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ANOTACE 

Tato předloţená práce popisuje a hodnotí plán sanace a rekultivace lokality 

kamenolomu Řeporyje, Praha, Česká republika. Cílem je srovnání různých typů sanací 

a rekultivací v dobývacím prostoru kamenolomu Řeporyje. Jsou zde vyčísleny náklady 

na sanaci a následnou rekultivaci s cílem nalezení co moţná nejvýhodnějšího způsobu.  

V závěru práce je rekapitulace nákladů a návrh na výpočet tvorby finančních 

rezerv na sanaci a rekultivaci. 

 

Klíčové slova: sanace a rekultivace, kamenolom Řeporyje, měrné náklady, finanční 

rezervy. 

 

SUMMARY 

This work describes and evaluates a plan of redevelopment and reclamation of the 

stone pit area Řeporyje, Prague, the Czech Republic. It compares different types 

of development and reclamation in the mining area of the stone pit Řeporyje. 

The redevelopment and reclamation costs were calculated with the objective to find the 

most advantageous way.  

The closing part of this work summarizes the costs and suggests a calculation 

of resources for redevelopment and reclamation. 

 

Key words: redevelopment and reclamation, stone pit Řeporyje, specific cost, resources.  
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1 ÚVOD 

Sanace je povaţována za činnost provádějící vhodné úpravy pozemků narušené 

těţbou. Musí být prováděny tak, aby vytvořené plochy byly připraveny pro rekultivaci. 

Rekultivace je umělé obnovení úrodnosti půdy a rostlinného pokryvu 

po technologickém narušení přírody. 

Škody vzniklé těţební činností a to jak důlní, tak povrchovou se projevují hlavně 

na povrchu dobývacích území. Zásahy do povrchových reliéfů způsobují velké škody 

na přírodě a všem co s přírodou souvisí. Těţební činností se deformuje nejen vzhled 

krajiny, ale i podmínky existence místních zdrojů povrchových a podzemních vod. 

Dochází k omezování aţ likvidaci flóry a fauny v předmětném území a samozřejmě 

dochází i k vlivům poškozujícím movitý i nemovitý majetek. 

Pro charakteristiku dopadů na ţivotní prostředí si můţeme vytvořit několik skupin 

a podskupin činností. V této práci se zaměřím na činnosti v kamenolomech. 

Předpokládám, ţe dobývací prostor bude po provedené sanaci a rekultivaci 

správně vyuţíván. Jeho pozdějším vyuţitím by mohla být moţnost ve formě parků, lesů či 

vodních ploch. Uvaţuji zde o lesnické a hydrické rekultivaci. Následné rekultivační práce 

na sebe budou navazovat v určeném pořadí pro správné napojení rekultivovaných ploch. 

Co se týče přístupnosti komunikací po procesu, budou ponechány i na nových vytvořených 

pozemcích v rámci následné péče o krajinu. 

Hlavním cílem práce je ekonomické vyčíslení nákladů pro sanaci a rekultivaci 

dané lokality, výhody a nevýhody různých typů sanace a rekultivace. Sloţité bude 

rozhodnout ten „správný“ typ. 

V době zpracování této práce jsem měl k dispozici POPD z roku 1984-1988 s jeho 

novějšími dokumenty. Nebyl však ještě zpracován projekt sanačních a rekultivačních prací, 

proto jsem se snaţil navrhnout určité podklady pro tento projekt. 
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2 Geologické a hydrogeologické poměry ložiska 

2.1 Geologická charakteristika lokality 

Zájmové území se nachází v okrajové části hlavního města Prahy cca 1,5 km 

jihovýchodně od centra městské části Řeporyje. Lom je zaloţen v severním svahu 

na pravém břehu Dalejského potoka. Severně od lomu probíhá ţelezniční trať. Těţba 

kamene je prováděna v dobývacím prostoru Řeporyje, pro ochranu zásob bylo vyhlášeno 

CHLÚ Řeporyje. V blízkosti lomu se nachází NPP Poţáry a Dalejský profil. Širší okolí je 

součástí přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí. [8] 

 

Obrázek č. 1 Řešené území (15. 1. 2010; 14:00; www.mapy.cz) 

Lokalita je součástí holyňsko-hostimské synklinály. Loţisko je vyvinuto 

ve vápencovém souvrství silurského aţ devonského stáří. Nejspodnější část loţiska 

a podloţí jsou tvořeny přídolskými vrstvami, reprezentovanými ve spodní části šedými aţ 

tmavě šedými, jemně aţ středně zrnitými vápenci s dolomitickou příměsí (s přechody 

k vápnitému dolomitu), s vloţkami břidličnatých slínovců. Svrchní část přídolských vrstev 

je tvořená šedými organodetritickými krinoidovými vápenci aţ organodetriticko-kalovými 

pestře zbarvenými vápenci s řídkými vloţkami slínitých břidlic a bývá označována jako 

scyphocrinitový obzor. Mocnost přídolských vrstev dosahuje cca 50 m. Ve vrstevním 
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sledu následují kotýské vápence - šedé, tmavě šedé aţ černé, jemnozrnné, tence 

vrstevnaté, s tenkými vrstvičkami slínitých břidlic a vloţkami tmavých rohovců. Mocnost 

kotýských vrstev se pohybuje v rozmezí 35 - 45 m. V nadloţí kotýských vápenců 

se nacházejí vápence koněpruské, vyvinuté v netypické facii jemnozrnných aţ kalových 

vápenců o značně redukované mocnosti 14 - 22 m. Od kotýských vápenců se liší světlejší 

barvou a nepřítomností vloţek břidlic a rohovců. Následují vápence slivenecké o mocnosti 

3 - 7 m, tvořené šedavými aţ načervenalými organodetritickými vápenci. Nad nimi jsou 

vyvinuty pestrobarevné, převáţně kalové, vrstevnaté vápence loděnické o mocnosti 14 - 

20 m. V jejich nadloţí se nacházejí červené aţ cihlové kalové aţ jemně zrnité hlíznaté 

vápence řeporyjské o mocnosti 10 -15 m. Následují šedé, kalové vápence dvorecko-

prokopské s vloţkami slínitých břidlic o mocnosti 8 - 12 m. Nejvyšším stratigrafickým 

členem na loţisku jsou šedé, tmavě šedé, místy nahnědlé jemnozrnné vápence zlíchovské, 

které ostře nasedají na podloţí. Směrem do nadloţí v nich přibývá tmavých rohovců 

(celková mocnost cca 80 m). Nadloţí loţiska, dnes jiţ převáţně odtěţené, bylo tvořeno 

hlínami, svahovými hlínami, sutěmi a reziduálními zvětralinami a dosahovalo maximální 

mocnosti aţ 35 m. [9] 

 

Obrázek č. 2 Letecký snímek lomu Řeporyje (15. 1. 2010; 15:55; www.mapy.cz) 

Nejvýznamnějším strukturním prvkem na loţisku je vrstevnatost. Vrstvy probíhají 

ve směru VJV-ZJZ a jsou strmě ukloněny (40°-60°) k JJV. Masiv je porušen několika 
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poruchovými a puklinovými systémy, popsány byly směry S-J, V-Z, SV-JZ a SZ-JV. 

Nejvýznamnější poruchová pásma jsou přibliţně kolmá na průběh vrstev. Horniny loţiska 

jsou lokálně zkrasovělé. Intenzita zkrasovění je nejvyšší ve sliveneckých a koněpruských 

vápencích a v místech významnějšího tektonického porušení. V povrchové části loţiska 

jsou projevem zkrasovění hluboké závrty a škrapy, v hlubších partiích dutiny, vesměs 

vyplněné krasovou hlínou. [9] 

V roce 2008 za účelem moţnosti zahloubení lomu do niţší těţební báze byl 

proveden hydrogeologický průzkum podle projektu geologických prací. [10] 

Na základě těchto výsledků bude poţádáno o další zahloubení těţebního prostoru 

v úrovni 279 m. n. m. [9] 

Hydrogeologický průzkum byl proveden v území stále dobývacího prostoru 

Řeporyje, kde lomová stěna je zahloubena na úroveň 290 m. n. m. V severní části lomu 

se nachází výsypky ukládající materiál hlušiny a skrývky. Průzkum také určil, ţe na daném 

území se nenachází přítomnost povrchových ani podzemních vod. [9] 

2.2 Hydrogeologické poměry ložiska 

V první etapě hydrogeologického průzkumu byly provedeny 4 hydrogeologické 

vrty (2 čerpací a 2 pozorovací). Hloubky všech vrtů byly 20 m - na úroveň 269 m n. m. 

Následně byly provedeny čerpací a stoupací zkoušky na provedení výpočtu mnoţství 

důlních vod, které bude potřeba odčerpávat z nové těţební báze lomu v úrovni 274 m n. m. 

Na základě výsledků čerpacích zkoušek bylo zjištěno, ţe puklinové kolektory, které 

se v lomu vyskytují, spolu nikterak nesouvisí. Proto byla navrţena II. etapa 

hydrogeologických prací, která měla zjistit skutečné maximální mnoţství důlních vod, 

které budou odčerpávány při sníţení těţební báze na úroveň 274 m n. m. [7] 

Pro stanovení velikosti přítoků do budoucí jámy v západní části kamenolomu 

Řeporyje je nutné dobře znát hydrogeologické vlastnosti horninového prostředí. Údaje 

o hydrogeologických poměrech v oblasti byly ověřeny předchozími průzkumnými 

pracemi. Průzkumnými vrty vyhloubenými v rámci loţiskově – geologického průzkumu 

lomu Řeporyje byla potvrzena existence lokálních zvodní v oblasti lomu s rozdílnou úrovní 

hladiny podzemní vody a odlišnou propustností. Na všech dosud provedených vrtech byly 

provedeny orientační hydrodynamické zkoušky, které ověřily velmi vysokou proměnlivost 
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propustnosti paleozoických sedimentů. Hydrodynamickými zkouškami byly zjištěny 

hodnoty transmisivity tohoto kolektoru dosahující cca 1.10
-3

 – 5.10
-8

 m
2
.s

-1
. Hodnoty 

koeficientu filtrace dosahují cca 5.10
-5

 aţ 1.10
-9

 m.s
-1

. [7] 

Ve druhé etapě geologických prací byl vyprojektován hydrogeologický těţební 

zářez o šířce 10 m (při bázi zahloubení) a o délce 130 m s tím, ţe příčný sklon těţebního 

zářezu bude 60°
 
max. 70°. Zářez byl proveden v podélném sklonu 12 % (9°) do hloubky 15 

m z těţební úrovně 289 m n. m. na novou těţební bázi 274 m n. m. [7] 

Na základě provedených geologických prací na těţebním zářezu bylo zjištěno, 

ţe statická úroveň hladiny podzemní vody se udrţuje v úrovni 279, 5 m n. m., tedy 

10,5 m pod současnou těţební bází. [7] 

Na základě výsledků hydrogeologických čerpacích zkoušek a na základě měření 

úrovně statické hladiny podzemní vody v hydrogeologickém těţebním zářezu lze učinit 

závěr, ţe zahloubení lomu na novou těţební úroveň 279 m n. m. lze provádět, 

bez nutnosti odvodu důlních vod mimo dobývací prostor do Dalejského potoka. [7] 

V případě zvýšeného mnoţství přítoku povrchových dešťových vod 

do dobývacího prostoru a do nově vzniklé těţební báze, lze tyto povrchové vody nárazově 

odčerpávat do východní části dobývacího prostoru za uměle vytvořený val, kde budou 

bezproblémově infiltrovat do horninového prostředí. [7] 

2.3 Základní údaje o geologické stavbě území 

Prostor těţebního území se nachází v severovýchodní části praţské pánve. 

Geologický podklad tvoří sedimenty. Hlavním představitelem povrchu dané oblasti jsou 

relikty křídových sedimentů. [9] 
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Obrázek č. 3 Umístění DP Řeporyje [9] 

Mocnost svrchních křídy sedimentů je max. 30 cm. Na tomto území je pokryv 

tvořen zvětralinami křídových a deluviálních usazených hornin, které mají mocnost 

několika metrů. Na dně údolí se nachází sedimenty převáţně v podobě písků. [9] 

Loţisko je v rozsahu DP rozfáráno dvěma stěnovými lomy. V západní části DP, 

kde je v současné době provozována těţba, je loţisko rozfáráno ve dvou etáţích 

o průměrných úrovních 290 a 308 m n. m. Etáţ v úrovni 308 m je prakticky dotěţena. 

Ve východní části není v současnosti provozována těţba a loţisko je zde po bývalém těţaři 

rozfáráno v jedné etáţi o průměrné úrovni 290 m n. m. s nulovým počtem skrývek. 

Dle částečných výsledků prováděného geologického průzkumu lze ve východní části 

očekávat skrývky o mocnosti cca 10 m, z čehoţ je moţno konstatovat ţe horní hrana etáţe 

po provedení skrývek bude v úrovni 290 – 280 m n. m., výška lomové stěny bude 
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v rozmezí 13 – 27 m. V západní části DP je výška horní etáţe v rozmezí 16 – 23 m, spodní 

etáţe pak v průměru 18 m. V některých částech se obě etáţe překrývají a výška lomové 

stěny zde dosahuje cca 46 m. [9] 

Západní a východní část DP odděluje od sebe blok suroviny, který z titulu jednak 

probíhajících poruchových pásem a jednak v důsledku naváţky hlinitých zemin z dřívější 

těţby je do značné míry zvětralý a zahliněný. Z tohoto důvodu v této části loţiska přichází 

v úvahu těţba selektivní, tj. část materiálu bude povaţována za výkliz a deponována 

v prostorech vyznačených v plánu těţby a zbývající část pak bude zpracována 

na technologické lince. [9] 

Je zahájena pokusná otvírka etáţe na úroveň 273 m n. m., coţ je báze 

přepočtených geologických zásob. Práce byly zahájeny průzkumným hydrogeologickým 

zářezem, který je v současné době zahlouben na úroveň 283,7 m n. m. [9] 

V současné době není ještě ukončeno vyhodnocení hydrogeologického průzkumu, 

jehoţ závěry o mnoţství a úrovni hladiny spodních vod mohou zásadně ovlivnit postup 

těţebních prací. Pokud v zahloubení lomu budou značné přítoky a vydání 

vodohospodářského souhlasu s odvedením vod do Dalejského potoka nebude pro střet 

zájmů realizováno, nebude moţno těţební práce v zahloubení provádět a ţivotnost loţiska 

se proto značně sníţí. [9] 

2.4 Stav zásob na ložisku 

Přepočet surovinové základny obou loţiskových částí byl vyţádán těţební 

organizací SKŠ Praha. Přepočet respektuje rozsah zásob schválený dříve vydanými 

výměry KKZ. V průběhu provádění prací uplatnilo Praţské středisko státní památkové 

péče a ochrany přírody poţadavek na ochranu odkryvu, který je mezinárodním standardem 

hranice silur-devon. Zásoby v tomto území jsou vypočteny jako vázané. Báze zásob 

pro tento výpočet byla zvolena 273 m n. m. V roce 2008 bylo provedeno přehodnocení 

zásob s údaji zobrazenými v tabulce č. 1. [9] 
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Tabulka č. 1 Stav zásob v ložisku [9] 

Stav zásob na loţisku tis.m
3 

zásoby v DP 2760 

vytěţitelné zásoby 1351 

Zásoby bilanční prozkoumané 240 

Zásoby bilanční výhledové volné 8 298 

zásoby bilanční výhledové vázané 1 759 

Zásoby bilanční celkem 10 297 
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3 Návrh sanačních a rekultivačních prací po dotěžení 

ložiska 

3.1 Zásady sanace a rekultivace 

3.1.1 Sanace 

Rozhodující podíl lomově těţených neuhelných loţisek tvoří loţiska stavebních 

a silikátových surovin, která se vyskytují jako loţiska úrovňová a podúrovňová, po jejichţ 

vytěţení se vytvoří rovněţ zbytková jáma. I na některých kamenolomech, ve kterých 

se těţí uţitková surovina ve stěnových lomech, se těţební řezy (etáţe) zahlubují 

pod úroveň základny (báze) a vznikají stěnové lomy – většinou vápencové, dolomitové 

nebo také i lomy těţící surovinu pro HUKV, v nichţ po vytěţení uţitkové substance 

vzniká také zbytková jáma. [2] 

Většina z těchto lomů má malé plošné rozměry a tím i malokapacitní zbytkové 

jámy – extrémně od několika arů po desítky hektarů. Počet lomů, jejichţ zbytkové jámy 

dosáhnou hranice sto a více hektarů je v ČR málo. Z hlediska lomového jsou to lomy 

mělké, nepřesahující hloubku zbytkových jam 50 m. [2] 

Řada z těchto těţených loţisek patří mezi nevyhrazená loţiska, která jsou součástí 

pozemků. Vlastnictví nevyhrazených nerostů je spojeno s vlastnictvím pozemku. U všech 

mělkých lomů, u nichţ nezasahuje hladina spodní vody nad dno zbytkové jámy, můţe být 

po sanačních pracích, které spočívají pouze v úpravě dna a svahů do úklonu 10°, zbytková 

jáma vyuţita následně pro některé z typů zemědělských rekultivací. Mělké lomy typu 

hliniště, jíloviště, v jejichţ svazích a bezprostředně pode dnem lomu se nevyskytují 

vodonosné obzory, mohou po úpravě zbytkové jámy slouţit také jako budoucí účelová 

rekultivace. Tyto lomy mohou být sanovány také způsobem „suché varianty“, kdyţ 

zbytková jáma je zasypána do úrovně terénu cizími výsypkovými hmotami z okolních 

lomů či jáma je vyuţita jako sloţiště komunálních a průmyslových netoxických odpadů. 

Pro účely vyuţití jámy jako úloţiště musí být sanační práce provedeny ve smyslu zákona 

o odpadech – min. však zhutněním tří vrstev jílů o mocnosti min 20 – 25 cm. Zbytkové 
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jámy mohou být sanovány i pro moţnou následnou hydrickou rekultivaci při uplatnění 

mokré varianty. [2] 

Jednoznačně „mokrou variantou“ budou sanovány a hydrickou rekultivací 

upraveny těţebny typu písníků a štěrkovišť. Při těţbě písků a štěrků z vody, vzhledem 

k vlastnostem loţisek a průvodních jejich hornin, vznikají zpravidla rozlohou velké plochy 

nově vzniklých jezer s hloubkou dosahující aţ několika metrů. V těchto případech nelze 

hovořit o převedení území do stavu srovnatelného či podobného před započetím těţební 

činnosti, tj. k navrácení území do stavu srovnatelného, který by plnohodnotně umoţňoval 

pokračování v hospodářském vyuţívání území před započetím těţby. O tomto se však 

rozhoduje jiţ při povolování hornické činnosti či činnosti prováděné hornickým způsobem. 

[2] 

Při sanaci a následné rekultivaci těţebního jezera je zásadní otázkou způsob 

stabilizování vodní hladiny, konkrétně břehové linie. Sanace a stabilizace břehové linie 

musí ve své výsledné podobě zabránit erozním vlivům kolísání vodní hladiny, erozi 

vlnobitím, pohybu hladiny spodní vody v daném území, ale také vzniku eroze vtokem 

či výtokem vodotečí do jezera vhodnými hrdly. [2] 

Při ukončování těţební činnosti na kamenolomech nevznikají zbytkové jámy 

(aţ na výjimky u stěnových lomů), ale obnaţené stěny závěrných svahů s různými výškami 

stupňů (etáţí) a různými šířkami plošin (berem). Jednodušší sanační práce jsou u malých 

lomů pro HUKV s výškami těţebních stupňů 2 – 6 m neţ u lomů s hromadnou těţbou, 

u kterých se výšky etáţí pohybují mezi 15 aţ 30 metry. Sanační práce na všech těchto 

lomech jsou sloţitým a váţným problémem. Lomy mají dlouholetou ţivotnost a některé 

těţebně opuštěné řezy, částečně i odvaly, byly oţivovány spontánní sukcesí vzácnou florou 

a faunou, které si své místo nalezly právě tam. Na takovýchto lokalitách si některé orgány 

ţivotního prostředí a ochránci přírody vymínili jakékoliv sanační zásahy. [2] 

Na většině kamenolomů pak spočívají sanační práce v částečném překryvu 

těţebních stupňů, nesvahováním pokryvu, navezením návozu z odvalových hornin 

a zemin, pokud to šíře etáţí dovolí z bezpečnostního hlediska. Sanační práce mohou 

spočívat i v sestřelení části hran těţebních stupňů s následnou úpravou pro moţnou 

pozdější lesnickou rekultivaci, ev. v nepřístupných částech pro prostou budoucí spontánní 

sukcesi. K ochraně a částečnému zamezení přístupu k hranám svahů, z hlediska 
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bezpečnosti takto opuštěných stěnových lomů, vytvářejí se sanačními pracemi i umělé 

prvky – ochranné valy a bariéry. [2] 

Pokud je takový lom sanačně upraven a posléze rekultivován hlavně zalesněním, 

dochází ke vzniku nového krajinného prvku, který můţe slouţit k poznávacímu, 

turistickému a rekreačnímu vyuţití, příp. i jinému vyuţití dle rozhodnutí státních orgánů 

eventuelně vlastníka pozemku. [2] 

3.1.2 Rekultivace 

Rekultivace je v obecném pojetí soubor opatření na úpravu území poškozených 

přírodními nebo antropogenními vlivy, sledující zlepšení biologických funkcí. [2] 

 Jejím cílem je zahlazení důsledků lomové těţby v krajině zasaţené těţební 

činností. [5] 

Rekultivace můţeme dělit těmito způsoby: 

podle úprav: 

 technická rekultivace, 

 biologická rekultivace, 

podle druhu půdy pro konečné vyuţití plochy: 

 zemědělská rekultivace, 

 lesnická rekultivace, 

 hydrická rekultivace, 

 ostatní způsoby rekultivace. [5] 

Technická rekultivace zahrnuje opatření, jejichţ cílem je tvorba podmínek 

odpovídajících budoucímu způsobu vyuţívání těchto ploch po jejich obnově. [3] 

Za nejúčelnější se povaţuje uplatnění vnitřních skrývek, postupujících v těsném 

sledu za těţební frontou. Tato metoda je těţko aplikovatelná na všech typech loţisek. Je 

nejvýhodnější u loţisek horizontálních. U loţisek nepravidelného tvaru je ve většině 

případů nutné ukládat skrývkové horniny i výkliz z lomu na vnější výsypky. [3] 

Uplatnění vnitřních výsypek přispívá k dosaţení vysoké produktivity práce, 

protoţe dovoluje pouţití produktivních technologií, bezdopravních, často kontinuálně 
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vedených zařízení. Umoţňuje velmi účelnou a efektivní organizaci rekultivačních prací 

v těsném sledu za pracemi těţebními a tak významně sniţuje rozsah pozemků dočasně 

vyňatých z původního fondu. [3] 

V některých výjimečných případech se provádí selektivní skrývání úrodné vrstvy, 

zpravidla samostatným řezem. Tato zemina se pak buď deponuje na zvláštních skládkách 

a po nasypání odklizu se naváţí na jeho povrch, anebo se přímo z řezu dopravuje na místo 

určené k rekultivaci. Pro tento účel se pouţívá pásové dopravy, skrejprů nebo jiných 

výkonných dopravních zařízení. Zásadní předností přímé dopravy skryté ornice 

nebo úrodné zeminy na místo určení je, ţe se nezhoršuje její kvalita, jak tomu obvykle 

dochází na meziskládkách. Nevýhodou je provádění skrývkových prací „na dvakrát“ – 

nejdříve vrstev úrodných zemin a potom vlastního odklizu nadloţí. Před konečným 

rozhodnutím musí být provedena pečlivá úvaha z hlediska výsledných celkových nákladů 

i tempa prací, zda pouţít metody selektivního skrývání úrodné vrstvy, nebo provádět celou 

skrývku najednou a potom rekultivovat. Rozhodování je ovlivněno také vlastnostmi 

skrývkových zemin a hornin a stupněm jejich rekultivovatelnosti. [3] 

Je nutno provést odkliz úrodných zemin i z ploch, jeţ budou pouţívány 

pro zaloţení vnějších výsypek. [3]  

Zemědělská rekultivace 

Těţba nerostných surovin vyvolává výrazné devastační změny v krajinném 

prostředí a to jak hlubinná, tak i lomová těţba. [3]  

Mnohem rozsáhlejší narušení půdy a její plošné zábory vznikají při lomové těţbě, 

při níţ veškeré zeminy a horniny uloţené nad nerostnou surovinou musí být odstraněny 

a přemístěny jinam, neţ při hlubinné těţbě. [3] 

Dříve neţ započnou rekultivační práce, je třeba rozhodnout o způsobu vyuţití 

rekultivovaného území, zda pro zemědělství nebo lesnictví. Ekonomicky jsou obvykle 

efektivnější zemědělské rekultivace, neboť vrací devastovanou půdu zemědělské výrobě. 

Určitou předností lesnických rekultivací je však to, ţe lesní porost plní zpravidla více 

funkcí a to kromě produkce dřevní hmoty, téţ funkci vodohospodářskou, půdo-ochrannou, 

rekreační aj. [3] 
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Pracovně jsou rekultivace průmyslově devastovaných území souborem techniko-

biologických opatření, jejichţ cílem je znovuzúrodnění půdy nebo její nová tvorba. 

Z tohoto hlediska se rozlišují rekultivace technické a biologické. [3] 

Východiskem zemědělských rekultivačních úprav jsou technické rekultivace, 

jejichţ obsahu náleţí zemní práce – navezení, urovnání a povrchová úprava 

rekultivovaných výsypek a odvalů, dále odvoz odklizových hmot a jejich uloţení 

v určených polohách a konečné pokrytí výsypek a odvalů kulturními zeminami. Území 

se dle potřeby odvodní, včetně úprav vodních toků a stojatých vod, jelikoţ se v lokálních 

prohlubních, propadlinách a lomech hromadí dešťová a podzemní voda, přetvářející 

povrch v močály. [3] 

K zaváţkám propadlin a jam se pouţívají především zeminy z výsypek odvalů, 

které se přitom rozvezou. V konečné úpravě musí být rekultivovaný povrch území 

urovnaný, bez terénních depresí a bezodtokových ploch, s upravenými svahy výsypek 

a odvalu s krycí zeminou umoţňující následnou biologickou rekultivaci. [3] 

Na technické rekultivační úpravy navazují biologické rekultivace, jejichţ účelem 

je vytvořit pokud moţno v nejkratší době alespoň průměrně úrodnou půdu. Příslušný 

pracovní postup je závislý na druhu a jakosti zemin navrstvených na povrchu 

rekultivovaných výsypek, přičemţ je třeba rozlišovat zeminy pro zemědělské pouţití 

vhodné a nevhodné. V prvním případě je moţno půdu rekultivovat biologicky přímým 

zásahem, zatímco v druhém případě je nutno nevhodnou zeminu nejprve převrstvit ornicí 

nebo jinou snadno kultivovatelnou zeminou. [3] 

Rekultivace průmyslem devastovaných půd a krajinných celků jsou pracovně 

velmi sloţité a investičně nákladné. Je však nezbytně nutné, aby byly urychleně 

prováděny, neboť průmyslové devastace nebezpečně narušují krajinu a znehodnocují ji 

pro jakékoli společenské a hospodářské vyuţití. [3] 

 Lesnická rekultivace 

Předností lesnických rekultivací je, ţe jsou pracovně jednodušší – menší 

náročnost na terénní úpravy, pouţitelnost méně vhodných zemin bez přestavění aj., 

přičemţ plní zpravidla více funkcí, neboť lesní porost se kromě produkce dřevní hmoty 

uplatňuje kladně téţ účinku vodohospodářském, půdo-ochranném, rekreačním apod. [3] 
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Velmi často se zemědělská a lesnická rekultivace kombinují tak, ţe se rozsáhlé 

a rovinné devastované pozemky věnují zemědělskému vyuţití, kdeţto lesnické rekultivace 

se realizují převáţně na svaţitých, silně členitých a málo stabilních svazích výsypek 

a odvalů, které jsou ze stanovištních hledisek nejobtíţnějšími částmi devastovaných ploch. 

Výrazné poklesy poddolovaných ploch a zbytkové lomy se pak natrvalo vyuţijí jako vodní 

plochy. [3] 

V zásadě platí, ţe koncepce lesnických rekultivací se nesmí řešit izolovaně 

od krajinného řešení celého devastovaného porostu. [3] 

Z pěstitelského hlediska můţe být modifikována koncepce lesnických rekultivací 

ve dvou alternativách. V první alternativě se pouţívají dřeviny, které snášejí nepříznivé 

vlastnosti devastovaných pozemků a kterými se stanoviště postupně a dlouhodobě zlepšuje 

pomocí rekultivační vegetace. V druhé alternativě se vyuţívají všechny technicky 

a ekonomicky dostupné způsoby k úpravě stanovištních poměrů ještě před výsadbou a to 

natolik, aby se pak mohly přímo realizovat intenzivní formy rekultivačních porostů. [3] 

Hydrická rekultivace 

Významnou formou zahlazení následků báňské činnosti, jejíţ význam bude 

v blízké budoucnosti stoupat, je zavodnění zbytkových lomových jam. Důleţitým článkem 

a součástí realizace sanačních a rekultivačních prací jsou i hydrotechnická opatření spojená 

s tvorbou nového vodního reţimu v krajině narušené těţební činností. [2] 

Hydrické rekultivace můţeme rozdělit na dva základní typy: 

 zřizování vodních toků, 

 zřizování vodních ploch. 

Hlavními problémy v případě hydrické rekultivace, je zajištění dostatku kvalitních 

vodních zdrojů pro naplnění zbytkových jam a zajištění podmínek udrţení vysoké kvality 

vody ve vzniklých jezerech. [2] 

V rámci hydrických rekultivací je tedy nejdůleţitějším úkolem zajistit jak vhodný 

tvar budoucí nádrţe, tak i dostatečný a trvalý zdroj kvalitní vody pro její naplnění 

a současně i vytvořit podmínky pro zamezení nadbytečného vstupu ţivin do jezera 

a podpořit samočistící funkce jezera. [2] 
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Hydrická rekultivace zbytkových jam uhelných lomů a velkolomů a jejich 

realizace bude závislá na finančních zdrojích jednotlivých těţebních společností a také 

na příspěvku státu na uhrazení škod z minulých let – „ starých zátěţí“. [2] 

Mimo zatápění zbytkových jam lomů, je vhodné vytvářet na výsypkách, či 

upravených základnách (bázích) kamenolomů, vodní plochy, koncipované pro účely 

příměstské rekreace a pro sportovní účely. [2] 

Po odborném posouzení je moţné také respektovat lokální deprese vody 

a ponechat je jejich přirozenému vývoji vznikem rybníků, ale také močálů a mokřadů. 

Z důvodů ekologické a stabilizující hodnoty takto vzniklých stanovišť mohou být 

při celkové revitalizaci krajiny jako biotopy respektovány. [2] 

Ostatní způsoby rekultivace 

Mezi ostatní způsoby rekultivace lze zařadit zejména plochy, které nemají slouţit 

prioritně k hospodářskému účelu, ale slouţí ke zvýšení biodiverzity krajiny a posílení 

systému ekologické stability (např.: mokřady, remízky, biokoridory autochtonních dřevin 

s vyšším podílem křovin, výsušné teplomilné louky, aj.). Tyto plochy musí tvořit jen dílčí 

část kaţdé kulturní krajiny, při krajinném plánování nezabírají rozhodující výměru, 

ale doplňující mozaiku krajinných prvků. Při velkoplošné rekultivaci devastovaných území 

nehrají plošně podstatnou úlohu, ale v případě rekultivace malých bodových lokalit mohou 

tvořit přímo takový významný přírodní a krajinný prvek. [2] 

V rekultivované krajině, po těţbě nerostných surovin, je z ekologického hlediska 

krajiny ovlivňované člověkem, při vytváření biotopů a při vytváření návazného estetického 

a funkčního propojení s výše uvedenými typy rekultivací, nutno vyuţívat i rozptýlené 

(roztroušené) zeleně. Vyuţívají se hlavně při těţbě nerostných surovin z vody jako 

doprovodných porostů (stromů a keřů) kolem vzniklých vodních nádrţí či vodních toků, 

dále k chránění nově vytvořených zemědělských ploch (větrolamy), okolo vytvářených 

sportovišť apod. Zeleně budou zakládány i u rozsáhlejších a druhově sloţitějších komplexů 

výsadeb, jejichţ cílem bude rekreační způsob rekultivací u parků, zahrádkářských kolonií, 

příměstské zeleně, sportovišť aj. [2] 

Mezi jiné formy vyuţití devastovaného území patří i vytěţené prostory lomů 

a vnějších výsypek jako úloţiště odpadů z průmyslové činnosti či sloţiště komunálních 
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odpadů. Nejkapacitnějším odpadem z vytěţeného uhlí jsou popeloviny, resp. v posledních 

letech stabilizát z tepelných elektráren. [2] 

3.2 Návrh a zdůvodnění použité metodiky 

V následující kapitole jsou popsány hlavní zásady, které musí být dodrţeny 

při rekultivaci lomu. Tyto zásady vycházejí ze zkušenosti s revitalizacemi obdobných 

území. [10] 

Za zásadní a výchozí informaci pro sanaci a rekultivaci lomu lze povaţovat 

konečné vyuţití prostoru po těţbě, kdy je třeba určit priority dalšího vyuţití území a tomu 

přizpůsobit další práce. Jiné práce se budou provádět při zalesňování, jiné při navrácení 

plochy k zemědělskému vyuţívání, k hydrické rekultivaci, k dalšímu technickému 

či průmyslovému vyuţívání, ke kulturnímu vyuţívání, k rekreaci nebo při ponechání 

prostoru přirozené sukcesi. [10] 

V tomto případě budeme uvaţovat, ţe plocha lomu bude po zavezení 

na navrţenou variantou volně přístupným přírodním prostředím, se zaměřením na vyuţití 

volnočasových aktivit. [10] 

Navrţené řešení vychází ze stavu dotčeného území po ukončení těţby. 

Rekultivace kamenolomu Řeporyje je řešena ve třech variantách:  

1. Varianta - Rekultivace probíhá způsobem zavezení vytěţeného prostoru 

komunálními odpady na úroveň původního terénu a následnou zemědělskou 

rekultivací povrchu. [10] 

2. Varianta - Rekultivace probíhá obdobně, avšak zavezení vytěţeného prostoru 

lomu inertním materiálem a výkopovými zeminami. [10] 
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Obrázek č. 4 Řešení rekultivace 1. nebo 2. varianty (pohled z nadhledu od SZ) [10] 

 

Obrázek č. 5 Řešení rekultivace 1. nebo 2. varianty (pohled z nadhledu SV) [10] 

3. Varianta - Tato varianta spočívá v „denaturalizaci“ vytěţeného prostoru. Přenechá 

se tak většina ploch lomu procesům přírody neboli sukcesi. Po skončení těţby 

předpokládáme upravení lomových stěn do stabilních svahů, vznik vodní plochy, 

úpravy a ozelenění ploch odvalů a ploch dotčených těţebním provozem 

na původním terénu. [10] 
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Obrázek č. 6 Řešení rekultivace podle 3. varianty (pohled z nadhledu od SZ) [10] 

 

Obrázek č. 7 Řešení rekultivace podle 3. varianty (pohled z nadhledu od SV) [10] 

Sanační úpravy musí vytvořit stabilní svahy, jejichţ konečná modelace bude 

splňovat zásadu dlouhodobé stability a podmínky pro vznik nových biotopů. Lomový 

prostor po těţbě obvykle obsahuje antropogenní tvary v podobě dlouhých přímých etáţí, 

pravoúhlých rohů, velkých monotónních stěn a dalších technických prvků. Takovéto tvary 

se obvykle v přírodě nevyskytují, proto je třeba tyto prvky upravit a lom esteticky začlenit 

do krajiny. V našem případě budou ve zbytkové jámě ukládány jinde nevyuţitelné 

materiály. Bývalý lomový prostor bude finálně napojen na rostlý terén. [10] 
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Po sanaci vhodnými materiály je moţný výsev travin, bylin a výsadba vhodných 

druhů dřevin. Druhové sloţení rostlin by mělo odpovídat druhovému sloţení přirozeného 

okolí vegetace. Prostor po ukončení těţby a provedení sanačních a revitalizačních opatření 

je vhodné nadále sledovat, dokumentovat jednotlivé plochy a jejich vývoj. Často vznikají 

velice přírodovědecky zajímavá stanoviště. Zjištěné znalosti lze následně vyuţít 

pro doplnění případné drobné úpravy rekultivace v dalším časovém horizontu 

či pro rekultivaci obdobných lokalit.[10] 

3.3 Postup řešení úkolu 

Navrţený záměr předpokládá vydobytí těţitelných zásob stávajícího DP Řeporyje 

a jeho rekultivace. K dotěţení zásob dojde v prostoru stávající těţebny. K novému záboru 

pozemků nedojde. Navrhované zahloubení bude prováděno na kótu 282 m n. m. (tj. cca 

o 8 m níţe od úrovně současného plata lomu). [10] 

Objem vytěţitelných zásob vápence je cca 350 100 m
3
. Předpokládá se dotěţba 

v průběhu 2 let (2010–2012). Současná roční expedice kamenolomu představuje 

cca 300 000 tun vápence za rok. Denně je z kamenolomu expedováno cca 1500 tun 

materiálu. Se stejnou expedicí se počítá i pro výhledový stav. [10] 

V území určeném pro rekultivaci bude deponováno 3 290 000 m
3
 inertních zemin. 

Rekultivace se bude časově překrývat s těţbou (cca 2 roky). První 2 roky v souběhu 

s těţbou bude rekultivace probíhat pozvolněji, rekultivační materiál bude zaváţen s niţší 

intenzitou. V prvních dvou letech bude v území uloţeno cca 88 890 m
3
 inertních zemin. 

V dalších 15 letech bude v území uloţeno cca 3 201 110 m
3
 inertních zemin. Celkově bude 

rekultivace probíhat cca 17 let. Konečná rekultivovaná plocha bude mít výměru 13,12 ha. 

[10] 

3.3.1 Stručný popis technického a technologického řešení záměru 

Dobývání suroviny 

Těţební práce budou prováděny stávající dobývací metodou pomocí trhacích 

prací velkého a malého rozsahu. Podle dosavadních zkušeností zajišťuje tato metoda 

dostatečnou bezpečnost a racionální vydobytí loţiska. Trhací práce velkého rozsahu budou 
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po dobu platnosti tohoto POPD prováděny podle platného generelního projektu a trhací 

práce malého rozsahu podle platného technologického postupu. [9] 

Rozpojená surovina bude z rozvalu odtěţována pomocí vhodného stroje 

a nakládána buď na nákladní auta k převozu do násypky mobilní úpravny, případně 

k odběratelům, nebo nakládána přímo do násypky mobilní úpravny. [9] 

Úprava suroviny 

Na lokalitě není stabilní úpravárenská linka. Úprava nerostné suroviny 

je prováděna pouze mobilní linkou. Do násypky mobilní úpravny je rubanina nakládána 

přímo nakládacím strojem, při větší vzdálenosti je doprava zajišťována pomocí kolových 

nakladačů nebo nákladních aut. [9] 

Surovina je zpracovávána drcením a následným tříděním na jednotlivé velikostní 

a kvalitativní druhy kameniva v mobilní úpravárenské lince. Mobilní linka je provozována 

dodavatelsky. Mobilní úpravna bývá umístěna v příslušné těţební etáţi v bezprostřední 

blízkosti místa dobývání a průběţně je přemísťována podle potřeby. [9] 

Mnoţství výsledných produktů úpravy a zušlechťování je závislé na poţadavcích 

odbytu odběratelů. Drcené kamenivo je ukládáno na zemních skládkách, na příslušných 

pracovních etáţích. [9] 

Technologickým odpadem je především nekvalitní část rubaniny a drobné 

„kamenivo“ – frakce 0-4 mm s velkým obsahem odplavitelných částic. Případný těţební 

odpad bude nabídnut odběratelům. [9] 

Expedice suroviny 

Se zřizováním dalších výsypek a odvalů se neuvaţuje. Materiál získaný 

z dobývání bude expedován odběratelům. V případě nerovnoměrného odbytu můţe 

na přechodné období dojít k nahromadění některé výsledné frakce. Dočasně neprodejné 

výrobky (výsledné frakce z technologického zařízení) budou ukládány na jednotlivých 

těţebních řezech tak, aby nebránily dalším těţebním postupům. [9] 
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Obrázek č. 8 Pohled do DP Řeporyje; (20. 3. 2010; 18:14; www.earth.google.com) 

Jednotlivé frakce budou pomocí vynášecích pásů mobilní linky sypány do takové 

výšky, aby odebírání hmot mohlo být prováděno pomocí kolových nakladačů. Sklon svahu 

těchto skládek bude odpovídat sypnému úhlu dané frakce. [9] 

Sanace, rekultivace a budoucí vyuţití území 

Po vytěţení loţiska budou vytěţené plochy následně sanovány a rekultivovány 

podle plánu sanace a rekultivace. [10] 

Rekultivace zájmového území má za cíl: 

1. zabezpečení závěrných svahů lomu a svahů výsypek, zamezení eroze, 

2. optické uzavření lomu, nenásilné napojení naváţky na okolní terén, 

3. zvýšení celkové pestrosti ţivé a neţivé přírody, 

4. podpora vegetace ve vybraných místech, 

5. minimalizace šíření ruderálních druhů rostlin, 

6. zpřístupnění prostoru pro veřejnost. [10] 
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3.4 Technická úprava prostoru 

Pro bezpečný provoz kamenolomu Řeporyje a zajištění stabilních stěn lomu, 

skrývek i výsypek byl plánem otvírky, přípravy a dobývání stanoven na základě 

mechanicko - fyzikálních vlastností daných zemin a hornin bezpečný sklon těţebního 

a závěrného svahu. [10] 

Bezpečná úprava závěrného svahu lomu Řeporyje bude provedena v rámci 

dotěţování zásob suroviny na jednotlivých etáţích. [10] 

1. Lomové stěny 

Jsou navrţeny v konstantní výši cca 15 m a budou v závěru těţby na koncových 

úsecích – na okrajích DP posledním odstřelem upraveny tak, aby zůstalo rozpojené 

kamenivo v přechodu mezi lomovou stěnou a terénem kolem lomu. [10] 

Navíc bude ve vyznačených místech, proveden závěrečný odstřel částí lomových 

stěn tak, aby vznikla pole rozpojeného kameniva a sutí, přerušující monotónní lomové 

pracovní lavice. [10] 

2. Pracovní lávky (etáţe) 

Budou ukloněny vţdy mírně pod lomovou stěnu, aby docházelo k zatékání 

dešťových vod pod stěnu a zlepšily se podmínky nárůstu vegetace. Podél okrajů etáţí – 

lávek směrem do lomu bude po ukončení těţebních prací lokálně navezeno netříděné 

kamenivo, promíšené s podílem odprašků - výsivek z technologického procesu jako 

částečná bezpečnostní bariéra okrajů plošin nad lomovými stěnami, pro zvýšení 

bezpečnosti území a opět pro usnadnění nárůstu vegetace. [10] 

Zemina z místního zdroje - skrývek bude postupně rozvezena na opuštěnou 

pracovní lávku, upravenou podélným násypem netříděného kameniva při okraji. Mocnost 

navezené skrývkové zeminy bude maximálně 500 – 1000 mm. Do skrývkové zeminy je 

moţné přidat cca 30 % odprašků, nebo odpadního kameniva z lomu. [10] 

3. Dno lomu  

Bude upraveno finálním spádováním tak, aby byla zajištěna moţnost retence 

dešťových vod v lomu. [10] 
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Výběr metody rekultivace 

Z mého hlediska a po prostudování všech dostupných materiálů jsem usoudil, 

ţe nejvýhodnější nejspíš bude: 

Varianta 1. – Následná rekultivace bude probíhat způsobem zavezení vytěţeného 

prostoru komunálními odpady na úroveň původního terénu a následnou zemědělskou 

rekultivací. [10] 

Rekultivace bude zahájena v souběhu s dotěţováním prostoru (cca 2010). Hlavní 

komunikace budou ponechány a upraveny pro zajištění přístupu na rekultivované plochy. 

[10] 

Konečný tvar terénu bude získán zaváţkou prostoru inertním materiálem 

(výkopové zeminy, výklizy, skrývky) popř. odpady vyuţitelnými na povrchu terénu. 

Zaváţka bude tvarována tak, aby její povrch plynule navazoval na povrch terénu 

na okrajích vytěţeného prostoru a povrch severní výsypky. [10] 

Plán rekultivace původně počítal s vytvořením terasovitých svahů ve východní 

části dobývacího prostoru (za stávajícím odvalem), které by byly ozeleněny travní směsí 

a doplněny skupinami dřevin a křovin. [10] 

Plochy po provedení technické rekultivace a po překrytí povrchu humózním 

horizontem budou vhodné k vytvoření přírodního prostředí typu travních porostů. 

Po provedení finálních sanačních prací tedy dojde v ploše horního plata k zatravnění 

plochy výsevem směsi vhodných druhů travin a bylin. Po vzejití travního porostu budou 

vysázeny skupiny dřevin a keřů a bude prováděna jejich údrţba. [10] 

3.5 Biologické řešení rekultivace dotčeného území 

Účelem této rekultivace je stabilizovat povrch před erozí a vytvořit tak vhodné 

podmínky pro přirozenou sukcesi. Plochy po provedení technické rekultivace a po překrytí 

povrchu humózním horizontem budou vhodné k vytvoření prostředí typu travních porostů. 

[10] 

Po provedeních finálních sanačních prací tedy dojde v ploše horního plata 

k zatravnění plochy výsevem vhodných druhů travin a bylin. Můţe být i běţná parková 

směs. Na svazích bude proveden výsev travních směsí s protierozními vlastnostmi 
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vyhovujícími pro extrémní stanoviště. Vhodná je skladba pouţívaná pro rekultivace 

skládek ve sloţení:  

Tabulka č. 2 Výsadba dřevin 

Druh porostu kg osiva/100m
2 

Kostřava červená výběţkatá 0,53 

Kostřava trsnatá     0,23-0,30 

Kostřava luční  0,23-0,40 

Lipnice luční  0,15 

Jílek vytrvalý  0,23 

Vzhledem k bezprostřednímu osetí ploch travinou – bylinnou směskou 

po ukončení finálních terénních úprav, nebude nutno provádět ani odplevelení plochy. 

Rychlé osetí plochy vhodnou směsí semen zabrání také erozi půdy ve sklonitějších partiích 

terénu. Doba výsevu bude závislá na předchozím konečném urovnání terénu. Obvykle 

se doporučuje zaloţit travní porost na jaře (březen-duben) nebo aţ později v létě (červenec-

srpen). [10] 

K výsevu lze doporučit materiál pocházející z dané oblasti, nikoliv z jiné oblasti 

nebo dokonce ze zahraničí. Pouţití regionálních osiv je významné s ohledem na neţádoucí 

genetickou erozi. V případě, ţe se nepodaří zajistit doporučené sloţení travino-bylinné 

směsi regionálního původu, bude vhodnější vyuţít nabídku z místních zdrojů osiv i za cenu 

ochuzení druhového sloţení. Dá se předpokládat, ţe se ţádoucí druhy na osévané pozemky 

samy rozšíří z okolních stanovišť. [10] 

V roce zaloţení travního porostu se počítá s jednou aţ dvěma sečemi celé oseté 

plochy a to v závislosti na době výsevu. V následujících dvou letech bude seč porostu 

prováděna 3 x za rok. [10] 

Je moţné také předpokládat, ţe travní porost bude po několika letech velmi blízký 

porostům v okolí, a nepůvodní druhy travin a druhy pro které nebudou pro tyto porosty 

ideální, tak zaniknou. Po vzejití travního porostu budou vysázeny skupiny dřevin a keřů. 

[10] 
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Druhy dřevin doporučené pro rekultivaci:  

Vysazovány budou pouze geograficky původní druhy dřevin, při zajišťování 

sadebního materiálu musí být respektovány poţadavky vyhlášky MZe ČR č. 139/2004 Sb. 

[10] 

Musí být rovněţ dodrţen zákon č.149/2003 Sb., O uvádění do oběhu 

reprodukčního materiálu lesních dřevin a lesnicky významných druhů a umělých kříţenců, 

určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů 

ve znění pozdějších změn. [10] 

Sazenice budou zakoupeny v některých blízkých lesních školách, které mají 

k dispozici semena z místních zdrojů, a bude kladen důraz na to, aby sazenice dřevin byly 

geograficky původní (autochtonní). Je neţádoucí vysazovat nepůvodní (alochtonní) 

nebo dokonce cizí a okrasné druhy dřevin. Po výsadbě je reálný předpoklad, ţe dojde 

k uchycení i dalších běţných druhů dřevin z blízkého okolí, proto nebudou vysazovány 

ani vysévány. [10] 

Návrh druhové skladby se opírá o druhovou skladbu přirozených společenstev 

na místech s podobnými přírodními podmínkami a o druhovou skladbu porostu 

v nejbliţším okolí. [10] 

Voleny byly autochtonní druhy dřevin. Prostorová skladba jednotlivých druhů 

bude vycházet z ekologických nároků druhů dřevin a také z funkce, kterou mají v daném 

prostoru zastávat. [10] 

Navrţena je liniová výsadba 41 ks Lípy srdčité (Tylia cordata), jako clona 

při jiţním okraji ZÚ, dále jsou navrhovány 2 porostní skupiny borovice lesní (Pinus 

sylvestris) v celkovém počtu 2 x 25 ks při severním okraji horní plošiny rekultivace. 

Výsadba porostních skupin keřů je navrhována na severní svahy rekultivace a to v druhové 

skladbě: 

Tabulka č. 3 Výsadba stromovím[10] 

Druh porostu ks 

Dřín obecný 285 

Svída obecná 250 

Zimozel obecný 350 
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U výsadby se předpokládají sazenice s kořenovým balem. [10] 

3.6 Rozsah projektovaných prací 

Výměry technické rekultivace, technická specifikace jednotlivých ploch 

Dále jsou uvedeny výměry a označení jednotlivých detailů rekultivace, tak jak 

jsou označeny v příloze č. 1 – mapová situace rekultivace DP Řeporyje. 

Tabulka č. 4 Výměry technické rekultivace 

Zkrat

ka 
Celý název 

Délka 

v m 

Šířka 

v m 

Tloušťka v 

m 

Plocha 

v m
2 

Objem 

v m
3 

P ploché povrchy celkem 
  

0,5 82 542,00 41 271,00 

P1 plošina nad DP 
  

0,5 81 909,00 40 954,50 

P2 plošná úprava u J 
  

0,5 283,00 141,50 

P3 plošná úprava u JV 
  

0,5 188,00 94,00 

P4 plošná úprava na SV 
  

0,5 162,00 81,00 

S Svahy celkem 1 781,5 
 

0,5 32 017,00 16 008,50 

S1 Svah na SZ 96,0 
 

0,5 595,00 297,50 

S2 
Svah na Z okraji plošiny 

P1 
160,0 

 
0,5 1 296,00 648,00 

S3 
Svah na Z okraji lavice 

L1 
163,0 

 
0,5 1 059,50 529,75 

S4 
Svah na SV okraji 

plošiny P1 
460,0 

 
0,5 9 346,00 4 673,00 

S5 
Svah na SV okraji 

plošiny P1, pod lavicí L1 
75,0 

 
0,5 660,00 330,00 

S6 Svah pod terasou T1 352,5 
 

0,5 9 264,00 16 009,50 

S7 Svah pod lavicí L4 230,0 
 

0,5 6 254,50 3 127,25 
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S8 Svah pod lavicí L5 90,0 
 

0,5 2 844,00 1 422,00 

S9 Svah u lavice L3 155,0 
 

0,5 698,00 349,00 

L Lavice (cesty) celkem 1 541,5 6 0,5 9 361,00 4 680,50 

L1 Lavice po obvodu DP 928,5 6 0,5 5 571,00 2 785,50 

L2 Lavice severní sestupná 79,0 6 0,5 582,00 291,00 

L3 
Lavice východní 

sestupná 
182,0 6 0,5 1 096,00 548,00 

L4 Lavice svahová vyšší 235,0 6 0,5 1 410,00 705,00 

L5 Lavice svahová střední 65,0 6 0,5 390,00 195,00 

L6 Lavice svahová patní 52,0 6 0,5 312,00 156,00 

T Terasy celkem 
  

0,5 7 283,00 3 641,50 

T1 Terasa horní 
  

0,5 2 894,00 1 447,00 

T2 Terasa střední 
  

0,5 3 290,00 1 645,00 

T3 Terasa dolní 
  

0,5 1 099,00 549,50 

PO 
Povrchové odvodnění 

celkem 
599,0 

    

PO1 
Odvodnění SZ okraje 

území 
215,0 

    

PO2 
Odvodnění J okraje 

území 
172,0 

    

PO3 
Odvodnění J okraje 

území 
89,0 

    

PO4 
Odvodnění SV okraje 

území 
123,0 

    

OP Odvodňovací příkop 558,0 0,5 0,5 
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Celková výměra rekultivace (rozvinutý povrch): 131 200 m
2 

Potřeba zemního materiálu pro zásypy: 3,290 mil. m
3
. 
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4 Vyčíslení předpokládaných nákladů na sanaci 

a rekultivaci 

4.1 Předpokládané náklady (rozpočet) 

1. Krok  

Technická rekultivace – po ukončení těţby 

Tabulka č. 5 Technická rekultivace – po ukončení těžby 

Po ukončení těţby MJ Mnoţství 
Cena za jednotku 

(v Kč) 

Celková cena 

(v Kč) 

Odvodňovací příkopy m 558 1 157,00 645 606 

technická úprava etáţí a 

lomových stěn a dna, včetně 

závěrečných odstřelů 

ks Soubor 500 000,00 500 000 

rozvoz a uloţení inertního a 

výplňového materiálu 
m

3 
3158800 0,50 1 579 400 

překryvy zbytkem skrývkové 

zeminy 
ks Soubor 40 000,00 40 000 

1. / krok po ukončení těţby     Celkem 2 765 006 

 

2. Krok 

Technická rekultivace – zemní práce 

Tabulka č. 6 Technická rekultivace – zemní práce 

Zemní práce MJ Mnoţství 

Cena za 

jednotku 

(v Kč) 

celková cena 

(v Kč) 

nakládání a uloţení skrývkové 

zeminy do 1,0 m 
m

3 
131 200 70,00 9 184 000 
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úprava pláně bez zhutnění m
2 

131 200 8,30 1 088 960 

úprava pláně na násypech m
2 

131 200 6,40 839 680 

2. / krok zemní práce 
  

Celkem 11 112 640 

 

3. Krok – biologická rekultivace 

Rekultivace ke zpětnému zalesnění 

Tabulka č. 7 Rekultivace ke zpětnému zalesnění 

Rekultivace MJ Mnoţství 

Cena za 

jednotku 

(v Kč) 

Celková cena 

(v Kč) 

Zaloţení travního porostu včetně 

pořízení osiva 
m

2 
131 200 18,00 2 361 600,00 

Výsadba keřů, včetně ošetření po 

výsadbě 
ks 885 35,00 30 975,00 

kopání jamek 1,5 x 1,5 ks 976 70,00 68 320,00 

výsadba obalených sazenic v zemině ks 976 11,20 10 931,20 

ochrana stromů nátěrem, postřikem ks 976 1,70 1 659,20 

Oţínání sazenic v okruhu 0,5m ks 1952 9,50 18 544,00 

okopání sazenic v zemině ks 1952 7,00 13 664,00 

3./ krok rekultivace   

 

Celkem 2 505 693,40 
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3.1 krok - specifikace lesního porostu  

Tabulka č. 8 Specifikace lesního porostu 

Specifikace lesního porostu Počet ks Cena za kus (v Kč) Cena celkem (v Kč) 

lípa srdčitá 41 15,00  615,00  

borovice lesní 50 33,00  1 650,00  

dřín obecný 285 65,00  18 525,00  

svída obecná 250 25,00  6 250,00  

zimozel obecný 350 90,00  31 500,00  

Celkem 
  

58 540,00 

4.krok – celková rekapitulace nákladů sanace a rekultivace 

Tabulka č. 9 Celková rekapitulace nákladů sanace a rekultivace (v Kč) 

Rekapitulace nákladů na sanaci a rekultivaci   Cena  

po ukončení těţby     2 443 360,00  

plochy dna lomu a plošiny ke zpětnému zalesnění   11 112 640,00  

biologická rekultivace ke zpětnému zalesnění     2 505 693,40  

biologická rekultivace ploch pro výsadbu skupinové zeleně     58 540,00  

Náklady na sanaci a rekultivaci celkem     16 120 233,40  

Celkové náklady na sanaci a rekultivaci vycházejí 16 441 879,40 Kč. Ceny, které 

pouţil pro vypočítání celkových nákladů na sanaci a rekultivaci DP Řeporyje nemusí být 

přesné. Vycházel jsem z měrných cen vypočtených v projektech jiţ uskutečněných 

rekultivací v lomech, kde proběhla sanace a rekultivace stejnou firmou. Snaţil jsem 

se i mimo tyto podklady sám informovat o cenových relacích, a co nejpřesněji tak 

vypočítat tyto náklady. Počítal jsem také s inflací a pro výpočty jsem si stanovil roční 3% 

nárůst cen.   



Jan Holbein: Rekultivace vytěţeného loţiska 

2010  32 

5 Ekonomické a ekologické zhodnocení a přínos řešení 

5.1 Hodnocení nákladů a tvorba rezerv 

5.1.1 Hodnocení nákladů 

Postupem pro vyčíslení nákladů sanačních a rekultivačních prací, jsem zvolil řešit 

problém ve třech krocích.  

1. Krok se týkal sanace, odvodňovacího příkopu, vyčíslení zemních prací, úpravy 

svahů, etáţí atd. Tento krok, je z hlediska ekonomického vyčíslení nejdůleţitější. 

Musíme zde počítat se zavezením inertního materiálu do loţiska, vyhodnotit tak 

materiál vhodný pro pouţití jako výplně, coţ nejvíce rozhoduje o ceně. Cena zde 

zveřejněna je velice diskutabilní. Můţeme povaţovat, ţe zde během cca 17 let 

rekultivace jako inertní materiál byl zaváţen odpad, takţe cena by po dohodě měla 

odpovídat. Celkové náklady prvního kroku sanace vychází na 2 765 006 Kč. Tento 

krok bude proveden na vrub provozních nákladů. 

  

2. Krok vypovídá o následných sanačních pracích. Týká se úpravy terénu a hlavně 

tedy uloţení skrývkové zeminy, kterou můţeme, díky levnější ceně smíchat 

s popílkem nebo zbytkovým materiálem (max. 30 %), coţ nám také ovlivní cenu, 

která podle vlastních výpočtu vychází na 11 112 640 Kč. 

 

3. Krok se zabývá uţ jen biologickou rekultivací, výsadbou travních semen, keřů 

a sazenic stromů. Celkové vyčíslení nákladů biologické rekultivace tak činí 

2 564 233,40 Kč. 

Celkové náklady pro sanaci a rekultivaci tak činí 16 441 879,40 Kč. Pro vyčíslení 

předpokládané náklady na konečnou sanaci a rekultivaci je nutno podle Horního zákona 

vytvořit fond finančních rezerv na sanace a rekultivace. 
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5.1.2 Tvorba rezerv 

Organizace provozující těţbu v lomech na výhradních loţiskách jsou povinny 

vytvářet rezervu zajišťující plný objem sanací a rekultivací všech pozemků dotčených 

těţbou, a to aţ do konce ţivotnosti jejich provozu. Povinnost tvorby rezerv na sanace 

a rekultivace vyplývá ze zákonných ustanovení, především horního zákona. [2] 

Finančními rezervami organizace se rozumí finanční prostředky, které je 

organizace povinna vytvářet pro vypořádání důlních škod a finanční prostředky vytvořené 

a určené pro sanace a rekultivace pozemků dotčených těţbou výhradního loţiska. [2] 

Tvorba finančních rezerv, určených pro vypořádání důlních škod, musí odpovídat 

potřebám na jejich úhradu podle jejich vzniku, eventuelně v předstihu před vznikem. Tato 

rezerva nemusí být vytvářena do konce ţivotnosti dolu či lomu nebo jeho částí, ale jen 

tehdy, kdy její tvorba bude potřebná k vypořádání důlních škod. [2] 

Finanční rezerva je čerpána v souladu se schválenými POPD nebo v souvislosti 

s ukončením těţebních, případně jiných činností, bez kterých nejde sanace a rekultivace 

pozemků dotčených těţbou plně realizovat. Uvolnění potřebných finančních částek 

schvaluje příslušný OBÚ na základě ţádosti těţební organizace, ve které jsou 

specifikovány jednotlivé poloţky z projektu jednotlivých ucelených částí sanačních 

a rekultivačních prací. K ţádosti musí být přiloţena stanoviska příslušných orgánů státní 

správy, tj. MŢP ČR a u organizací s majetkovou účastí státu i MPO, dále vyjádření obcí, 

na jejichţ území by měly být prostředky pouţity. Povolení čerpání vydává OBÚ formou 

rozhodnutí ve správním řízení. [2] 

Na fondu rekultivace je k 23. 1. 2006 deponována částka 2 124 000,- Kč.  

Výpočet měrné finanční rezervy k 23. 1. 2006 

Výpočet finanční rezervy se počítá dle vzorce: 

Rt = Qt * S 

Pro výpočet měrné rezervy vyvodíme vzorec: 

S= Rt/Qt 

S - měrná rezerva na sanace a rekultivace, [Kč/m
3
], [Kč/t] 

Rt - rezerva tvořená na vrub nákladů v roce t, [Kč] 
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Qt - objem těţby v roce t, [m
3
; t] 

Tabulka č. 10 Výpočet měrných finančních rezerv 

Zadání Hodnota MJ 

Celkové náklady na sanace a rekultivace  16 441 879,40 Kč 

Zůstatek rezervy k 23. 1. 2006 2124000,00 Kč 

Potřebná finanční rezerva do ukončení 

těţby 
14 317 879,40 Kč 

Celkově vytěţitelné zásoby k 1. 1. 2010  350 100 m
3 

  600 000 t 

Celkově vytěţitelné zásoby k 23.1.2006 

(odvozeno z 1.1.2010) 
1 125 100 m

3 

  2 100 000 t 

Měrná rezerva (Kč/m
3
) 12,73 Kč/m

3 

Měrná rezerva (Kč/t) 6,82 Kč/t 

Chybějící finanční prostředky na rekultivační práce budou získány za dobu 

uloţení inertního materiálu do vytěţeného lomu. 

Časový harmonogram provádění rekultivačních prací v DP Řeporyje bude závislý 

na rychlosti těţby zbývajících zásob v DP. Rekultivace začne probíhat aţ po ukončení 

těţby. Podle předpokladů POPD bude těţba probíhat do konce roku 2012, kdy 

na neobhospodařovaných místech budou prováděny během těţebních prací prvotní sanační 

práce. Po ukončení těţby je v plánu kompletní sanace s následnou rekultivací. Časově 

by měla rekultivace probíhat dalších cca 17 let. 
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5.2 Ekologické zhodnocení předpokládaných sanačních 

a rekultivačních prací 

Znečištění půdy 

Znečištění půdy při vlastním dotěţování suroviny se nepředpokládá. V zájmovém 

území se půdní horizont jiţ nevyskytuje. Nebudou prováděny skrývky. Ke znečištění 

materiálu, pouţívaného k rekultivaci by mohlo dojít při provádění rekultivačních prací, 

např. únikem pohonných a mazacích látek. Toto nebezpečí lze minimalizovat 

zabezpečením strojů proti úniku ropných látek, preventivní a pravidelnou údrţbou veškeré 

mechanizace, modernizací strojového parku a dodrţováním bezpečnostních opatření 

při manipulaci s těmito látkami. 

Moţnost vzniku havárií a dopad na okolí 

Potenciální nebezpečí, které vzniká při provozu nebo při rekultivaci kamenolomu, 

je kontaminace povrchových a podzemních vod, půd a podloţí ropnými látkami 

při provozu technických zařízení a při moţné havárii nákladních vozidel zajišťujících 

odbyt suroviny či zaváţení materiálem. 

Dopady na okolí 

Případná havárie ropných a provozních látek by mohla ovlivnit kvalitu 

povrchových a podzemních vod v širokém okolí. 

Preventivní opatření 

Z hlediska prevence ropné havárie je třeba dodrţovat technologickou kázeň 

a provádět důslednou průběţnou kontrolu zařízení. 

Je třeba: 

- zabezpečit důsledné dodrţování ochranných opatření proti moţnosti znečištění 

povrchových i podzemních vod dopravním a těţebním provozem,  

- tankování a údrţbu nákladních automobilů a nakladačů provádět na vyhrazeném 

místě, zabezpečeném proti úniku pohonných hmot do podzemí, 

- pro případ úniku ropných derivátů mít vypracovaný havarijní plán schválený 

vodoprávním orgánem. 



Jan Holbein: Rekultivace vytěţeného loţiska 

2010  36 

Následná opatření 

Pokud dojde ke kontaminaci zeminy nebo horniny (úkapy, únikem nafty z prasklé 

hadice, apod.), je třeba tento znečištěný materiál okamţitě odstranit a zneškodnit vhodným 

způsobem. 

V případě většího úniku ropných látek je nutné dodrţovat zásady a postupy 

uvedené v havarijním plánu, zejména: 

- zabránit jakémukoliv dalšímu úniku ropných látek, 

- sanovat postiţené lokality materiály sajícími nebo vázajícími ropné produkty,  

- co nejrychleji uloţit zachycené ropné produkty do vhodných nádob. 

Likvidace výrobní linky 

Likvidace proběhne postupně a tak, aby byla co nejrychlejší a ekonomicky co 

nejméně nákladná. Tato v dnešní době jiţ poněkud zastaralá linka je umístěna v budově 

z převáţné části dřevěné. V budoucnu můţe dojít k její modernizaci nebo rekonstrukci 

vzhledem k dlouhé ţivotnosti lomu. Likvidace začne postupným rozebráním budovy 

a následně výrobní linky s dodrţováním bezpečnostních opatření a technologických 

postupů. V prvé řadě budou odpojeny veškeré přívody elektrické energie a vody. Potom 

budou postupně rozebrány ţelezné části. Veškeré ţelezné a kovové částí budou ekologicky 

zlikvidovány, a to tak, ţe se postupně pomocí jeřábů a nakladačů naloţí na nákladní 

automobily, které veškerý ţelezný a kovový šrot postupně odvezou do sběren ţelezného 

odpadu. 

Části strojního zařízení dále pouţitelné se odvezou na jiné lomy těţební 

organizace nebo budou prodány. Veškeré ostatní části budou odvezeny do sběru nebo 

na skládku. 

Odstranění staveb, komunikací a dalších zařízení 

Stavby pouţívané pro hornickou činnost budou zbaveny veškerých přívodů 

elektrické energie, vody a plynu. Rovněţ budou demontovány a ekologicky odstraněny 

veškerá sociální zařízení, která se v lomu nacházejí. 

Budovy ponechané na místě budou zabezpečeny. K případným demoličním 

pracím dojde jenom v tom případě, ţe bude budova váţně porušena a hrozilo by její zřícení 
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a ohroţení lidských ţivotů během sanačních prací. Stavební odpad, který vznikne 

při sanačních nebo demoličních pracích, bude po naloţení odvezen na skládku stavební 

sutě, nebo bude pouţit k jiným účelům. 

Dalším krokem je zajištění a sanování výsypek. Výsypky budou zabezpečeny 

proti sesuvu jejich svahováním. Materiál, který se nachází na skládkách, pokud nebude 

prodán, bude pouţit k sanačním a rekultivačním účelům. 

Následně budou odstraněny zpevněné komunikace. K odstranění komunikací 

dojde aţ po úplném zajištění a sanovaní lokality. Veškerý vozový park, bude po provedení 

sanačních prací převeden na jiné lokality společnosti, nebo bude odepsán a prodán.  

Sanace půdy, ekologická likvidace nebezpečných látek 

K sanacím půdy dojde jen v místech, kde mohlo dojít k její kontaminaci, jako 

například v místech, kde se nacházely dílny a parkoviště automobilů a těţebních strojů, 

nebo kde jiţ ke kontaminaci došlo. 

Práce spojené se sanací a rekultivací budou Kamenolomy ČR s.r.o. zajišťovat 

vlastními prostředky, v případě potřeby je zajistí subdodavatelsky. Veškeré tyto práce 

budou prováděny podle vnitropodnikových cen dle dnešních předpokladů s termínem 

ukončení v r. 2019. Konkrétní termín ukončení není ještě stanoven. Z tohoto hlediska je 

také nutno nahlíţet dále provedené vyčíslení předpokládaných nákladů na sanační 

a rekultivační práce. 
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6 Závěr 

V předkládané bakalářské práci řeším zahlazení povrchového dobývání v území 

DP Řeporyje. Hlavní součástí řešení zadaného úkolu práce ještě nedotěţeného loţiska je 

sanace a rekultivace území po ukončení těţby, kterou se zabývá firma Kamenolomy ČR 

s.r.o. se sídlem v Ostravě – Polance a která má lom Řeporyje ve svém vlastnictví. Při 

vypracovávání této práce jsem musel zhodnotit mnoho aspektů, pro výběr metody sanace 

a rekultivace. Při řešení této otázky jsem se dozvěděl mnoho o této problematice a myslím, 

tedy věřím, ţe výběr je ten pravý. 

Účelem sanací a rekultivací je vţdy zpětně začlenit lokalitu těţebně dotčenou zpět 

do krajiny. Konečná úprava musí odpovídat závěrům územně plánovací dokumentace 

a místním podmínkám tak, aby se co nejlépe přizpůsobila okolí. 

Uvaţuje se o několika moţných variantách sanace a rekultivace, avšak řeší se zde 

pouze jedna z vybraných moţností a ta podle mého vlastního názoru nejlépe akceptuje 

původní účel pozemků a také jejich začlenění do krajiny. Snaţím se zde vyčíslit 

ekonomické náklady na tvorbu rezerv pro sanaci a rekultivaci, a samotné vyčíslení sanace 

a rekultivace. 

Sanace a rekultivace musí splňovat podmínky orgánů státní správy ochrany 

přírody a průběhu samotných rekultivačních prací, musí zaručit kvalitu konečného stavu, 

kdy se krajina vrací zpět do původní podoby. 
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