jednotková
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

1 122101404

Vykopávky v zemníku 
na suchu v hornině 
třídy 1 a 2 objem přes 
5000 m3

m3 286 980 20,00 5 739 600,00

2 162301102
Vodorovné přemístění 
do 1000 m výkopku z 
horniny třídy 1 až 4

m3 286 980 41,00 11 766 180,00

3 162701105
Vodorovné přemístění 
do 10000 m výkopku 
z horniny třídy 1 až 4

m3 286 980 134,00 38 455 320,00

4 167101102
Nakládání výkopku z 
hornin třídy 1 až 4 
přes 100 m3

m3 286 980 32,00 9 183 360,00

5 171201101
Rozhrnutí zeminy 
včetně urovnání

m3 286 980 12,00 3 443 760,00

Celkem 68 588 220,00

 

Zdroj: [vlastní zpracování]  

 Náklady na biologickou část rekultivace varianty č. 2 zatravnění je 

uvedeno v tabulce č. 7. V této variantě je biologická rekultivace část zatravnění 

3 631 074,00 Kč. Biologická rekultivace zalesněné plochy je 26 783 006,15 Kč 

(tabulka č. 8). Po ukončení pěstební péče je dosaženo finální podoby, v jaké je to 

možno předat k užívání vlastníkovi pozemku.  

 U této části bude 17 936 ks keřů (5 % z celkové zalesněné části)  

a 340 789 ks stromů na ploše 47,83 ha. Spon mezi stromy jsem navrhla stejný 

jako u předchozí varianty (1,5 m x 1,5 m), tento spon jsem vybrala na základě 

metodiky [2].  
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Tabulka č. 7: Biologická rekultivace Stodola, část zatravn ění 79,76 ha (0,5) 

Popis MJ
Počet 

jednotek
Cena 

jednotková
Cena celkem

2 3 4 5 6
obdělávání půdy 
vláčením v rovině

m2 797 600,00 0,55 438 680,00

obdělávání půdy válením 
v rovině

m2 797 600,00 0,39 311 064,00

obdělávání půdy 
smykováním

m2 797 600,00 0,55 438 680,00

hnojení průmyslovými 
hnojivy přes 5 ha

m2 797 600,00 0,07 58 224,80

průmyslové hnojivo t 79,76 7 600,00 606 176,00

výsev JT směsi nad 5 ha 
do 5 stupňů

m2 797 600,00 0,06 46 659,60

jetelovinotravní směs kg 7 976,00 110,00 877 360,00

seč, rozřezávání, 
rozmetání

m2 797 600,00 0,36 854 229,60

Celkem 3 631 074,00

1

1

1

Počet 
opakování

1

1

1

1

1

3

 Zdroj: [vlastní zpracování]  
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Tabulka č. 8: Biologická rekultivace Stodola, část zalesn ění 47,83 ha (0,6m) 

Popis MJ
Počet 

jednotek
Cena 

jednotková
Cena celkem

2 3 4 5 6

kopání jamek 35 x 35 x 
17 cm ks 358 725 7,9 2 833 927,50

výsadba sazenic
ks 358 725 7,3 2 618 692,50

sazenice 
prostokořenné ks 17 936 15 269 040,00

sazenice obalované
ks 340 789 9 3 067 101,00

zálivka (5 l /sazenice) 
včetně dovozu vody do 
6 km (inhed po 
výsadbě) 1ks 358 725 4,5 1 614 262,50

kruhové vyžínání 
buřeně

ks 358 725 1,4 3 515 505,00

celoplošné vyžínání 
buřeně (malá 
mechanizace)

ha 47,83 8300 2 778 923,00

ochranný prostředek 
proti okusu včetně 
aplikace

ks 358 725 0,96 1 721 880,00

hnojivo Silvamix 
(4ks/1sazenice) včetně 
aplikace při výsadbě

ks 358 725 4,17 1 495 883,25

mulčování pomístné 10 
l kůrového substrátu 
(hned po výsadbě)

ks 358 725 14,3 5 129 767,50

náhrada sazenic, 
obalované ks 102 237 17 1 738 023,90

Celkem 26 783 006,15

1

1

1

1

Počet 
opakování

1

1

7

30%

7

5

1

1

 Zdroj: [vlastní zpracování]  
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 Celková suma za technickou + biologickou rekultivaci obou částí dle 

varianty č. 2 je 194 315 500,15 Kč (což činí 1 522 968,00 Kč/ha). 

4.3 Varianta č. 3 – krajiná řská rekultivace 

Výměra této plochy je 127,53 ha, navrhovaná mocnost zeminy je 0,3 m 

v části zatravněné a 0,6 m v částí remízků. Velikost plochy, na které budou 

remízky, je 6,5 ha. Plocha Stodoly byla trvale vyjmuta ze ZPF3), územním 

rozhodnutím bylo povoleno využití území jako ostatní plochy (ostatní nelesní 

zeleň; kód 14). Grafický návrh je součástí práce jako příloha č. 13. 

Technologický postup pro přípravu překryvné vrstvy a založení travních 

porostů i porostů lesních dřevin ve variantě č. 3 uskupených do remízů je stejný 

jako ve variantě č. 1 a č. 2, jedinou výjimkou je změna sponu na 1,2 m x 1,4 m. 

Což činí 5 979 sazenic na 1 ha. Součástí krajinářské rekultivace je vnesení 

dalšího prvku – samostatné skupinky keřů po 5 kusech vždy stejného druhu.  

Náklady na technickou rekultivaci část lesnickou jsou vyčísleny  

na 9 321 000,00 Kč. Je počítáno s 39 000 m3 deponované zeminy (viz tabulka  

č. 9). 

                                            

 

 

3) Rozhodnutí o trvalém odnětí pozemků ze ZPF nebylo v době zpracování diplomové práce 
kompletně k dispozici. 
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Náklady na technickou rekultivaci část zatravnění jsou vyčísleny  

na 86 821 530,00 Kč. Je počítáno s 363 270 m3 deponované zeminy (viz tabulka 

č. 10).  

Celková částka za technickou rekultivaci varianty č. 3 je vyčíslena  

na 96 142 530,00 Kč (což činí 753 527,00 Kč/ha). 

 

Tabulka č. 9: Technická rekultivace Stodola, lesnická část 6,5 ha, mocnost 0,6 m 

Poř. 
číslo

Kód 
položky

Popis MJ
Počet 

jednotek
Cena 

jednotková
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

1 122101404

Vykopávky v 
zemníku na suchu v 
hornině třídy 1 a 2 
objem přes 5000 m3

m3 39 000 20,00 780 000,00

2 162301102

Vodorovné 
přemístění do 1000 
m výkopku z horniny 
třídy 1 až 4

m3 39 000 41,00 1 599 000,00

3 162701105

Vodorovné 
přemístění do 10000 
m výkopku z horniny 
třídy 1 až 4

m3 39 000 134,00 5 226 000,00

4 167101102

Nakládání výkopku z 
hornin třídy 1 až 4 
přes 100 m3

m3 39 000 32,00 1 248 000,00

5 171201101
Rozhrnutí zeminy 
včetně urovnání

m3 39 000 12,00 468 000,00

Celkem 9 321 000,00

  Zdroj: [vlastní zpracování]  
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Tabulka č. 10: Technická rekultivace Stodola, zatravn ění 121,09 ha (0,3m) 

Poř. 
číslo

Kód 
položky

Popis MJ
Počet 

jednotek
Cena 

jednotková
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

1 122101404
Vykopávky v zemníku na 
suchu v hornině tř. 1 a 2 
objem přes 5000 m3

m3 363 270 20,00 7 265 400,00

2 162301102
Vodorovné přemístění do 
1000 m výkopku z 
horniny třídy 1 až 4

m3 363 270 41,00 14 894 070,00

3 162701105
Vodorovné přemístění do 
10000 m výkopku z 
horniny třídy 1 až 4

m3 363 270 134,00 48 678 180,00

4 167101102
Nakládání výkopku z 
hornin třídy 1 až 4 přes 
100 m3

m3 363 270 32,00 11 624 640,00

5 171201101
Rozhrnutí zeminy včetně 
urovnání

m3 363 270 12,00 4 359 240,00

Celkem 86 821 530,00

  Zdroj: [vlastní zpracování]  

Náklady na biologickou rekultivaci varianty č. 3 krajinářskou rekultivaci jsou 

uvedeny v tabulce č. 11 a 12. Ve variantě zatravnění se počítá s 363 270 m3 

deponované zeminy. Výsledná suma nákladů je 1 653 709, 68 Kč. Tříletá pěstební 

péče váže na agrotechnický cyklus vypěstování trávníků, rozkořenění trav. 

V pěstební péči bude každoročně opakována seč, rozřezávání a rozmetání.    

 Po ukončení pěstební péče je dosaženo finální podoby, v jaké je pozemek 

možno předat k užívání vlastníkovi pozemku. 
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Tabulka č. 11: Biologická rekultivace Stodola, zatravn ění 121,09 ha (0,3m) 

Popis MJ
Počet 

jednotek
Cena 

jednotková
Cena celkem

2 3 4 5 6
obdělávání půdy vláčením 
v rovině m2 363 270 0,55 199 798,50

obdělávání půdy válením 
v rovině m2 363 270 0,39 141 675,30

obdělávání půdy 
smykováním m2 363 270 0,55 199 798,50

hnojení průmyslovými 
hnojivy přes 5 ha m2 363 270 0,07 26 518,71

průmyslové hnojivo t 36 7 600,00 276 085,20

výsev JT směsi nad 5 ha 
do 5 stupňů m2 363 270 0,06 21 251,30

jetelovinotravní směs kg 3 632 110,00 399 520,00

seč, rozřezávání, 
rozmetání m2 363 270 0,36 389 062,17

Celkem 1 653 709,68

1

3

1

1

1

1

Počet 
opakování

1

1

1

 Zdroj: [vlastní zpracování] 

Náklady na biologickou rekultivaci v části zalesnění činí 2 979 215,02 Kč. 

Počítáme zde se zálivkou ihned po výsadbě 5 l na sazenici. S kruhovým  

a celoplošným vyžínáním buřeně každoročně během sedmileté pěstební péče. 

Ochranný prostředek proti okusu použijeme 5 x a hnojivo Silvamix 1 x. 
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Tabulka č. 12: Biologická rekultivace Stodola, zalesn ění 6,5 ha (0,6m) 

Popis MJ
Počet 

jednotek
Cena 

jednotková
Cena celkem

2 3 4 5 6

kopání jamek 35 x 35 x 
17 cm

ks 38 866 7,90 307 041,40

výsadba sazenic ks 38 866 7,30 283 721,80

sazenice prostokořenné ks 2 884 15,00 43 260,00

sazenice obalované ks 35 982 9,00 323 838,00

zálivka (5 l/sazenice) 
včetně dovozu vody do 6 
km (ihned po výsadbě)

ks * 38 866 4,50 174 897,00

kruhové vyžínání buřeně ks * 38 866 1,40 380 886,80

celoplošné vyžínání 
buřeně (malá 
mechanizace)

ha * 7 8 300,00 377 650,00

ochranný prostředek 
proti okusu včetně 
aplikace

ks * 38 866 0,96 186 556,80

hnojivo Silvamix 
(4ks/1sazenice) včetně 
aplikace při výsadbě

ks * 38 866 4,17 162 071,22

mulčování pomístné 10 l 
kůrového substrátu 
(hned po výsadbě)

ks * 38 866 14,30 555 783,80

náhr. sazenic, obalované ks 10 795 17,00 183 508,20

Celkem 2 979 215,02

30%

7

7

5

1

1

1

1

1

1

Počet 
opakování

1

1

 Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Celkové náklady na biologickou rekultivaci varianty č. 3 činí  

4 632 924,70 Kč (což činí 36 311,00 Kč/ha). Celkové náklady za technickou  

i biologickou část varianty č. 3 jsou 100 775 454,70 Kč (což činí  

789 838,00 Kč/ha). 

4.4 Shrnutí a porovnání variant 

4.4.1 Terénní úpravy 

Varianty technické rekultivace vycházejí z předpokladu navezení zeminy 

z dlouhodobé deponie Březno. Náklady na dopravu jsou zakalkulovány v ceně 

technických rekultivací. Rozdílné mocnosti a množství zemin se projeví  

ve finančních nákladech na technickou rekultivaci. 

 Varianta č. 1 je varianta lesnická. Počítá s překrytím plochy 127,59 ha, 

a to mocností zeminy 0,6 m. Celkem bude přesunuto 765 540 m3 zeminy, 

a to pomocí nákladních automobilů. Celkové náklady na technickou rekultivaci činí 

182 964 060,00 Kč. 

Varianta č. 2 je kombinace varianty lesnické a zemědělské. Lesnická část 

je 47,83 ha a zemědělská část je 79,76 ha. Množství přesouvané zeminy je  

685 780 m3. Celkové náklady na technickou rekultivaci činí 163 901 420,00 Kč. 

Varianta č. 3 je varianta krajinářské rekultivace. Počítáme zde s navezením 

zeminy o mocnosti 0,3 m v místech, kde bude zatravněný úsek. V místech, kde 

navrhuji skupinovou výsadbu dřevin, bude navezeno 0,6 m zeminy. Celkem bude 

přesunuto 402 270 m3 zeminy. Celkové náklady na technickou rekultivaci činí 

96 142 530,00 Kč. 

Nejnižší náklady dle výše uvedeného srovnání budou vynaloženy  

na rekultivaci krajinářskou. 
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4.4.2 Biologická rekultivace 

Varianta č. 1 počítá se zalesněním celé plochy. Při sponu 1,5 m x 1,5 m je 

počítáno s počtem sazenic  956 925 ks. Z toho je 5 % keřů, což činí 47 846 ks  

a 95 % stromů a to je 909 079 ks. Pěstební péče je sedmiletá. Celkové náklady  

na biologickou rekultivaci budou 73 367 599,00 Kč. 

Varianta č. 2 počítá s množstvím 358 725 sazenic z toho je 5 % keřů 

17 936 ks a zbylých 95 %, což činí 340 789 ks jsou stromy o sponu 1,5 m x 1,5 m. 

Pěstební péče je sedmiletá. Celkové náklady na biologickou rekultivaci budou 

30 414 080,00 Kč. 

Varianta č. 3 je krajinářská rekultivace. Výsledkem je zatravněná plocha  

s  remízky a skupinkami keřů. Sazenice budou vysazeny ve sponu 1,2 m x 1,4 m.  

Na celkové ploše remízků 6,5 ha bude vysazeno 35 982 ks stromů. Po obvodu 

remízků bude vysazeno 2 709 ks keřů, což je 7 % z celkového množství výsadeb 

v remízkách. Dále budou vysazeny samostatné skupinky keřů po 5 ks  

na skupinku, což je 175 ks na celé ploše. Celkově tedy bude vysazeno 38 866 ks 

sazenic. Celkové náklady na biologickou rekultivaci budou 4 632 925,00 Kč. 
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4.4.3 Porovnání variant 

Shrnutí nákladů na technickou + biologickou rekultivaci na složišti Stodola 

jsou uvedeny v následujících tabulkách. Uvedené údaje vychází z předcházejících 

tabulek č. 2 – 12. 

Tabulka č. 13: Varianta č. 1 - lesnická rekultivace  

Cena celkem za jednotlivé 
části v Kč

MJ Plocha
Mocnost 

[m]
182 964 060,00 ha
73 367 599,24 ha

256 331 659,240 127,59

127,59 0,6

Celkem

Část

Technická
Biologická

 

Tabulka č. 14: Varianta č. 2 - kombinace zatravn ění a zalesn ění dle SPSaR 

Cena celkem za jednotlivé 
části v Kč

MJ Plocha
Mocnost 

[m]
95 313 200,00 ha 79,76 0,5
68 588 220,00 ha 47,83 0,6

Biologická zatravnění 3 631 074,00 ha
Biologická lesnická 26 783 006,15 ha

194 315 500,150 127,59

Technická zatravnění
Technická lesnická

Část

 

Tabulka č. 15: Varianta č. 3 – krajiná řská rekultivace 

Cena celkem za jednotlivé 
části v Kč

MJ Plocha
Mocnost 

[m]
9 321 000,00 ha 6,5 0,6

86 821 530,00 ha 121,09 0,3
Biologická lesnická 2 979 215,02 ha
Biologická zatravnění 1 653 709,68 ha

100 775 454,700 127,59

Technická lesnická
Technická zatravnění

Část

Celkem  

Tabulka č. 16: Srovnání finan ční náro čnosti jednotlivých variantních řešení v K č: 

technická biologická celkem v K č

182 964 060 73 367 599 256 331 659

163 901 420 30 414 080 194 315 500

Varianta č. 3 96 142 530 4 632 925 100 775 455

Varianta č. 1

Varianta č. 2
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Dle shrnutí je zřejmé, že lesnická rekultivace tj. varianta č. 1 je nákladnější 

než ostatní varianty. Stromům se na podkladu z VEP příliš dobře nedaří  

a procento úhynu stromů je poměrně vysoké. Náhrada  

za uhynulé sazenice je značně nákladná, z tohoto důvodu je, dle mého názoru, 

tato varianta nevhodná.  

V porovnání s variantou č. 1 je varianta č. 2, která má část zemědělskou  

i lesnickou, levnější. Snížení ceny spočívá v tom, že v zatravněné části je pouze 

0,3 m zeminy, namísto 0,6 m zeminy v části lesnické. Tato varianta se mi z mého 

pohledu jeví jako vyhovující. 

Varianta č. 3 je krajinářská. Zatravněné plochy budou ponechány 

přirozenému vývoji a zbylá část složiště (6,5 ha) bude vyplněna remízky 

s nepravidelným tvarem a skupinkami keřů. Na této sukcesi ponechané ploše se 

bude následně pečovat pouze o dřeviny. 
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5 Závěr  

Cílem diplomové práce bylo zhodnotit a navrhnout nejefektivnější způsob 

rekultivace složiště Stodola a A na základě zkušeností s podobnými projekty 

rekultivací, vybrat variantu, která bude nejen šetrná k okolí, ale zároveň  

i ekonomicky výhodná. 

Vybraná krajinářská rekultivace – varianta č. 3, jejíž celkové náklady jsou 

100 775 455,00 Kč, kombinuje výsadbu dřevin a zatravnění. Při úspěšném 

dokončení rekultivace by měl vzniknout nový prostor vhodný pro kolonizaci  

a rozšíření organismů z okolní krajiny, schopný napojení se na ostatní prvky 

územního systému ekologické stability. Myslím si, že tato varianta rekultivace je 

nejvhodnějším řešením. Jelikož vliv rekultivační činnosti není znatelný okamžitě, 

ukáže se výsledek práce a úspěšnost rekultivace v průběhu několika let. Prostory 

složiště se oproti současnému stavu zcela změní. Plocha, kde je dnes ukládán 

VEP, bude osázena a zatravněna a tím bude odpovídat mnohem lépe původnímu 

rázu krajiny. 

Věřím, že výsledky mé práce budou použity pro výběr optimálního způsobu 

biologické rekultivace tj. k řešení nápravy narušené krajiny zasažené důlní 

činností. Podkladem pro mou práci byly odborné studie a analýzy prověřené 

dlouholetou praxí v oboru.  
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