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Anotace 
 

V předložené práci je řešen vývoj dobývacího prostoru pro účely zahlazení 

hornické činnosti a následné rekultivace.  Od změny dobývacího prostoru zmenšením, 

kvůli záměru územního plánu, přes vypracování plánu sanace a rekultivace, až po zrušení 

dobývacího prostoru včetně zrušení chráněného ložiskového území, který kopíruje 

stávající dobývací prostor. V práci je předložena charakteristika ložiska a jeho blízkého 

okolí, stávající a nové navržený tvar dobývacího prostoru, výpočet plochy dobývacího 

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

ploch, volba rostlin pro biologickou část rekultivace. 

 

Klíčová slova : dobývací prostor, rekultivace, zrušení dobývacího prostoru 

 

 

 

Summary 
 

This thesis treats of progres sof allotment  for next  recultivation. From modification 

of allotment by reducing, becauce of territorial project, over disposic of new plan of 

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

protected deposit area, which copy borders of current allotment. This thesis propound 

characteristic of deposit and its nearest neighbourhood, current and propřed shape of 

allotment, computation of allotment area, in recultivation part is for example – current and 

propřed systém of water surface, choice  plant for biological part od recutivation. 

 

Keywords : Allotment, recultivation, liquidation of allotment 
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ÚVOD 
  

Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout likvidaci lomu, zrušení dobývacího 

prostoru Řepiště a následné zahlazení lomové činnosti s rekultivací. Má práce obsahuje 

jednotlivé části, v nichž řeším nejen legislativní vztahy k dobývacímu prostoru, střet zájmů 

jednotlivých legislativních odvětví, ale také samotné následky hornické činnosti a 

následné zahlazení s rekultivací. Prioritou mého návrhu je vypořádání se s územním 

plánem dané oblasti, která jasně plánuje s částí dobývacího prostoru a budovami na něj 

jako s územím pro průmyslovou zónu, tzn. pro komerční využití. Proto je potřeba po 

odprodeji tohoto území podat žádost o zmenšení dobývacího prostoru. Vzhledem ke 

střetu stavebního zákona a zákona horního, není možné navrhnout plán sanace a 

rekultivace pro tuto část území. Jeho jedinou variantou využití je poskytnutí k prodeji a tím 

vyčlenění ze zájmového území. Můj návrh na zahlazení hornické činnosti a rekultivace 

území dotčeného těžbou přispívá k zachování přírodního fondu, zachování již 

zabydlených živočichů a zachová původní ráz krajiny. V neposlední řadě také vyhoví 

požadavku jediného občanského vlastníka pozemku dotčeného území. Vycházím tak z 

horního zákona, který ukládá vypořádání se se všemi vlastníky pozemků, a z mé strany 

tak pozitivní cestou. 

 

Hlavním cílem mé práce je výsledek, který poslouží ke zpracování jednotlivé 

dokumentace potřebné k jednotlivým rozhodnutím a následné realizaci. 
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2. Současný stav dobývacího prostoru Řepiště a návrh na 
likvidaci lomu 

 

Obsahem této kapitoly je charakteristika ložiska z hlediska přiblížení geografického 

a geomorfologického, a to celého zájmového území. Blíže se bude zabývat geologií, 

hydrogeologií, hydrologií a biogeografickému členění. Zájmové území je dobývacím 

prostorem již nefungující cihelny, který zahrnuje jak ložisko, tak i výrobní haly a technické 

zázemí. Cihlářská surovina byla již vytěžena, závod na výrobu cihlářských výrobků ukončil 

svou produkci a je zavřen. Technologie výroby byla odstraněna, zůstaly opuštěné budovy 

zázemí a technologie společnosti Cidem Hranice a.s. Bývalý dobývací prostor byl 

zmenšen o sousední pozemky, které dnes slouží jako skládka komunálního odpadu 

soukromé společnosti ASA a.s. 

 

 

 2.1. Současný stav dobývacího prostoru Řepiště 
 

Báňsko-legislativní charakteristika ložiska 

 

 Ložisko cihelny Řepiště je výhradním ložiskem vyhrazeného nerostu – cihlářské 

hlíny. 

Název ložiska : Řepiště 

Číslo ložiska : 3143100 

 

Dobývací    prostor  : 

 

Dobývací prostor Řepiště byl stanoven rozhodnutím ministerstva výstavby dne 

4.2.1961 pod značkou  OVTZ/II-0746/60 a zaevidován na Ústředním báňském úřadě v 

Praze dne 19.4.1961 pod č. 0210-DP/1961.  

 

Dobývací prostor byl zmenšený a v současné době je o výměře 0,038317 km
2. 
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SEZNAM SOUŘADNIC STÁVAJÍCÍHO DOBÝVACÍHO PROSTORU ŘEPIŠTĚ 

 

Vrchol č.  y  X  

18 469 526.79   1 112 837.74 
3 469 668.80   1 112 817.90 
4 469 664.00   1 112 727.70      
11 469 689.50   1 112 674.50      
12 469 638.30   1 112 467.00     
13 469 523.90   1 112 496.75     
14 469 551.64   1 112 655.69     
15 469 542.36   1 112 657.37       
16 469 543.09   1 112 672.20      
17 469 516.88   1 112 772.65     

 

 

POČÍTAČOVÝ VÝSTUP VÝPOČTU PLOCHY STÁVAJÍCÍHO DOBÝVACÍHO 
PROSTORU ŘEPIŠTĚ 

v programovém systému KOKEŠ verse č. 5.85 

*************************************************** 
výpočet výměry 97 

číslo bodu          Y           X      oměrná 
--------------------------------------------------- 
   7777770018    469526.79  1112837.74 

7777770003    469668.80  1112817.90    143.39 
7777770004    469664.00  1112727.70     90.33 
7777770011    469689.50  1112674.50     59.00 
7777770012    469638.30  1112467.00    213.72 
7777770013    469523.90  1112496.75    118.21 
7777770014    469551.64  1112655.69    161.34 
7777770015    469542.36  1112657.37      9.43 
7777770016    469543.09  1112672.20     14.85 
7777770017    469516.88  1112772.65    103.81 
7777770018    469526.79  1112837.74     65.84 

--------------------------------------------------- 
výměra = 46800.2 m2 

 
 

Celková plocha stávajícího DP ŘEPIŠTĚ činí 46.800 m
2
, t.j. 0,046800 km

2
. 
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SEZNAM SOUŘADNIC ZMĚNĚNÉHO DOBÝVACÍHO PROSTORU ŘEPIŠTĚ 

 

Vrchol č.  y  X  

3 469 668.80   1 112 817.90 
4 469 664.00   1 112 727.70      
11 469 689.50   1 112 674.50      
20 469 657.94   1 112 546.60     
21 469 647.00   1 112 549.00      
22 469 609.00   1 112 544.00      
23 469 535.34   1 112 562.32      
14 469 551.64   1 112 655.69     
15 469 542.36   1 112 657.37       
16 469 543.09   1 112 672.20      
17 469 516.88   1 112 772.65     
18 469 526.79   1 112 837.74 

 

 

POČÍTAČOVÝ VÝSTUP VÝPOČTU PLOCHY ZMĚNĚNÉHO DOBÝVACÍHO PROSTORU 
ŘEPIŠTĚ 

v programovém systému KOKEŠ verse č. 5.85 

*************************************************** 
plocha 97-2 

číslo bodu          Y           X      oměrná 
--------------------------------------------------- 
   7777770003    469668.80  1112817.90 

7777770004    469664.00  1112727.70     90.33 
7777770011    469689.50  1112674.50     59.00 
7777770020    469657.94  1112546.60    131.74 
7777770021    469647.00  1112549.00     11.20 
7777770022    469609.00  1112544.00     38.33 
7777770023    469535.34  1112562.32     75.90 
7777770014    469551.64  1112655.69     94.78 
7777770015    469542.36  1112657.37      9.43 
7777770016    469543.09  1112672.20     14.85 
7777770017    469516.88  1112772.65    103.81 
7777770018    469526.79  1112837.74     65.84 
7777770003    469668.80  1112817.90    143.39 

--------------------------------------------------- 
výměra = 38316.9 m2 

 
Celková plocha změněného DP ŘEPIŠTĚ činí 38.317,- m

2
, t.j. 0,038317 km

2
. 
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SEZNAM SOUŘADNIC RUŠENÉ ČÁSTI DOBÝVACÍHO PROSTORU ŘEPIŠTĚ 

 

Vrchol č.  y  X  

20 469 657.94   1 112 546.60     
12 469 638.30   1 112 467.00     
13 469 523.90   1 112 496.75     
23 469 535.34   1 112 562.32      
22 469 609.00   1 112 544.00      
21 469 647.00   1 112 549.00      

 
 

POČÍTAČOVÝ VÝSTUP VÝPOČTU PLOCHY RUŠENÉ ČÁSTI DOBÝVACÍHO 
PROSTORU ŘEPIŠTĚ 

v programovém systému KOKEŠ verse č. 5.85 

************************************************** 
výpočet výměry 97-1 

číslo bodu          Y           X      oměrná 
-------------------------------------------------- 
   7777770020    469657.94  1112546.60 

7777770012    469638.30  1112467.00     81.99 
7777770013    469523.90  1112496.75    118.21 
7777770023    469535.34  1112562.32     66.56 
7777770022    469609.00  1112544.00     75.90 
7777770021    469647.00  1112549.00     38.33 
7777770020    469657.94  1112546.60     11.20 

-------------------------------------------------- 
výměra = 8483.5 m2 

 

 

Celková plocha rušené části DP ŘEPIŠTĚ činí 8.484 m
2
, t.j. 0,008484 km

2
. 

 

Výše uvedené údaje o vrcholech a výměrách dobývacího prostoru poslouží jako 

podklad pro podání Návrhu na změnu dobývacího prostoru Prostor bude na žádost 

zmenšen o prostor velikosti 0,008484 km2. Území dotčené těžbou, tudíž mé zájmové 

území se bude týkat plochy  0,038317 km
2. 
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Chráněné ložiskové  území : 

 

 Chráněné ložiskové území nebylo Ministerstvem životního prostředí stanoveno, byl 

stanoven pouze dobývací prostor, který je současně chráněným ložiskovým územím          

( §43, ods.4, 44/1988 Sb. ) 

 

Údaje katastru 

 

V rámci změny / zrušení dobývacího prostoru je potřeba vyjádření všech 

zúčastněných, tj. majitelů pozemků, kterých se toto řízení týká. 

 

Tabulka č.1  Identifikační údaje zájmového území 
Název katastrálního území Řepiště 
Identifikační číslo katastrálního území 745 197 
Název okresu Frýdek Místek 
Kód okresu 3802 
Parcelní čísla pozemků dotčených 
plánovanou hornickou činností 

769/1, 769/2, 770/1, 770/3, 773/1, 773/4, 
1589/1 

 
 
 
Tabulka č.2  Zájmové území – údaje z katastru nemovitostí 
Parcela Vlastník 
769/1, 770/1, 773/3, 773/4 CIDEM Hranice a.s. 
769/2, 770/3, 773/1 Viktora Petr, Viktora Antonín, Viktorová 

Irena, Viktorová Libuše 
1589/1 Obec Řepiště 
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Stručný popis lokality 

 

 Zájmové území je prostor bývalé  těžebny cihlářských surovin nacházející se cca 

350 m ssz  od obce Řepiště, okres Frýdek-Místek, u dnes již neprovozované cihelny. 

Rekultivovaná plocha představuje cca 4,5 ha.  

Na východní straně je prostor ohraničen vybudovanou skládkou komunálního 

odpadu, na západě je ukončen svahem přecházejícím do údolní terasy řeky Ostravice, 

který je postižen dlouhodobě svahovými pohyby.  Svah pravého břehu Ostravice v území 

mezi Frýdkem a Řepištěm je z hlediska sesuvných jevů nejexponovanější oblastí 

Ostravska. Stalo se tak vlivem poddolování. Pod svahem je vybudovaná železniční trať 

trasy Frýdek-Místek – Ostrava. Dopravně je lokalita  dobře  přístupná po státních silnicích 

III.třídy. 

 

 
Obázek 1 Východní strana ohraničená skládkou 

 

 

V současné době je povrch zájmové lokality značně nepřehledný, území je 

devastováno opuštěnou těžbou cihlářských hlín – jámy a deponie skrývkových hlín. Mezi 

deponiemi dochází k zadržování srážkových vod. Mezi významné patří 2 laguny 

nacházející se v jihozápadní části území. V současné době je povrch zájmové lokality 
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značně nepřehledný, území je devastováno opuštěnou těžbou cihlářských hlín  –  jámy a 

deponie  skrývkových hlín.  Mezi deponiemi dochází k zadržování srážkových vod. Mezi 

významné patří 2 laguny nacházející se v jihozápadní části území. V těchto lagunách 

následkem zadržování vody nalezlo útočiště několik druhů živočichů,  jak vyplývá ze 

studie objednané vlastníkem – CIDEM Hranice a.s. Jde  o 5 druhů obojživelníků a 2 druhy 

plazů : 

• Skokan hnědý 
• Skokan zelený 
• Rosnička zelená 
• Kuňka žlutobřichá 
• Ropucha obecná 
• Ještěrka obecná 
• Užovka obojková 

 

Ze zákona vyplývá povinnost tyto živočichy uchránit. Transferu a záchraně těchto 

živočichů se věnuji v etapě biologické rekultivace. 

 

 
Obrázek 2  Území s výskytem chráněných živočichů 
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V severní části zájmového území se nachází budovy a zázemí bývalé cihelny. 

Budovy jsou opuštěné, technologie a zařízení sloužící k cihlářské výrobě vlastník CIDEM 

Hranice a.s. již odstranil. Budovy jsou v neudržovaném avšak ne v havarijním stavu.  

 
 

2.2. Dosavadní  prozkoumanost 
 

V zájmovém území bylo v minulosti realizováno mnoho průzkumných geologických prací. 

Nejstarší práce jsou zaměřené především na kvalitativní a kvantitativní zhodnocení 

těženého ložiska cihlářských hlín. Následně byly vypracovány posudky za účelem 

rekultivace. Velká většina však určených pro vybudování skládky komunálního odpadu. 

 

 

Geologické poměry širšího okolí 

 

Území se nachází na severním okraji vnějšího flyšového pásma Karpat, ve slezské 

a podslezské  jednotce ( vápnité,  proměnlivě prachově písčité jílovce frýdeckých vrstev ). 

V těsném podloží kvartérních uloženin jsou frýdecké vrstvy zvětralé do hloubky až 2 m, 

místy i více. Jílovce vystupují ve svahu nad železniční tratí od úrovně 255 m n.m. až po 

úroveň 292 – 294 m n.m. 

 Kvartérní pokryv širšího okolí představuje poměrně dosti mocno vrstvu zemin 

tvořenou sedimenty glacifluviálními, fluviálními, eolickými a deluviálními. 

 Bazální polohu představují glacifluviální hlinitopísčité štěrky a písky se štěrkem 

okrajové facie sálského zalednění, valouny jsou tvořeny různými druhy beskydských 

pískovců. Mocnost štěrků se pohybuje od 2,5 – 4 m, jejich povrch je ověřen na úrovni 296 

– 299 m n.m. V jejich nadloží se vyskytuje mocný komplex glacilakustrinních jílů, těžených 

jako cihlářská surovina. Jejich původní mocnost se pohybovala v rozmezí 5 – 10 m. Méně 

jsou zastoupeny souvkové hlíny. Tvoří strop sedimentů sálského zalednění a jejich 

mocnost dosahuje  

1 – 3m.  

 Jako nejmladší sedimenty se na lokalitě usazovaly spraše, které byly působením 

srážkové vody odvápněny na sprašové hlíny. Dnes se nacházejí pouze v prostorách 

nedotčených těžbou a mocnost se pohybuje v rozmezí 1 – 5m.  

 Lokálně se na lokalitě vyskytují relikty vyšší terasy Ostravice ( štěrky ). Pod 

svahem se nacházejí fluviální sedimenty údolní terasy Ostravice ( štěrky a náplavové 
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hlíny ). Svrchní vrstvu pod svahem tvoří deluviální hlíny, případně hlinitá až jílovitá eluvia 

těšínsko-hradišťského souvrství. Vlivem těžby cihlářských surovin je mocnost a složení 

kvartérních sedimentů v bývalém dobývacím prostoru značně pozměněno 

 

 

 Hydrogeologické poměry 

 

 Zájmové území náleží do hydrogeologického rajónu č.156 ( Glacigenní sedimenty 

podbeskydské  pahorkatiny a Ostravské pánve ). V širším okolí dobývacího prostoru je 

horizont podzemní vody vázán na glacifluviální štěrky    ( hlavní kvartérní kolektor ) 

uložené na bázi kvartérních sedimentů, funkci počevního izolátoru zastávají jílovce až jíly 

těšínsko-hradišťských vrstev, nadložní gacilakustrinní jíly jsou pak stropním 

poloizolátorem. 

 Směr proudění podzemních vod v kolektoru je od východu k západu, tj. k eroznímu 

okraji Řepišťské  plošiny. Hladina podzemní vody je volná, mocnost zvodnění se pohybuje 

průměrně od 2 – 3,5 m, nachází se cca na úrovni v rozmezí 296,5 – 294 m n.m. V lokalitě 

se často vyskytují vody podpovrchové vázané zpravidla na písčité partie vyskytující se na 

rozhraní sprašových hlín a glacigenních jílů, přibližně v úrovni 5 m pod povrchem. 

Glacigenní jíly tvoří poloizolátor, tedy částečně propustné prostředí, jelikož jsou písčité a 

místy obsahují samostatné vložky písku. Voda jimi prostupuje velmi pomalu. Ojediněle se 

nachází voda i v písčitých horizontech ve sprašových hlínách. 

 Doplňování zvodní je sezónní, s maximálními průměrnými stavy hladin podzemní 

vody v květnu a červnu a s minimálními stavy v období září a listopad.  

Území náleží k dílčímu hydrologickému povodí řeky Ostravice ( č.2-03-01-061 ). 

Ostravice se vlévá z pravé strany do toku I.řádu – řeky Odry. Vlastní zájmový prostor je 

odvodňován směrem k východu místním bezejmenným levostranným přítokem potoka 

Datyňky. Z hlediska charakteristik povrchových vod jde o oblast III-B-4-c, tzn. Středně 

vodnou, nejvhodnější měsíc je březen, retenční schopnost oblasti je malá. Odtok je silně 

rozkolísaný, koeficient odtoku je střední. 
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Vodní plochy 

 

 V severozápadní části rekultivovaného území ve vyhloubených jámách vznikly dvě 

laguny o celkové rozloze cca 0,6 ha. Úroveň hladiny vody v obou lagunách se nachází 

cca na kótě 305 m n.m. Jejich západní břeh představuje zároveň hranu svahového 

stupně. Výška tohoto břehu se pohybuje v rozmezí 306,5 – 308,2 m n.m. Za dlouhá léta 

existence zmiňovaných vodních ploch vznikl v jejich okolí život. Mělká stojatá voda je 

vhodných ekosystémem pro ohrožené druhy obojživelníků, byly zde pozorovány i vzácné 

druhy vodního ptactva. 

 Vodní plochy se dnes jeví jako kompaktní se dnem tvořeným téměř nepropustnými 

jílovitými zeminami a nejsou z nich na povrchu svahu zřetelné vývěry vody. Vyskytují se v 

bezprostřední blízkosti hrany svahu. Dojde-li v budoucnu ke svahovým pohybům, 

případně k jiným zemním pohybům ( vlivy poddolování ), které naruší dno vodních nádrží, 

tak by následné prosáknutí nahromaděných srážkových vod v lagunách do štěrkového 

kolektoru mohlo vést k výrazné aktivizaci svahových pohybů a to nejen starších, ale i ke 

vzniku nových jevů. Tím je ohrožena výstavba na svahu, silnice III.třídy a železnice 

vybudovaná pod svahem. Z tohoto důvodu je výskyt těchto lagun na hraně sesuvného 

svahu nežádoucí. Nedoporučuje se likvidace vodních ploch účelovým vrtem do 

štěrkového kolektoru a následným zasakováním. Je nutné před zahájením úpravy dna 

provést odchyt a přemístění obojživelníků na vhodnou náhradní lokalitu. 

 
Obrázek  3  Jedna z vodních lagun 
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Vlivy poddolování 

 

Zájmové území je situováno na jihovýchodní části dobývacího prostoru Dolu 

Paskov a tedy v přímém účinků jeho vlivů na povrch. V odborném posudku OKD a.s. 

IMGE ze dne 20.3.1995  ( posudek ke stavbě skládky průmyslového odpadu ) se uvádí, 

že tato oblast je v přímém vlivu stávajícího dobývání, které způsobuje deformace terénu v 

úrovni střední intenzity. Posudek udává konkrétní deformační parametry, které vedou k 

výše uvedenému závěru. Dle těchto hodnot s dosavadních projevů důlní činnosti je málo 

pravděpodobný vznik nespojitých přetvoření terénu. Vzhledem ke konfiguraci terénu a 

velikosti očekávaného vodorovného přetvoření je však možný vznik skrytě nespojitých 

přetvoření. 

V oblasti svahového stupně lze v důsledku poddolování i do budoucna očekávat 

výrazné ovlivnění stability a to především vlivem horizontálních deformací, které 

vyvolávají změny příčných napětí a výrazně snižují současné mechanické parametry 

zemin v horninách již stabilitně narušených. 

 

 

2.3. Návrh na zrušení lomu  
 

 Legislativní kroky 

 

Zájmové území můžeme rozdělit do tří částí : 

1. Severní s budovami a zázemím bývalé cihelny 

Než bude přistoupeno k samotnému zrušení dobývacího prostoru, je potřeba 

vyřešit otázku severní části území, budovami a zázemím bývalé cihelny. Vzhledem ke 

střetům zájmů v legislativě  ( horní zákon z hlediska stanoveného  dobývacího prostoru  a 

stavební zákon z hlediska územního plánu ) navrhuji tyto kroky : 

 

• Budovy cihelny prodat – tím dostane předmětné území ráz průmyslové zóny, jak 

předpokládá územní plán 

• Dalším krokem podat žádost o změnu dobývacího prostoru a tím získat dobývací 

prostor v rozměrech pouze dotčených těžbou 

• Po obdržení schválení změny dobývacího prostoru zahájit samotné zahlazení 

důsledků hornické činnosti a následnou rekultivaci  
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Obrázek  4 Zbytky zázemí a technologie 

 

2. Jižní s rozsáhlými lagunami 

Záměrně je začínáno od jižní části. Vzhledem k nestabilitě svahu a nebezpečí 

sesuvů,  je potřeba vyřešit problematiku 2 rozsáhlých lagun, které se nacházejí v jižní 

části zájmového území a v bezprostřední blízkosti hrany svahu. Před započetím 

jakýchkoliv stavebních prací a zásahů do této lokality, je nutný odchyt a transfer živočichů, 

žijících ve vodních plochách. 

 

 
Obrázek 5  Přilehlé území lagun  
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3. Střední s deponiemi, remízkou a starou bagrovou kolejí 

Všechny činnosti spojené s pracemi na této části jsou činnosti spojené se stavbou, 

která je nevýrobního charakteru. Jde tedy o stavbu sanačně – rekultivační. 

 
 

 
Obrázek  6  Deponie nahaldované hlíny 

 
Zhodnocení předpokládaných vlivů likvidace ve smyslu Vyhl. ČBÚ č.104/1988 Sb. 
 
Plán likvidace dobývacího prostoru Řepiště 

• Nemá vliv na obyvatelstvo, zdravotní rizika a na sociálně-ekonomické důsledky 
• Nemá vliv na geologické a geomorfologické podmínky, klimatické poměry, floru a 

významné krajinné prvky 
• Má vliv na faunu nacházející se ve stávajících lagunách, které budou zavezeny. Je 

nutno provést odchyt a transfer živočichů 
• Hydrogeologické podmínky spodních vod nebudou dotčeny a hydrologické 

podmínky povrchových vod budou řešeny odčerpáním. Po ukončení prací s 
úpravou terénu pro jejich trvalé odvodnění stávajícím systémem do vodoteče 

• Nemá vliv na stavby, památky a jiné významné lidské výtvory 
• Návrh a jeho budoucí realizace začlení území do okolní krajiny s kladným vlivem 

na životní prostředí 
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3. Návrh na zrušení dobývacího prostoru a návrh na 
zahlazení lomové činnosti a rekultivace 

 

3.1. Návrh na zrušení dobývacího prostoru 
 

V této kapitole jsou obsaženy jednotlivé části zpracovávané dokumentace pro 

změnu a zrušení  dobývacího prostoru. Vše je tvořeno tak, aby odpovídalo vyhlášce ČBÚ 

č. 172/1992 Sb. o dobývacích prostorech a zejména § 2, 3, 4, a vyhlášce ČBÚ č.435/1992 

Sb. o důlně mnišské dokumentaci při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým 

způsobem, zejména §12. Tato kapitola neobsahuje návrh celé dokumentace, ale jen 

vybrané části potřebné ke zpracování dokumentace. 

 

 Zásoby cihlářské hlíny v DP Řepiště 
 

Vzhledem k tomu, že veškerá surovina pro výrobu cihel byla vytěžena, není 

potřeba podávat žádost o převedení zásob do nebilančních. Tímto je ochrana suroviny na 

ložisku bezpředmětná a proto bude po ukončení rekultivace podán návrh na zrušení 

dobývacího prostoru Řepiště. 

 

Zásoby určené KKZ Usnesením ze dne 1.1.1986 byly dle každoročních hlášení 

Geofondu ( formulář Geo V 3-01 – Roční výkaz o pohybu a stavu zásob výhradních 

ložisek nerostných surovin ) v celkové výši 1.650.000 m3. 

 

3.2. Technická rekultivace 
 

 Charakter stavby si nárokuje potřebu architektonického a urbanistického začlenění 

do území tak, aby se pokud možno dodržel reliéf okolní krajiny a nezhoršily se odtokové 

poměry. 

Před zahájením vlastních stavebních prací je nutno realizovat odchyt a transfer 

ohrožených druhů živočichů ze stávajících vodních ploch na určenou novou lokalitu a 

přečerpání vody do odvodňovacího zařízení. Teprve poté je možné začít s níže 

popsanými pracemi v lokalitě. 

 Nejprve bude provedeno vybourání remízy – jedná se o přízemní cihelnou budovu 

o půdorysných rozměrech 8,5 x 3,5 m. Vybourané hmoty v množství cca 35m3 ( dle 
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katalogů odpadů se jedná o kódy 170102-cihla, 170101-beton, 170201-dřevo ) budou 

uloženy na zabezpečenou skládku. 

Dále je nutné demontovat zbytek panelové komunikace, která vede v místě bývalé 

bagrové koleje, panely lze znovu použít při zpevnění příjezdu – dle potřeb investora. Je 

potřeba rovněž musí zajistit odvoz stávající nahaldované suroviny, dle zaměření byla 

kubatura spočítána na 9.020 m3. Nepravidelné hromady zásypového materiálu navrhuji 

upravit zemními stroji dle příčných řezů, které budou použity jako nedílná součást 

projektu. Podle zaměření je v lokalitě uloženo cca 10.800 m3 zásypového materiálu, který 

bude použit právě pro navrhované dotvarování území – do odvodnitelného tvaru s 

generální sklonem jihovýchod – severozápad směrem ke stávajícímu odvodňovacímu 

zařízení cihelny Řepiště. Povrch nového terénu bude zhutněn. V rámci odvodňovacího 

zařízení je nutné  jeho vyčištění a vyspravení. 

 Zásyp vodních ploch – lagun – bude  provedeno  výkopovými zeminami ( dle 

Katalogu odpadů je kód 170501, kategorie "O" ), které budou hutněny po vrstvách o 

mocnosti 0,4 m. Plocha lagun činí cca 0,6 ha, hloubka nebyla změřena. Jedna z lagun ve 

střední části ( viz obr. 2 bude zachována ) 

 

Měřená množství : 

• Přemístění    9.020 m3 

• Terénní úpravy 10.800 m3 

• Hutnění pláně 3 ha 
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VÝPOČET NÁKLADU NA TECHNICKOU REKULTIVACI 

 
Tabulka 3  Náklady na technickou rekultivaci 

Položka MJ výměra Jednotková Cena celkem
cena CZK

Rozebrání silničních panelů m2 150 23,50 3 525,00 
Čerpání vody hod 450 77,00 34 650,00 
Pohotovostní čerpadlo den 14 54,50 763,00 
Výkop v zemníku m3 9000 39,00 351 000,00 
Výkop v zemníku - příplatek m3 9000 13,60 122 400,00 
Odkopávky výsypek m3 9020 74,00 667 480,00 
Odkopávky výsypek - příplatek m3 9020 12,10 109 142,00 
Hloubení šachet - oplocení m3 4,4 535,00 2 354,00 
Hloubení šachet - přílatek m3 4,4 76,50 337,00 
Vodorovné přem.výkopku m3 2800,4 149,00 417 260,00 
Vodorovné přem.výkopku m3 18020 149,00 2 684 980,00 
Vodorovné přem.horniny m3 28004 11,30 316 445,00 
Násypy horn. - soudržné hutnění m3 9000 31,50 283 500,00 
Uložení sypaniny na skládku m3 9020 12,40 111 848,00 
založení trávníku lučního m2 14002 3,45 48 307,00 
Rozprostření zemin m2 30000 20,50 615 000,00 
Rozprostření ornice m2 14002 8,60 120 417,00 
Převrstvení ornice na skládce m3 2800,4 133,00 372 453,00 
Jamky  0,05 m3 ks 156 14,00 2 184,00 
Jamky  0,125 m3 ks 6242,4 31,50 196 636,00 
Frézování půdy m2 14002 0,95 13 302,00 
Hrabání půdy m2 14002 1,40 19 603,00 
Válení půdy m2 28004 0,25 7 001,00 
Osazení kůlů k dřevině ks 5202 9,90 51 500,00 
Stavební náklady celkem 6 552 087,00 
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3.3. Biologická rekultivace 
 

 Charakteristika bioty : v jižní části plochy  ( pozemek manželů Viktorových ) se na 

návozech výkopového materiálu rozšířily ruderální rostliny, jako pelyněk černobýl, celík 

kanadský, hluchavka nachová, vratič obecný, kostival lékařský, kokoška pastuší tobolka, 

přeslička rolní, podběl lékařský atd. Doplňují v menším počtu luční byliny – kopretina bílá, 

jetel luční, pryskyřník plazivý, třezalka tečkovaná. Bylinný porost je místy nezapojený. 

Dále se na ploše vyskytuje ve skupinách mladý nálet bříz, osik, javorů, jasanů a olší. 

 

 Vodní plochy : tyto pokrývá okřehek trojbrázdý a okřenek menší, pobřežní pásmo 

je osídleno chrasticí rákosovou, orobincem úzkolistým, žabníkem, ostřicemi, rdesnem. Ve 

vodě vzplývá porost berchtoldův.  

 Břehový porost je mezernatý, tvořený různovětou směsí vrb ( vrba bílá, vrba 

červená ), olší lepkavou, javorem klenem. 

 Laguny jsou stanovištěm obojživelníků a hmyzu vázaného na vodní prostředí. 

Celkové jde o přirozené se vyvíjející, druhové bohatý ekosystém, ekologicky i krajinářsky 

hodnotný. 

 

Prvky ochrany přírody : 

 

 Řešené území nezasahuje do chráněného území a v jeho okolí se chráněné 

území ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny nevyskytuje. Po západním okraji 

řešeného území probíhá hranice ÚSES regionální úrovně, konkrétně regionálního 

biocentra č.326 – Zaryje. Biocentrum je lokalizováno na zalesněném svahu údolí řeky 

Ostravice. Vícevěký listnatý porost tvoří hlavně javor klen i mléč, jasan ztepilý, lípa 

velkolistá, dále pak dub letní, třešeň ptačí, bříza bradavičnatá, habr obecný, buk lesní. 

 

Příprava území pro biologickou rekultivaci 

 

 Po provedení technické rekultivace, urovnání a zhutnění povrchu se navrhuje 

chemické odplevelení přípravkem ROUNDUP ( 6l / ha ), 2x za sebou. Na ploše určené k 

zatravnění je navržen překryv podornicí v mocnosti  20 cm. Zde bude také provedeno 

chemické odplevelení. Postřik provede specializovaná firma.  
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Prvkem biologické rekultivace pro potřeby záchrany a transferu nalezených 

chráněných živočichů je zejména ponechání menších zvodněných depresí ve stávající 

podobě, a to zejména lagunu ve střední části zájmového území. Pro jejich potřebu je 

nutno v mimovegetačním období provést odstranění dřevin z jejího jižního a východního 

břehu tak, aby vodní hladina byla dostatečně prosluněna.  

Je také nutné oplotit sousední těleso skládky komunálního odpadu a to takovým 

pletivem, aby bylo zabráněno možnosti proniknutí migrujících obojživelníků. Z hlediska 

odborných studii nejlépe přichází z úvahu pozinkovaný " králičí " pletivo o šířce cca 40 – 

50 cm a jeho přichycení na stávající oplocení skládky. Druhou možností je využití 

speciální síťové zábrany vyráběné specializovanou firmou. V obou případech je 

navrhovaná délka oplocení 250 – 300 m. Na zatravněném pozemku vybudovat několik 

pahorků pro ještěrky.  

Po osetí je nutno použít osivo odpovídající druhové skladby, je vhodné nechat toto 

rozhodnutí posoudit  a odsouhlasit příslušným orgánem státní správy ochrany přírody 

příslušného okresu. Je nutné vzniklý travní porost pravidelně kosit, a to z důvodu udržení 

vysoké druhové pestrosti. V neposlední řadě zdůrazňuji monitoring výskytů škůdců, kteří 

by mohli celou biologickou rekultivaci zpomalit nebo úplně vrátit na začátek. 

 

Způsob biologické rekultivace 

 

 Plochu navrhuji  rekultivovat  dvojím  způsobem. Na pozemku společnosti CIDEM  

( střední část zájmového území ) navrhuji založení trávníku, okraj směrem k areálu 

cihelny a ke stávajícímu porostu svahu v  pásu 10 m osázet dřevinami. Linie hraničící s 

panelovou cestou nechat volnou. 

 Pozemek manželů Viktorových ( jižní část území ) bude zalesnit, Pás šířky 10 m 

podél hranice zalesněné plochy osázet  porostem s bohatší druhovou skladbou, smíšení 

je zde jednotlivé nebo v malých skupinách. Kromě stromů bude  do lemu vysazena líska, 

v krátkých liniích s mezerami. Plocha uvnitř tohoto lemu ( převážná část pozemku ) bude 

zalesněna tak, že jeden druh dřeviny tvoří pás či větší skupinu ( kotlíkový způsob ). Z 

pěstebních důvodů se tato forma jeví vhodnější než jednotlivé smíšení. Pro zalesnění jsou 

navrhovány odrostlé dřeviny o výšce min. 150 cm ve sponu 2 x  2 m. Pro zatravnění 

postačí luční travní směs nebo parková směs. 
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Rostlinný materiál 

  

Pro biologickou rekultivaci jsou navrženy prostokořenné sazenice o výšce min. 

150cm se 3mi výhony. Dosadba keřů je provedena z keřů o výšce 80 cm. Skladba 

porostu byla již předběžně navržena a odsouhlasena společně s vlastníky pozemku, 

manžely Viktorovými. 

 

Spon výsadeb : stromy 2 x 2m 

   keře  1,5 m 

 

Návrh druhové skladby porostů  

Hlavní zalesněná plocha ( č.1 výkresu č.3 – situace výsadeb ) 

Javor mléč ( acer platanoides )  30 % 

Dub letní ( Quercus robur )   30 % 

Jasan ztepilý ( Fraxinus excelsior )  28 % 

Lípa velkolistá ( Tilia platyphylla )  11 % 

Modřín opadavý ( Larix decidua )    1 % 

 

Pás dřevin na okraji plochy ( č.2, 3, 4, 5, 6 ) 

Javor mléč ( acer platanoides )  30 % 

Dub letní ( Quercus robur )   30 % 

Jasan ztepilý ( Fraxinus excelsior )  20 % 

Lípa velkolistá ( Tilia platyphylla )  10 % 

Třešeň ptačí ( Prunus avium )    5 % 

Střemcha hroznovitá ( Prunus padus )   5 % 

Líska obecná ( Corylus avellana ) 

 

Počty sazenic  

Počty sazenic pro každou ze 6ti ploch jsou rozepsány v příloze č.4  – Situace 

výsadeb a také v tabulce č. 4  - nákladů na biologickou rekultivaci. 
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Celkový počet sazenic podle druhů : 

Javor mléč ( acer platanoides )  1599 ks 

Dub letní ( Quercus robur )   1599 ks 

Jasan ztepilý ( Fraxinus excelsior )  1222 ks 

Lípa velkolistá ( Tilia platyphylla )    571 ks 

Modřín opadavý ( Larix decidua )      40 ks 

Třešeň ptačí ( Prunus avium )      85 ks      

Střemcha hroznovitá ( Prunus padus )     86 ks    

Líska obecná ( Corylus avellana )   130 ks 

 

 

 

Technologie založení výsadeb a trávníku 

• Povrch půdy jemně urovnaný 

• 1x frézování 

• 1x uhrabávání 

• 1x válcování 

• Osetí travní směsí v množství 2,5 kg / 100 m2 

• 1x válcování 

Termín : duben – polovina května, popř.září 

 

Založení výsadeb : 

 

Výsadba bude provedena jamkovým způsobem do urovnaného terénu. Jamky jsou 

velikosti 30x30x30 cm bez výměny půdy. Na dno jamky bude přidána 1 tableta 

SILVAMIXu jako při hnojení.  

 Zasazené stromy ( spon 2 x 2 m ) budou opatřeny jedním kůlem s plochým 

úvazem. Po výsadbě je navržena plošná zálivka v množství 10 l / m2. 

Lískové keře budou vysázeny v linii před první řadou stromů, spon v řadě je 1,5 m  

( příloha č.4 – způsob míšení výsadeb ) 
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Vylepšování porostů : 

 

 Počítám s cca 20ti % vylepšováním porostů, tj. s náhradou uhynulých sazenic, 

zejména v souvisle zalesněné ploše na pozemku manželů Viktorových ( jižní část území ). 

 

Termín výsadeb : březen – duben, popř. polovina září – říjen 

 

Ochrana výsadeb před poškozením zvěří 

Souvisle zalesněná plocha bude ohrazena drátěnou oplocenou na dřevěných 

kůlech o výšce 150 cm. Oka o velikosti 100 x 100 mm. Kůly budou zapuštěny do země 

cca 80 cm, celková výška kůlů 130 cm, vzdálenost mezi sebou 3 m. 

 

Návrhy na udržování rekultivovaných ploch 

Po dobu 3 let od výsadby se doporučuje selektivně – v pásech . hubit narůstající 

buřeň okolo sazenic, a to 1x ročně chemickým postřikem. Případný úlet bříz ponechávat 

jako budoucí součást porostů. 
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VÝPOČET NÁKLADU NA BIOLOGICKOU REKULTIVACI 

 

Tabulka 4  Náklady na biologickou rekultivaci 

Položka MJ výměra Jednotková Cena celkem
cena CZK

Výsadba keře bez obalu ks 156 13,80 2 153,00 
Výsadba stromů ks 6242,4 48,00 299 635,00 
Odpl.evelení postřikem před m2 35362 1,10 38 898,00 
Odplevelení postřikem po m2 35362 2,05 72 492,00 
Ochr.dřevin chránič PVC ks 608 2,95 1 794,00 
Chem.nátěr - proti okusu ks 21360 0,50 10 680,00 
Ošetření trávníku jednorázově m2 42006 2,10 88 213,00 
Zalití rostlin vodou m3 353,62 48,50 17 151,00 
Dovoz vody na zálivku - 6km m3 353,62 364,00 128 718,00 
Směs jetelotravní kg 250 160,00 40 000,00 
Třešeň ptačí ks 102 25,00 2 550,00 
Modřín opadový ks 48 40,00 1 920,00 
Líska obecná ks 156 20,00 3 120,00 
Střemcha hroznovitá ks 103,2 28,00 2 890,00 
Lípa velkolistá ks 685,2 35,00 23 982,00 
Dub ks 1918,8 40,00 76 752,00 
Jasan ztepilý ks 1466,4 35,00 51 324,00 
Javor mléč ks 1918,8 40,00 76 752,00 
Tyčka jehl. ks 6817 17,00 115 888,00 
Silvamix ks 6398,4 2,20 14 076,00 
Roundup kg 34,98 790,00 27 634,00 
PVC síťka na kmínky ks 729,6 12,00 8 755,00 
Biologické náklady celkem 1 105 377,00 
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Záchranný transfer chráněných živočichů 

 

Dle vyjádření odborné firmy, která studii provedla, je tato lokalita velmi cenná z 

pohledu výskytu těchto zvláštně chráněných druhů. Vlastní rekultivací by došlo nejen ke 

změně jejich biotopu, ale i k fyzické likvidaci jednotlivých populací. Z tohoto důvodu je 

nutno přistoupit k jejich záchrannému transferu do náhradní lokality – laguny, která bude 

zachována. Je nasnadě toto řešení přehodnotit, předpokládá se náročnost postupu 

rekultivačních prací z hlediska rozmístění všech lagun na jednom území. Transfer 

živočichů by proběhl v rámci zmíněného území, na území laguny a jí přilehlé, 

bezpečnostní oplocení a zamezení migrace živočichů. Vzhledem k fázi technické 

rekultivace, kdy bude použita těžká technika, se mi jeví jako šetrnější varianta vzhledem k 

životům.   

K  záchrannému transferu bude nutno získat výjimku příslušných orgánů státní 

správy. ( Okresní úřad Frýdek – Místek a Ministerstvo životního prostředí ) 

Nabízí se druhá varianta a pro zmíněné chráněné živočichy varianta lepší, a to 

vytipovat náhradní lokalitu pro vypuštění těchto živočichů. I v tomto případě ukládá zákon 

vyjádření vlastníků pozemků eventuálních lokalit. 

 

Vypouštění důlních vod v souvislosti s rekultivací 

 

 Na zájmovém území se nacházejí 2 laguny. Jižní lagunu, která je obsáhlejší, a 

která zasahuje do území rekultivovaného stromovým porostem, je nutné vyčerpat a 

následně zavozit nahaldovanou hlínou za účelem zarovnání terénu. Jednorázové 

odvodnění předmětného prostoru navrhuji odčerpat pomocí ponorného čerpadla EMU KS 

70H při čerpaném množství 10 l/s. Příkon čerpadla činí 7,5 kW při 2900 ot./min. Toto 

čerpadlo je ve vlastnictví organizace, tudíž jsou ušetřeny náklady za čerpání. V kalkulaci 

na technickou rekultivaci jsou zahrnuty z hlediska komplexnosti výpočtu nákladů na celou 

rekultivaci.  Pro vytažení čerpadla bude použito ocelové lanko o průměru 6 mm a 

přenosné trojnožky s kladkou. Vzhledem k jednorázovému odvodnění prostoru není nutno 

mít v záloze další čerpadlo, avšak při vyčíslení nákladů je s touto položkou rovněž 

počítáno v rámci komplexnosti. Pro výtlačnou trasu  od čerpadla navrhuji použít polotuhé 

požární hadice DN 100, PN 10 na požární rychlospojky velikosti "A" ( DN 100 ). Nabízí se 

dvě varianty vyústění a následného čerpání : 



25 

 

• Tento řád vyústit v místě silničního příkopu, kde se v současné době nachází 

betonové vyústění, které slouží k vypouštění vody z čistých kolektorů skládky 

průmyslových odpadů ze sousedství. 

• Tento řád vyústit v místě silničního výkopu u přilehlé komunikace 

 

 Před zahájením čerpání je nutno zpracovat provozní řád pro provoz, údržbu a 

kontrolu čerpacího zařízení, se kterým je povinna se prokazatelně seznámit jeho obsluha. 

To vše ve smyslu §64 Vyhl. ČBÚ č.26/1989 Sb. 

Před započetím této činnosti je potřeba získat vyjádření referátu životního 

prostředí příslušného okresního úřadu  a také úřadu příslušného povodí, v tomto případě 

Povodí Odry a.s. 

Je také nutno dodržovat postupy, zejména co se týká množství a časového období 

vypouštěných vod, aby nedocházelo ke škodám na majetku v případě vybřežování vody z 

příkopu a případné podmáčení nemovitostí. Je potřeba si uvědomit, že veškerou právní 

odpovědnost za tento úkon nese zadavatel, a to CIDEM Hranice a.s. 
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OSTATNÍ NÁKLADY NA REKULTIVACI 

 

Tabulka 5  Ostatní náklady na rekultivaci 

Úprava podloží
Zhutnění podloží m2 30000 4,95 148 500,00 
Svislé konstrukce
Osazení kůlů ks 220 98,00 21 560,00 
Ostatní konstrukce a práce
Čištění příkopů m 20 201,00 4 020,00 
Odchyt živočichů soub 1 53 000,00 53 000,00 
Bourání
Doprava bouraných hmot 1km t 61,2 370,00 22 644,00 
Demolice
Vodorovné přemístění suti na skládku 1 kmt 36,45 101,00 3 681,00 
Demolice budov odstř.zdivo m3 104,13 107,00 11 142,00 
Poplatek za skládku t 36,45 300,00 10 935,00 
Přesun hmot
Sadovnické úpravy t 39,51 443,00 17 503,00 
Konstrukce zámečnické
Oplocení ze stroj.pletiva m 650,00 46,50 30 225,00 
Sítě drátěné m 650,00 60,00 39 000,00 
Zámečnické konstr.přesun t 1,95 481,00 938,00 
Vedlejší výdaje
Zařízení staveniště % 2,30 80 206,10 184 474,00 
Náklady celkem 547 622,00 
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4. Stručné technicko-ekonomické a ekologické vyhodnocení 
navrženého řešení 
 

4.1.  Technicko-ekonomické vyhodnocení 
   

Tvoření výše rezervy na sanaci a rekultivaci ukládá v jasném rozsahu zákon. Z 

tohoto důvodu je rámec sanace a rekultivace jasně ohraničen finančními možnostmi. 

Jistým způsobem se dá v tomto případě tato rezerva navýšit, a to částkou z prodeje 

území, které spadá do záměru územního plánu, tudíž bude ze zájmového území tímto 

krokem vyčleněn. Zároveň je to jediná možnost, jak rozpočet na sanaci a rekultivaci 

zvýšit, protože provozovna je již zrušena, tudíž žádnou další rezervu tvořit nemůže. 

Vyčíslené náklady na technickou  a biologickou rekultivaci se mohou změnit, při realizaci 

budou dány výběrovým řízením dodavatelských firem a s tím související tvorbou cen v 

daném období. Použitá stavební a těžká technika potřebná k technické části rekultivace 

bude předmětem výběrového řízení vycházející z poptávky daných činností na zájmové 

území. Jsem si vědoma různých variant použití této techniky, je na posouzení každého 

subjektu, kterou techniku vlastní a jak ji v dané problematice použije. Vše konkrétní bude 

předmětem výběrového řízení. 

 

 

 

4.2. Ekologické vyhodnocení navrženého řešení  
 

 Plán likvidace dobývacího prostoru Řepiště řeší způsob zahlazení následků těžby 

s cílem rekultivace území při dodržení principu udržitelného rozvoje ve smyslu zákona o 

životním prostředí. Můj návrh rekultivace začleňuje předmětné území do reliéfu okolního 

území tak, aby se nezměnil charakter krajiny ani stávající úroveň životního prostředí. 

Realizace plánované činnosti bude mít jednoznačně kladný vliv na úroveň  životního 

prostředí a po vysázení dřevin a zatravnění zájmového území se může stát významným 

krajinným prvkem. 

Povrchová voda je součástí důlních vod, které budou v průběhu činnosti 

odčerpány. Spodní vody na ložisku nebudou narušeny, vzhledem k tomu, že se nachází v 

glacilakustrinních štěrcích a tyto nebyly ani v minulosti těžbou dotčeny.¨ 
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Řešení likvidaci prostoru, které předkládám, nenarušuje ovzduší. Fauna a její 

výskyt je vázán na stávající vodní prostředí – laguny, které jsou stanovištěm 

obojživelníků. Tyto  vodní plochy budou v celé míře mého řešení zachovány, ač ve 

zmenšeném rozměru. Tímto řešením dávám předpoklad udržení aspoň některých druhů 

stávajících živočichů na lokalitě i v budoucích letech. 

V projektové dokumentaci je pak nutné zakomponovat  odchyt  a transfer těchto 

živočichů.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

5. ZÁVĚR 
 

Cíle sobě dané v úvodu této práce jsem vypracovala tak, aby bylo možné celý 

tento záměr realizovat. Rekultivací prostoru dotčeného těžbou je cíl navrátit krajině 

původní vzhled a ráz. Přihlížím zejména k již zabydleným živočichům, kterým je potřeba 

zachovat vzniklou vodní plochu, ač ve zmenšeném rozměru. Zachování vodní plochy také 

zmírní sesuvy svahu, který je namáhán následky hornické činnosti a vlivy poddolování. 

Požadavek vlastníků jižní části pozemku k osázení pozemku stromy je také pozitivní ve 

smyslu navrácení krajině původní tváře. Biologické části rekultivace jsem věnovala 

podrobnější část, vzhledem k osobnímu vztahu k přírodě a názoru, že kvalita přírody je 

pro člověka nejdůležitější. 

Historickou chybou v legislativě, a to střetem zájmů stavebního a horního zákona, 

se podařilo jednoznačně vyřešit rekultivaci části dobývacího prostoru, kterou navrhuji k 

odprodeji. Tento krok má výsledný efekt možnosti zvýšit rezervu na rekultivaci zbylého 

území.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

1 ČBÚ   Český báňský úřad 

2 Kategorie "O"  obyčený odpad 

3 KKZ   Komise pro klasifikaci zásob 

4 Ods.   Odstavec 

5 Sb.    Sbírky 

6 m n.m.   metry nadmořské výsky 

7 ssz   severoseverozápad 
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