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Anotace: 
 

V diplomové práci se zabývám návrhem na sanaci a rekultivaci kamenolomu 

Všechlapy tak, aby vyhovoval novým trendům v oblasti rekultivace krajiny postižené 

těžbou nerostných surovin. V úvodní části se seznámíme se základními údaji o 

kamenolomu, charakteristikou ložiska, způsobem jeho dobývání a úpravou suroviny. Dále 

navrhnu několik možných řešení rekultivace kamenolomu. Na závěr tyto řešení zhodnotím 

tak, aby bylo možné  jednotlivá řešení porovnat a navrhnout to nejvhodnější na dané 

území.  

 
Klíčová slova: rekultivace, sanace, kamenolom, životní prostředí,    
 
 
 

Annotation: 
 

In my diploma paper I deal with the proposal for redevelopment and recultivation 

of a stone pit Všechlapy in order to conform to the new trends in the field of recultivation 

of landscape, which is afflicted with mining of mineral resources. In the preamble we get 

acquainted with the basic indications about the stone pit, with the characteristic of site 

bearing, with the method of it´s  mining and with the  modification of raw material. 

Further, I will suggest several possible solutions of the stone pit recultivation. In the 

conclusion I will evaluate these solutions so, that it could be possible to compare the 

particular solutions and to suggest the optimal solution for the given territory. 

 

Keywords: recultivation, redevelopment, stone pit, environment 
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Seznam použitých zkratek: 

DP – dobývací prostor 

JP – jiná plocha 

NP – neplodná plocha 

POPD – Plán otvírky, přípravy a dobývání 

EU – Evropská unie 

OBÚ – Obvodní báňský úřad 
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1. Úvod 

Severozápadně od Českého středohoří v okrese Teplice na katastrálním území obce 

Všechlapy u Zabrušan se nachází dobývací prostor (DP) kamenolomu Všechlapy. V tomto 

DP se těží ložisko čediče pro stavební účely používaný jako drcený kámen různých frakcí. 

První těžba začala roku 1930 a do roku 1945 byl majitelem Walter Schod. V rozmezí let 

1945 – 1960 patřilo ložisko DP pod správu Státních silnic n. p. Teplice. V letech.1961 - 

1992 patřilo ložisko DP n. p. Severokámen Liberec. Od roku 1992 do současné doby 

dobývá ložisko firma Basalt CZ s.r.o. Přístupné je ze silnice III třídy 25327.  

Na ložisku probíhá povrchová lomová těžba, která nejvýraznějším způsobem 

zasahuje do krajiny, což má negativní vliv na životní prostředí. Na otevřených plochách 

lomu a vnějších výsypkách, kde byla odstraněna původní vegetace se mění klimatické 

podmínky. Voda se odpařuje ve větším množství a dochází zde ke snižování vzdušné 

vlhkosti, což má za následek větší prašnost v okolí lomu. 

Pro ekonomické vytěžení užitkového nerostu se nejprve musí skrýt horniny 

a zeminy, které se umístí na vnější výsypku lomu. Výsypka působí v krajině stejně rušivě 

jako lom samotný. 

Odstraňování následků hornické činnosti je problém, kterému se by se měla 

věnovat velká pozornost. Výběr vhodné varianty rekultivace krajiny postižené hornickou 

činností je velice složitý proces. Musí se vycházet z podmínek daného území jako jsou 

zeměpisná výška, klimatické podmínky, flora a fauna, potřeby obyvatelstva 

a infrastruktury. 

Cílem práce je navrhnout několik možných variant sanace a rekultivace 

kamenolomu Všechlapy po ukončení těžby a toto řešení zhodnotit po stránce technické, 

sociálně společenské, ekonomické a ekologické. 
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2. Charakteristika kamenolomu Všechlapy 

2.1. Geologie okolí kamenolomu 

Z geologického hlediska leží výhradní ložisko čediče Všechlapy v Krušnohorské 

soustavě a představuje západní výběžek celku Českého středohoří. Jihozápadně od 

kamenolomu Teplické středohoří navazuje na okrsek Chabařovické pánve, který je 

součástí Mostecké pánve. Celé ložisko se svažuje k jihozápadu. Terén nezasažený těžbou 

na jižním okraji DP Všechlapy dosahuje nadmořské výšky 276 m n.m.. V severní části 

dosahuje nejvyšší nadmořské výšky 351 m n.m. na vrcholu nazývajícím se Na Niveře. 

 
Obr.1 Letecký pohled na kamenolom  

Ložisko je součástí terciérních vulkanických erupcí vzniklých převážně při první 

vulkanické fázi v průběhu oligocénu. DP Všechlapy je tvořen částí vulkanického příkrovu 

nefelinického čediče, který spočívá na starším podkladu křídových a terciérních sedimentů. 

Jde o lávový proud, který se vylil z místa dráhy v oblasti Niveře nebo dále na 

severovýchod odtud. Příkrov překryl starší nerovný podklad, generelně ukloněný 

k jihozápadu. Čedičový příkrov dosahuje mocnosti 25-40 m. Jihozápadní a severozápadní 

hrana DP Všechlapy naopak kopíruje okraj čedičového výlevu, kde příkrov postupně 
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dosahuje nulové mocnosti na povrch vystupují podložní terciérní a křídové sedimenty. 

Povrch křídy je zvětralý a odvápněný.[6] 

2.2. Geologie ložiska 

Ložisko se nachází v rozmezí nadmořských výšek 262 m n.m. až 325 m n.m.. 

Úklon ložiska je 6 - 10 %. V této oblasti leží základ ložiska mezi 286 a 325 m n. m., 

z čehož připadá mírnější úklon na severní a příkřejší úklon na jižní část. Průběh báze tělesa 

je dobře ověřen sítí vrtů z průzkumu z roku 1987. 

 

Obr.2 Geologická mapa území 

Čedičová hornina ložiska má petrografické složení olivinického nefelinitu. Jde 

o velmi bazickou vyvřelinu s hojným olivínem ve vyrostlicích i v základní hmotě. Analcim 

jako podstatná součást horniny se objevuje ve svrchní části ložiska. Obsahuje hojné 

vyrostlice olivínu, velikosti většinou do 1mm. Vyrostlice augitu jsou méně hojné a malé, 

do 0,5 mm. Hornina je masivní, jen ojediněle s proudovou texturou a bývá kompaktní. 

Lomné plochy jsou hladké až hrbolaté, lasturovitě klenuté. Lomné hrany jsou ostré. 
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Hornina je většinou dosti rozpukaná a má balvanitou až kulovitou odlučnost. Pukliny jsou 

většinou vyplněny zcela přeměněným zjílověným olivinickým nefelinitem, který se drobí 

a není využitelný při technologickém zpracování. 

2.3. Hydrogeologie ložiska 

Hydrograficky patří území k povodí potoka Bouřlivce, který protéká jihozápadně 

od ložiska a vlévá se u obce Hostomice do řeky Bíliny. Nadmořská výška údolí 

jihozápadně od ložiska je asi 205 m n. m.. Západně od Všechlap je vybudována na potoku 

Bouřlivec vodní nádrž s přehradou Všechlapy s vodní hladinou kolem 210 m n. m.. 

Hydrogeologické poměry na výhradním ložisku čediče jsou velmi jednoduché. 

Povrchové vodní toky nebo vodní zdroje se na ložisku nevyskytují. Srážková voda je 

povrchově odváděna po svazích návrší k západu, jihozápadu a jihu, do potoka Bouřlivce. 

Hladina podzemní vody nebyla v průzkumných dílech na ložisku zjištěna ani při starém, 

ani při novém průzkumu. Svah ložiska a značné rozpukání horniny umožňují rychlý odtok 

srážkových vod z vyšších etáží směrem k etáži bazální. 

Horniny křídového podloží, tj. slínovce, jsou pro vodu prakticky nepropustné. 

Ložiska čediče mají omezenou propustnost, a to hlavně po puklinách. Zjílověné čediče 

a tufy jsou nepropustné. Horniny v širším okolí nejsou zvodnělé a povrch je odvodňován 

samospádem do okolních údolí. 

Úroveň základu ložiska leží vysoko nad místní erozivní základnou, kterou tvoří 

údolí potoka Bouřlivce jihozápadně od ložiska ve výšce 205 m n. m. 

Část srážkových vod se vsakuje a tvoří puklinovou vodu v čedičové hornině. Tato 

voda prosakuje až do spodní části čedičového tělesa, kde se hromadí na bázi nejnižšího 

těžebního řezu lomu. 

Odtok je usnadňován tím, že se zachovává mírné stoupání těžebních řezů ve směru 

těžby - přibližně k severu. K určitému hromadění podzemní vody bude docházet přímo na 

bázi ložiska nad nepropustným křídovým podložím. Tato poloha však nebyla při těžbě 

ještě zastižena. Při těžbě spodní části ložiska se nedoporučuje odtěžovat ložisko až na dno. 

Toto opatření má zabránit hromadění vody v místech odtěžení horniny až na podložní 

rozbřídavé a téměř nepropustné slíny a jíly, ale na bázi bazálního řezu ponechávat min 0,5 

m ochranou vrstvu pevného čediče. V této ochranné vrstvě zůstane 167 049 m3 vázaných 
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zásob. Ponecháním ochranné vrstvy čediče bude zabezpečena možnost celoročního 

provozu kamenolomu.[6] 

2.4. Geologické zásoby na ložisku 

Na základě provedeného podrobného geologického průzkumu v roce 1960, byly 

zjištěny zásoby v celkovém množství 8 022 000m3. V průběhu těžby se v jihovýchodní 

části DP Všechlapy objevovala povrchová pásma zjílověného čediče. V důsledku toho byl 

v roce 1981-1982 proveden těžební průzkum se zaměřením na ověření ložiskových poměrů 

v jihovýchodní části DP Všechlapy. Na základě tohoto průzkumu byl proveden nový 

přepočet zásob a to na 10 038 000m3 bilančních zásob. V dalších letech 1985-1987 byly 

provedeny podrobné průzkumy s cílem ověřit severní předpolí v rozsahu DP Všechlapy 

a vymezit nevhodné části ložiska. 

 

Rozdělení zásob na ložisku roku 2003 

Celkové geologické zásoby      5 381 835 m3 

Vázané zásoby v závěrných svazích     405 652 m3 

Odpočet výklizu       255 913 m3  

Vázané zásoby v bazální ochranné vrstvě     167 049 m3 

Vytěžitelné zásoby       4 553 221 m3  

Hmotnost vytěžitelných zásob     13 568 598 t 

Životnost ložiska při těžbě 500 tis. t/rok    27 roků 

2.5. Přístupnost kamenolomu a dopravní cesty na lomu 

Kamenolom je přístupný ze silnice III třídy, která vede z JV strany a spojuje obce 

Hudcov a Všechlapy. Tato silnice se dále napojuje 2 km jižně od kamenolomu na silnici 

první třídy E442 spojující okresní města Most a Teplice. Doprava suroviny z kamenolomu 

je výhradně automobilová.  

Expedice vytěženého materiálu je zvýšena v období od dubna do října. Denní 

expedované množství materiálu je v uvedeném období přibližně 3000 – 3500t. 
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Roční množství přepravovaného materiálu se pohybuje v závislosti na poptávce 400 

000 – 500 000t. Lze říci, že se vhledem ke ztrátám, vyrobí a následně prodá o 15% 

produktů méně, než činní hrubá těžba.  

Hlavní dopravní cesta na lomu vede od administrativní budovy k severovýchodu 

podél pásového dopravníku do 1. etáže až k mobilní drtící lince, kde dále pokračuje 

severním směrem a končí v nejsevernější části kamenolomu na 3. etáži.  

Lomové komunikace slouží jednak pro přepravu suroviny z oblasti těžby 

k úpravárenské lince a pro převoz drceného kameniva na depa uvnitř areálu provozovny 

a pro dopravu skrývkových materiálů, které jsou dopravovány na vnitřní a vnější výsypky. 

2.6. Pozemky v DP Všechlapy 

Ke stanovení DP Všechlapy došlo obvodním báňským úřadem v Mostě 

31.12.1962. Celková výměra DP Všechlapy je 0,455km2 . 

 
Obr.3 Vyznačení DP Všechlapy   

V přehledné tabulce č.1 uvádím přehled všech pozemků v DP Všechlapy 

a jejich vlastníků. Zdrojem mi byl katastr nemovitostí.[14] 
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Tab.č.1 Vlastníci pozemků v DP Všechlapy 
Parcelní číslo Výměra (m2) Vlastník Druh pozemku Způsob využití  
96/14 46562 Česká republika Ostatní plocha NP 
345/1 41948 Česká republika Ostatní plocha JP 
115 29589 BASALT CZ s.r.o. Ostatní plocha DP 
148/4 24659 Česká republika Ostatní plocha NP 
117/8 24234 BASALT CZ s.r.o. Ostatní plocha - 
341/1 23980 Česká republika Ostatní plocha JP 
329/2 21010 Česká republika Ostatní plocha JP 
120/3 19356 L. Plechatý Orná půda - 
364 19008 Česká republika Ostatní plocha DP 
370 17767 Česká republika Ostatní plocha JP 
96/16 16879 BASALT CZ s.r.o. Ostatní plocha DP 
345/2 16745 BASALT CZ s.r.o. Ostatní plocha JP 
373 14189 BASALT CZ s.r.o. Ostatní plocha DP 
335/2 13353 L. Plechatý Orná půda - 
117/7 13093 BASALT CZ s.r.o. Ostatní plocha DP 
358 11016 Česká republika Ostatní plocha JP 
316/3 10350 Česká republika Ostatní plocha JP 
96/21 9447 Obec Zabrušany Ostatní plocha NP 
341/2 6278 BASALT CZ s.r.o. Ostatní plocha JP 
339/2 5920 BASALT CZ s.r.o. Ostatní plocha NP 
96/19 5778 Česká republika Ostatní plocha NP 
117/3 5371 BASALT CZ s.r.o. Ostatní plocha DP 
96/17 5150 BASALT CZ s.r.o. Ostatní plocha DP 
375/2 4497 Česká republika Ostatní plocha DP 
321 4190 Česká republika Ostatní plocha JP 
353 4151 Česká republika Ostatní plocha JP 
375/3 3375 D. Bergmann Ostatní plocha DP 
341/3 3423 Česká republika Ostatní plocha JP 
345/3 3420 BASALT CZ s.r.o. Ostatní plocha JP 
117/9 3036 BASALT CZ s.r.o. Ostatní plocha NP 
341/5 2705 BASALT CZ s.r.o. Ostatní plocha JP 
123/1 2556 Česká republika Ostatní plocha DP 
103/2 1814 BASALT CZ s.r.o. Orná půda - 
305/5 1777 BASALT CZ s.r.o. Ostatní plocha DP 
620/2 1607 BASALT CZ s.r.o. Ostatní plocha DP 
96/18 1498 BASALT CZ s.r.o. Ostatní plocha NP 
335/1 1441 Česká republika Orná půda - 
354 1411 Česká republika Ostatní plocha JP 
334/1 1298 Česká republika Ostatní plocha NP 
148/6 1217 BASALT CZ s.r.o. Orná půda - 
174/9 1209 BASALT CZ s.r.o. Ostatní plocha JP 
362 997 Česká republika Ostatní plocha DP 
326 928 Česká republika Ostatní plocha NP 
666 776 BASALT CZ s.r.o. Ostatní plocha DP 
330 755 Česká republika Ostatní plocha NP 
620/3 730 BASALT CZ s.r.o. Ostatní plocha DP 
322 593 Česká republika Ostatní plocha NP 
117/10 572 BASALT CZ s.r.o. Ostatní plocha NP 
352/1 518 Česká republika Ostatní plocha DP 
345/4 512 BASALT CZ s.r.o. Ostatní plocha JP 
96/15 482 Česká republika Ostatní plocha NP 
665 363 BASALT CZ s.r.o. Ostatní plocha DP 
148/8 301 Česká republika Ostatní plocha NP 
348/2 252 BASALT CZ s.r.o. Ostatní plocha DP 
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Parcelní číslo Výměra (m2) Vlastník Druh pozemku Způsob využití  
341/4 240 BASALT CZ s.r.o. Ostatní plocha JP 
339/1 224 Česká republika Ostatní plocha NP 
339/1 214 Česká republika Ostatní plocha NP 
117/5 173 Česká republika Ostatní plocha DP 
305/6 155 BASALT CZ s.r.o. Ostatní plocha JP 
374 144 Česká republika Ostatní plocha NP 

 

Z tabulky vyplývá, že největším vlastníkem pozemků je stát, který 

vlastní 55% v DP, společnost BASALT CZ s.r.o. vlastní 35% pozemků v DP, 

L.Plechatý vlastní 7,2% pozemků v DP, obec Zabrušany vlastní 2,1% 

pozemků v DP a D.Bergmann vlastní 0,7% pozemků v DP. 

Těžební společnost BASALT CZ s.r.o. má 65% pozemků v DP 

Všechlapy v pronájmu. 
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3. Technologie dobývání a zpracování kamene 

Kamenolom byl založen v jihozápadní části ložiska. Hlavní těžba začala začátkem 

60. let, kdy po delimitaci patřil kamenolom n. p. Severokámen Liberec. Těžba začala 

pouze jedním těžebním řezem s výškou stěny 15 – 20 m. V dalších letech se plocha 

kamenolomu podstatně zvětšila a směrem do svahu byly postupně založeny další tři řezy. 

V současné době je ložisko těženo 4 těžebními řezy. 

Postup těžby je veden generelně od jihozápadu k severovýchodu. Základní směrný 

postup lomových řezů v POPD vychází ze současného stavu roztěžení a počítá se 

zachováním generelního směrného postupu těžby směrem k severovýchodu. 

Úroveň jednotlivých řezů vychází z úrovně báze ložiskového tělesa a pozvolna se 

svažuje od severovýchodu k jihozápadu. Z toho vyplývá i postupný růst úrovně báze lomu 

při těžbě postupující od jihozápadu k severovýchodu. Dalším důvodem postupného 

zvyšování báze těžebních řezů je zajištění přirozeného odvodňování lomu. Současná 

úroveň jednotlivých řezů v místě jejich čela je 282, 300 a 330 m n. m.. Naopak v jižní 

a jihovýchodní části lomu dojde při postupu těžebních řezů jihovýchodním směrem ke 

snížení úrovně dna jednotlivých řezů. 

Skrývky jsou v současné době ukládány na vnější výsypky do prostoru západního 

okraje DP Všechlapy mimo prostor plánované těžby a po vytěžení ložiska budou použity 

pro sanaci a rekultivaci prostoru kamenolomu.  

Ornice se od skrývky těží odděleně a je ukládána mimo prostor plánované těžby ve 

východní, severovýchodní a v severozápadní části DP Všechlapy. 
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3.1. Těžba a rozpojování suroviny 

Vzhledem k úložním poměrům je těžba na ložisku prováděna stěno - jámovým 

lomem. Jak už bylo řečeno, je realizována ve čtyřech těžebních řezech a nepočítá se 

zvyšováním jejich počtu. Průměrná roční těžba činní 500tis tun. Maximální kapacita těžby 

stávající technologií je 750tis tun ročně. Při zachování současné průměrné roční těžby je 

odhadovaná životnost kamenolomu 25–30let.  

Vrtání je řešeno vrtnými soupravami (ROC F9). Vrty jsou prováděny ve dvou až 

čtyřech řadách. 

 
Obr.4 Vrtná souprava ROC F9   

Rozpojování horniny je zajišťováno trhacími pracemi velkého rozsahu a to 

clonovými odstřely s použitím elektrických milisekundových rozbušek. V kamenolomu 

Všechlapy se používá i neelektrický roznětný systém Indetshock, umožňující odpálení 

každého vrtu samostatně při libovolném počtu vrtů. Při jednom odstřelu může být použito 

maximálně 3000 kg trhaviny a v jednom časování může být přivedeno k výbuchu 

maximálně 800 kg. 
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Sekundární rozpojování nadměrných kusů rubaniny je prováděno buď pomocí 

hydraulických kladiv nebo pomocí trhacích prací malého rozsahu příložnými náložemi. 

Jsou používány povolené průmyslové trhaviny typu DAP VTP 1 nebo Slurrit.[6] 

Povolení pro trhací práce velkého rozsahu bylo vydáno OBÚ v Mostě dne 8.1.1993. 

Samotné trhací práce jsou prováděny dodavatelsky firmou Destrukce s.r.o. Liberec. 

 
Obr.5 Nakládání rubaniny 
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3.2. Jakostní charakteristika suroviny 

Fyzikálně-mechanické vlastnosti čediče těženého v kamenolomu Všechlapy mu 

primárně předurčují využití jako stavební drcené kamenivo. Společnost Basalt CZ s.r.o. je 

držitelem certifikátu na stavební kamenivo. 

Použitelnost kameniva je hlavně:  

• do betonu 

• pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných 

dopravních ploch 

• pro malty 

• pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby 

a pozemní komunikace 

• pro kolejové lože 

Několik praktických příkladů využití čediče ze Všechlap: 

• dálnice D8 (dostavba z Lovosic do Řehlovic celkem 16 km , kamenivo do 

betonových směsí na výrobu mostních konstrukcí) 

• rychlostní koridor Praha-Drážďany (kamenivo na výstavbu železničního spodku, 

svršku) 

• hnědouhelné lomy (kamenivo pro sanační a rekultivační práce na lomech) 

• silnice I třídy 254 a 258 z Teplice do Kostomlat pod Milešovkou (kamenivo pro 

výrobu asfaltových směsí, povrchové vrstvy)  
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3.3. Technologické zařízení lomu 

Technologie výroby drceného kameniva spočívá v použití klasické těžební 

a přepravní techniky. Úpravárenské linky zpracovávající těženou surovinu v několika 

navazujících částech, drcením a tříděním pro zajištění požadované kvality produkce 

drceného kameniva. 

Technické řešení je zřejmé z přiloženého technologického schématu v příloze č.3, 

kde je podrobně znázorněn postup zpracování suroviny a jsou označeny jednotlivé stroje a 

zařízení. Celá technologie kamenolomu na zpracování kameniva se skládá ze šesti částí.  

V roce 2004 došlo k rozsáhlé rekonstrukci sekundární a terciární části technologie 

tak, aby vyhovovala normám EU pro výrobu kvalitních drtí.  

Technologické částí kamenolomu: 

• primární část technologie 

• sekundární část technologie 

• terciérní část technologie 

• kvartérní část technologie 

• technologie pro výrobu speciálních směsí 

• koncové třídění 

 
Obr.6 Primární část technologické linky  
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4. Sanace ložiska a variantní řešení rekultivace 

Za sanace a rekultivace jsou považovány všechny práce, které je organizace 

povinna učinit k nápravě škod na krajině a škod vzniklých na pozemcích právnickým 

i fyzickým osobám těžební společností.[9]  

Rekultivace ploch po těžební činnosti je závěr hornické činnosti zaměřený na 

zpětné uvedení devastované plochy do kulturního stavu souborem opatření technické 

a biologické povahy. Jedná se především o plochy, jež devastací ztratily schopnost 

zemědělského, lesnického, vodohospodářského nebo jiného využití. 

4.1. Varianta 1 - sanace a rekultivace lesnicko-zemědělská 

Úkolem sanačních prací je upravit terén tak, aby se vytvořily vhodné podmínky pro 

následný druh rekultivace. V našem případě jde hlavně o sanaci lomových stěn a úpravu 

dna vytěženého kamenolomu. 

Po ukončení těžby v kamenolomu Všechlapy bude velmi změněn reliéf původního 

území. Vymezení ploch pro sanace a rekultivace je znázorněna v příloze č.1. Pro usnadnění 

úpravy lomových stěn zůstanou pracovní plošiny v minimální šířce 5 m. V těchto 

závěrných svazích zůstane 405 652 m3 vázaných zásob. V návrhu sanace pro lesnickou 

rekultivaci počítám s úpravou jednotlivých etáží tak, aby co nejlépe území dotčené těžbou 

navázalo na okolní krajinu. Pro úpravu lomových stěn budou použity trhací práce, jejichž 

úkolem bude narušit pravidelnost etáží a vytvořit podmínky pro budoucí uchycení zeleně a 

rozčlenění svahu. K vytvarování svahu bude použit materiál z výsypky a neprodejné 

zbytky z úpravy suroviny.  

 

Celková délka úseků, které budou upraveny odstřely: 1800 m 

Počet vrtů pro odstřely: v jedné řadě (à 3 m):  600 vrtů 

Sumární metráž vrtů při průměrné hloubce 7 m:  4200 m 

Předpokládaný průměr vrtů:      90 mm 
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Odhad nákladů na sanaci lomových stěn 

Náklady na vrtné a trhací práce 

Vrty pro odstřel      4 410 000 Kč 

Nabití a utěsnění vrtů      554 400 Kč 

Odstřel nabitých a utěsněných vrtů    472 500 Kč 

Celkem počítám za vrtné a trhací práce pro úpravu lomových stěn 5 436 900 Kč. 

Na vysvahování lomových stěn bude využit materiál z výsypky, který je prozatím 

deponován v západní části DP Všechlapy. 

Náklady na vysvahování výsypkovým materiálem a na úpravu dna lomu. 

Vysvahování lomových stěn     1 764 000 Kč 

Úprava dna lomu      3 114 146 Kč 

Celkové náklady na sanační práce pro lesnickou část rekultivace pozemku budou 

10 315 046 Kč. 

 
Obr.7 Rozdělení ploch pro lesnickou a zemědělskou rekultivace  
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Obr.8 Možná konečná podoba území po dokončené rekultivaci variantou 1  

4.1.1. Část lesnické rekultivace 

Tato forma rekultivace je pracovně jednodušší, jednak kvůli menším nárokům na 

terénní úpravy oproti zemědělské rekultivaci a jednak se může využívat méně vhodných 

zemin bez převrstvení. Dle znázornění na obrázku č.7 počítám s lesnickou rekultivací na 

ploše samotného kamenolomu. Velikost plochy určené k lesnické rekultivaci je 398 215 

m2. Zalesnění je nutné provést ihned po dokončení sanačních prací. Předpokládaným 

výsledkem tohoto druhu rekultivace nebude hospodářský les, ale přirozená skladba dřevin 

plynule navazující na okolní krajinu. Navrhovaná skladba druhů dřevin a bylin musí 

vycházet z podobných přírodních podmínek, panujících v okolí kamenolomu. Správný 

výběr budoucích porostů je důležitý úkol, na kterém závisí úspěšnost lesnické rekultivace. 

Výsadbu porostů bude vhodné provádět plošně. 

Užší spon 1 x 1 m zaručuje: 

• lepší zakrytí půdy a vytvoření nutného mikroklimatu 

• přirozenou selekci jedinců v porostu 

• intenzivnější tvorbu humusu 

• lepší podmínky pro pěstební péči 
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Veškeré dřeviny navrhuji vysazovat ručně do předem připravených jamek tzv. 

jamková sadba. Výsadba sazenic se provede do 25 x 25 cm velkých jamek. Nejvhodnější 

věk sazenic je 2 -3 roky.  Nejvhodnější je provádět výsadbu stromů a keřů odděleně. 

Výsadba dřevin by měla být provedena na jaře. Vzhledem k výsadbě na antropogenních 

půdních substrátech, bude žádoucí do porostu přidat přípravné dřeviny s aktivním 

půdotvorným účinkem např. olše.[1] 

Pro úspěšné založení lesního porostu je nutné o lesní porost pečovat a doplňovat 

uhynulé stromky. Dosadbu stromků předpokládám 20%. Pěstební péčí se rozumí 

okopávání, hnojení, v prvních letech také zálivka a mechanická či chemická ochrana před 

zvěří. S pěstební péčí počítám po dobu čtyř let. 

Práce biologické rekultivace zahrnují: 

Plošná výsadba dřevin (stromků): 

• Hloubení jamek pro sazenice stromků 

• Výsadbu sazenic 

• Hnojení dřevin a zálivka 

• Vyžínání buřeně po dobu 4 let 

• Ochrana sazenic proti okusu  

Plošná výsadba dřevin (keřů): 

• Hloubení jamek pro keře 

• Výsadba keřů 

• Hnojení keřů 

Navržená druhová skladba dřevin(stromků): 

Javor klen, Javor mléč, Olše lepkavá, Bříza bělokorá, Habr obecný, Lípa srdčitá, Buk 

lesní 
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Orientační ceny sadebního materiálu výsadby stromků. Doporučený počet sazenic 

1 ks na 1 m2. Výměra 199 108 m2. Dosadba bude činit 20%.  

Tab.č.2 Orientační náklady na výsadbu stromků 

Dřevina 
Zastoupení 

(%) 

Potřeba 
sazenic (ks) 
pro 1. rok 
výsadby 

Potřeba 
sazenic (ks) 
pro 1. rok 
výsadby 
(+20%) 

Orientační 
cena za 1 

ks 
sazenice 

Celková 
cena (Kč) 

Javor klen 20 39822 47786 8 382 287 

Javor mléč 20 39822 47786 8 382 287 

Olše lepkavá 20 39822 47786 6 286 716 

Bříza bělokorá 15 29866 35839 5 179 197 

Habr obecný 10 19911 23893 5 119 465 

Lípa srdčitá 10 19911 23893 10 238 930 

Buk lesní 5 9955 11946 8 95 572 

Celkem 1 684 454 

Tab.č.3 Orientační ceny prací pro zajištění výsadby stromků 

Popis položky 
Počet 

jednotek 
Kč/jedn. 

Celková 
cena (Kč) 

Hloubení 
jamek  

238 930 ks 15,6 3 727 308 

Výsadba 238 930 ks 51,5 12 304 895 

Hnojení 238 930 ks 16 3 822 880 

Vyžínání 
buřeně 

199 108 m2 15,5 3 086 174 

Ochrana 
sazenic proti 
okusu 

238 930 ks 10 2 389 300 

Celkem 25 330 557 

Celkové orientační náklady za stromky, jejich výsadbu a jejich následnou péči činí 

celkem: 27 015 011 Kč 

Navržená druhová skladba dřevin(keřů): 

Jeřáb břek, Trnka obecná, Ptačí zob obecný, Hloh, Skalník celokrajný, Dřín 

obecný, Líska obecná, Třešeň ptačí, 
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Orientační ceny sadebního materiálu výsadby keřů. Doporučený počet sazenic 2 ks 

na 1 m2. Výměra 199 108 m2. S dosadbou nepočítám. 

Tab.č.4 Orientační náklady na výsadbu keřů 

Keře 
Zastoupen

í (%) 
Potřeba 

sazenic (ks)  
Výměra 
plochy 

Orientační 
cena za 1 

ks 
sazenice 

Celková 
cena (Kč) 

Jeřáb břek 15 59732 199 108 14 836 248 

Trnka obecná 15 59732 199 108 10 597 320 

Ptačí zob 15 59732 199 108 11 657 052 

Hloh 15 59732 199 108 21 1 254 372 

Skalník 10 39822 199 108 12 477 864 

Dřín obecný 10 39822 199 108 16 637 152 

Líska obecná 10 39822 199 108 10 398 220 

Třešeň ptačí 10 39822 199 108 10 398 220 

Celkem 5 256 448 
 

Tab.č.5 Orientační ceny prací pro zajištění výsadby keřů 

Popis položky 
Počet 

jednotek 
Kč/jedn. 

Celková 
cena (Kč) 

Hloubení 
jamek  

398 220 ks 15,6 6 212 232 

Výsadba 398 220 ks 14,9 5 933 478 

Hnojení 398 220 ks 16 6 371 520 

Celkem 18 517 230 

Celkové orientační náklady za keře, jejich výsadbu a jejich následnou péči činí 

celkem: 23 773 678 Kč. 

Celkové náklady na lesnickou část sanace a rekultivace činí: 61 103 735 Kč. 

Náklady na sanace a rekultivace jsou vyčísleny dle Katalogu popisů a směrných cen 

stavebních prací. 

4.1.2. Část zemědělské rekultivace 

Z hospodářského hlediska má největší význam. Zemědělská rekultivace bude mít za 

úkol plynule navázat na okolní obhospodařované zemědělské plochy. Dle obrázku č. 7 
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počítám využít zemědělskou rekultivaci na pozemku o velikosti 61 050 m2, kde se 

v současnosti nachází administrativní budova, technologické zařízení a manipulační plochy 

kamenolomu Všechlapy. Tento pozemek není součástí DP Všechlapy. Organizace je však 

povinna zajistit sanaci a rekultivaci podle zvláštních zákonů, všech pozemků dotčených 

těžbou.[9]  

Výběr ploch pro uplatnění zemědělské rekultivace musí být uvážlivý a v maximální 

míře musí respektovat půdně ekologická a produkční hlediska. Tento pozemek splňuje 

požadavky minimální velikosti pro zemědělskou rekultivaci a to min. 5 ha. Sklon pozemku 

je rovněž vhodný k zemědělské rekultivaci a činí 5 % jihozápadním směrem.   

Před samotnou rekultivací pozemku se bude nutno vypořádat s likvidací hmotného 

investičního majetku, který na pozemku stojí. Odhad celkových nákladů na jeho likvidaci 

jsem čerpal z údajů obsažených v POPD z roku 1997. Podle něj pořizovací hodnota činí 

17 315 000 Kč. Na likvidaci bude potřeba vynaložit prostředky ve výši 20% pořizovací 

hodnoty, což je 3 463 000 Kč.[6] 

Při rekultivaci počítám s využitím podorničních vrstev ukládaných na výsypku 

v západní části DP Všechlapy. Ty to materiály budou využity na vhodné vytvarování 

území, aby se výškově napojilo na okolní terén. Pro toto je třeba min. 30 cm podorniční 

vrstvy, na kterou bude následně rozprostřeno 50 cm orniční vrstvy. Ornice je k dispozici na 

vnějších deponiích ve východní a severovýchodní části DP Všechlapy. Skladba 

rekultivačního půdního horizontu bude poté odpovídat původní skladbě území.  

Tab.č.6 Orientační ceny zemních prací pro úpravu terénu 

Popis položky Jedn. Počet  Kč/jedn. Náklady  

Rozprostření podorniční vrstvy m3 18 315 24,50 448 718 

Rozprostření orniční vrstvy m3 30 525 24,50 747 862 

Celkem 1 196 580 

Práce po ukončení technické části rekultivace 

V  případě, kdy jsem použil humusovou vrstvu selektivně skryté ornice mocnosti 

50 cm, můžu zkrátit běžné osevní postupy na čtyři roky. I v tomto případě se doporučuje 

využít hluboko kořenících jetelovin v prvních dvou letech. Jejich úkol bude spočívat 

v potlačení hraničního efektu výsypkové zeminy a orniční vrstvy. Následně budou použity 
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luskovino-obilné směsky pro rychlé obnovení přístupné organické hmoty v antropogenní 

půdě. 

Práce při biologické rekultivaci zahrnují: 

• Založení lučního porostu 

• Hnojení, sekání a orba po dobu 4 let 

Jeteloviny vhodné pro první dva roky tvorby půdy: komonice bílá, úročník lékařský, jetel 

plazivý, štírovník růžkatý, vičenec setý, jetel zvrhlý 

Jeteloviny vhodné pro třetí a čtvrtý rok tvorby půdy: vojtěška setá, inkarnát červený, jetel 

červený 

Luskovino-obilné směsky vhodné k rychlé obnově organické hmoty: jarní pšenice, ječmen 

jarní, bob obecný, vikve  

Vhodné traviny: ovsík vyvýšený, srha laločnatá, jílek mnohokvětý 

Jetelotravní směs navrhuji ve složení: 70% jeteloviny, 30% traviny 

• Komonice bílá 70% 

• Ovsík vyvýšený 10% 

• Srha laločnatá  10% 

• Jílek mnohokvětý 5% 

• Jílek vytrvalý  5% 

Tab.č.7 Orientační ceny materiálu  pro založení zemědělských ploch  

 Popis 
Výměra plochy 

(ha) 

Potřeba osiva 

(kg/ha)  

Cena osiva 

Kč/1kg 

Celková 

cena (Kč) 

Směs osiva na čtyři 

roky 
6,1 320 275 536 800 

Celkem 536 800 
 

 

 



Bc. Michal Kabát: Rekultivace a sanace kamenolomu Všechlapy 
_______________________________________________________________________________________ 

2011                                                                                                                                      22 

Tab.č.8 Orientační ceny prací  pro založení zemědělských ploch  

Popis položky Jedn. Počet  Kč/jedn. Náklady  

Založení lučního porostu 
(osev) 

m2 61 050 8,70 531 135 

Hnojení, sekání a orba po 
dobu čtyř let 

ha 6,1 9800 59 780 

Celkem 590 915 

Celkové náklady na zemědělskou část sanace a rekultivace činí: 5 787 295 Kč. 

Měrný náklad na sanační a rekultivační práce 

Na ložisku Všechlapy je k 31.12.2010 vytvořen fond sanace a rekultivace ve výši 

13 966 224 Kč. Celkové náklady v cenové úrovni roku 2010 na sanaci a rekultivaci 

v náročné kombinované lesnicko – zemědělské rekultivaci činí 66 891 030 Kč. Po odpočtu 

vytvořeného fondu by zbývalo vytvořit 52 924 806 Kč. 

Měrný náklad na sanační a rekultivační práce je vypočten jako podíl mezi 

celkovými náklady na sanační a rekultivační, které je potřeba vytvořit (52 924 806 Kč) 

a celkového množství vytěžitelných zásob dle POPD (13 568 598 t). Měrný náklad na 

sanační a rekultivační (lesnicko-zemědělské) práce bude činit 3,9 Kč/t.  

4.2. Varianta 2 – řízená sukcese 

Úkolem sanačních prací je upravit terén tak, aby se vytvořily vhodné podmínky pro 

následný druh rekultivace. V našem případě jde hlavně o sanaci lomových stěn. 

Po ukončení těžby v kamenolomu Všechlapy bude velmi změněn reliéf původního 

území. Vymezení ploch pro sanace a rekultivace je znázorněno v příloze č.1. 

Pro usnadnění úpravy lomových stěn zůstanou pracovní plošiny v minimální šířce 

5 m. V těchto závěrných svazích zůstane 405 652 m3 vázaných zásob. 

Pro úpravu lomových stěn budou použity trhací práce, jejichž úkolem bude narušit 

pravidelnost etáží a vytvořit podmínky pro budoucí uchycení zeleně a rozčlenění svahu. 

Trhací práce budou využity ve stejném rozsahu jako u předešlé varianty sanace 

a rekultivace. Sanace lomových stěn bude probíhat v předstihu před konečnou úpravou dna 

lomu. Celkové náklady na úpravu lomových stěn pomocí trhacích prací jsou 5 436 900 Kč. 
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Tvarování dna lomu bude provedeno v souladu s celkovým záměrem sanace, tzn. že 

budoucí báze lomového prostoru bude morfologicky členěna.  

Předpokládám vytvoření vegetačního pokryvu převážně přirozenou sukcesí 

s doplňkovou výsadbou místních rostlinných druhů, které by bylo vhodné do druhové 

skladby doplnit. Na materiálové zabezpečení pro založení lučního porostu na ploše 

290 125 m2 bude potřeba 80 kg/ha osiva, tedy 2408 kg. V plochách s lučním porostem 

bude provedena hnízdovitá výsadba dřevin. 

Celkový konečný tvar lomu i jednotlivých stěn bude splňovat požadavky na 

funkční a estetické zapojení revitalizovaného prostoru do okolní krajiny. 

Morfologicky bohatě členěné prostředí bude navazovat na sanované plochy 

a plošky v místech lomových etáží, kde bude inicializována retrodukce travních a keřových 

společenstev. Drobné prolákliny s mokřady a napajedly podpoří hnízdění ptactva a rozvoj 

fauny. Skalní terásky budou dále formovány ve směru jihovýchodním a jižním 

rozčleněním lomových etáží a budou doplňovány suťovými kužely, svahy a roklinami. 

Přirozeně tak naváže na okolní pastviny a mimo les rostoucí zeleň.[6] 

I v této variantě rekultivace se bude nutno vypořádat s odstraněním hmotného 

investičního majetku, jehož hodnota je vyčíslena podle POPD na 17 315 000 Kč. Náklady 

na odstranění byly vyčísleny na 20% této částky tj. 3 463 000 Kč. 

4.2.1. Úprava závěrných svahů 

• Část svahů bude upravena sesvahováním. Rozrušený skalní masiv vytvoří 

při patě původních etáží suťové kužely. Ty budou zavezeny skrývkovým 

materiálem a ponechány sukcesi. 

• Místně na vhodných lokalitách budou ponechány fragmenty skalních stěn 

jako obohacující krajinotvorný prvek. 

•  Zjílovělé části čedičového tělesa, které se na ložisku nachází 

v nepravidelných tvarech především v západní části ložiska budou 

ponechány jako obohacující krajinotvorné prvky v rekultivovaném terénu.  

Z důvodu nenásilného zapojení lomového prostoru do krajiny bude dno vytěženého 

kamenolomu nerovnoměrně členité a v jeho morfologii budou uplatněny: 
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Vyvýšeniny tvořené 

• Původní relikty výklizových materiálů (budou ponechány v rostlém stavu) 

• Druhotně tvořené z výklizových materiálů ne z inertního materiálu 

Malé vodní tůňky a mokřady vytvořené zahloubením terénu a jeho následným upravením 

(na ploše 0,7 ha). 

Celé dno vytěženého kamenolomu bude překryto zúrodnění schopnými materiály 

ložiskového předpolí, které jsou deponovány na vymezených plochách. Průměrná mocnost 

těchto materiálů v celé ploše dna bude činit 0,5 m. 

Vegetační pokrývání prostoru bude probíhat ve dvou etapách. 

• První etapa – založení kolonizačních druhů. Důležité také pro zamezení 

svahové eroze. Jedná se o výsevy rychle rostoucích travin, samovolně bude 

probíhat náletový výsev kolonizačních dřevin z okolí. 

• Druhá etapa – usídlování druhů svým způsobem zlepšujících strukturu 

a úrodnost půdy. Nepostradatelnými jsou zde jeteloviny, společně 

s bylinami, keři a stromy. Jeteloviny budou součástí výsevů jetelotravních 

směsí, výsadba stromků a keřů podpoří revitalizaci. 

 

Práce biologické rekultivace zahrnují: 

Hnízdovitá výsadba dřevin (stromků): 

• Hloubení jamek pro sazenice stromků 

• Výsadbu sazenic 

• Hnojení dřevin 

• Vyžínání buřeně po dobu 4 let 

• Ochrana sazenic proti okusu 
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Hnízdovitá výsadba dřevin (keřů): 

• Hloubení jamek pro keře 

• Výsadba keřů 

• Hnojení keřů 

Navržené druhy stromků: 

Dub zimní 20%, Lípa srdčitá 20%, Javor babyka 20%, Dub pýřitý 15%, Dub 

letní 5%, Buk lesní 5%, Javor klen 5%, Bříza bělokorá 5%, Borovice lesní 5% 

Navržené druhy keřů: 

Dřín obecný 15%, Habr obecný 15%, Jeřáb muk 15%, Skalník celokrajný 15%, 

Líska obecná 10%, Třešeň ptačí 10%, Hloh 10%, Ptačí zob obecný 10% 

Orientační ceny sadebního materiálu pro hnízdovitou výsadbu stromků. 

Doporučený počet sazenic 1 ks na 1 m2. Výměra 15 000 m2. Dosadba bude činit 20%.  

Tab.č.9 Orientační náklady na výsadbu stromků 

Dřevina 
Zastoupení 

(%) 

Potřeba 
sazenic (ks) 
pro 1. rok 
výsadby 

Potřeba 
sazenic (ks) 
pro 1. rok 
výsadby 
(+20%) 

Orientační 
cena za 1 

ks 
sazenice 

Celková 
cena (Kč) 

Dub zimní 20 3000 3600 8 28 800 

Javor babyka 20 3000 3600 8 28 800 

Lípa srdčitá 20 3000 3600 10 36 000 

Dub pýřitý 15 2250 2700 5 13 500 

Dub letní 5 750 900 5 4500 

Javor klen 5 750 900 8 7200 

Borovice lesní 5 750 900 6 5400 

Bříza bělokorá 5 750 900 5 4500 

Buk lesní 5 750 900 8 7200 

Celkem 135 900 
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Tab.č.10 Orientační ceny prací pro zajištění výsadby stromků 

Popis položky 
Počet 

jednotek 
Kč/jedn. 

Celková 
cena (Kč) 

Hloubení 
jamek  

18 000 ks 15,6 280 800 

Výsadba 18 000 ks 51,5 927 000 

Hnojení 18 000 ks 16 288 000 
Vyžínání 
buřeně 

15 000 m2 15,5 232 500 

Ochrana 
sazenic proti 
okusu 

18 000 ks 10 180 000 

Celkem 1 908 300 

Celkové orientační náklady za stromky, jejich výsadbu a jejich následnou péči činí 

celkem: 2 044 200 Kč. 

Orientační ceny sadebního materiálu pro hnízdovitou výsadby keřů. Doporučený 

počet sazenic 2 ks na 1 m2. Výměra 15 000 m2. 

Tab.č.11 Orientační náklad na výsadbu keřů 

Keře 
Zastoupen

í (%) 
Potřeba 

sazenic (ks)  
Výměra 
plochy 

Orientační 
cena za 1 

ks 
sazenice 

Celková 
cena (Kč) 

Dřín obecný 15 4500 15 000 14 63 000 

Habr obecný 15 4500 15 000 10 45 000 

Jeřáb muk 15 4500 15 000 14 63 000 

Skalník 15 4500 15 000 12 54 000 

Hloh 10 3000 15 000 21 63 000 

Třešeň ptačí 10 3000 15 000 10 30 000 

Líska obecná 10 3000 15 000 10 30 000 

Ptačí zob 
obecný 

10 3000 15 000 11 33 000 

Celkem 381 000 
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Tab.č.12 Orientační ceny prací pro zajištění výsadby keřů 

Popis položky 
Počet 

jednotek 
Kč/jedn. 

Celková 
cena (Kč) 

Hloubení 
jamek  

30 000 ks 15,6 468 000 

Výsadba 30 000 ks 14,9 447 000 

Hnojení 30 000 ks 16 480 000 

Celkem 1 395 000 

Celkové orientační náklady za keře, jejich výsadbu a jejich následnou péči činí 

celkem: 1 776 000 Kč. 

Tab.č.13 Orientační ceny prací  pro založení zemědělských ploch  

Popis položky Jedn. Počet  Kč/jedn. Náklady  
Rozprostření podorniční vrstvy m3 87 038 24,50 2 132 431 
Rozprostření orniční vrstvy m3 50 025 24,50 1 225 613 

Celkem 3 358 044 
 
 

Tab.č.14 Orientační ceny materiálu  pro založení travnatých ploch  

Popis 
Výměra plochy 

(ha) 
Potřeba osiva 

(kg/ha)  
Cena osiva 

Kč/1kg 
Celková 

cena (Kč) 
Směs osiva na čtyři 
roky 

29,0125 320 275 2 553 100 

Celkem 2 553 100 

 

Celkové náklady na sanace a rekultivace řízenou sukcesí činí: 18 631 064 Kč. 

Měrný náklad na sanační a rekultivační práce 

Fond sanace a rekultivace je k 31.12.2011 ve výši 13 966 224 Kč. Celkové náklady 

v cenové úrovni roku 2010 na sanaci a rekultivaci řízenou sukcesí 18 631 064 Kč. Po 

odpočtu vytvořeného fondu by zbývalo vytvořit 4 664 840 Kč. 

Měrný náklad na sanační a rekultivační práce je vypočten jako podíl mezi 

celkovými náklady na sanační a rekultivační práce, které je potřeba vytvořit (4 664 840 

Kč) a celkového množství vytěžitelných zásob dle POPD (13 568 598 t). Měrný náklad na 

sanační a rekultivační práce bude činit 0,34 Kč/t.  
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4.3. Varianta 3 - ostatní rekultivace, jiné využití (úložiště odpadů) 

Mezi jiné metody využití devastovaného území po lomové těžbě patří i úložiště 

odpadů. I přes značný pokrok v technologiích pro recyklaci a využívání odpadů, je třeba 

i nadále udržovat kapacity pro likvidaci značného objemu nevyužitelných odpadů. Tak 

proč nevyužít už jednou zdevastované území? 

Skládka by měla sloužit k ukládání především ostatního odpadu, který patří podle 

zákona 185/2001 Sb. do kategorie I a II a není nebezpečný např. suť, beton, asfalt, 

keramika. 

Vzhledem k odlehlosti oblasti od nejbližšího obydlí (přibližně 400 m) můžeme 

předpokládat, že toto území nebude v budoucnu využíváno pro rekreaci a ani nebude při 

řádném provozu skládky docházet k nepříznivému ovlivnění obydlených prostorů. 

Další výhoda hovořící o vhodnosti vytvořit zde úložiště odpadů, jsou velmi 

jednoduché hydrogeologické podmínky. Žádné povrchové vodní toky ani vodní zdroje se 

na ložisku nevyskytují.  

Sanační práce budou oproti předchozím variantám zahrnovat hlavně úpravu dna 

lomu a vytvoření nepropustné vrstvy. Ta musí vykazovat nízkou propustnost a chemickou 

odolnost. Vzhledem k tomu, že při těžbě byla ponechána 0,5 m mocná ochranná vrstva 

čediče pod kterou jsou téměř nepropustné slíny a jíly, bude následné vytvoření nepropustné 

vrstvy jednodušší.  

Sanační práce: 

Navezení a rozprostření 0,5 m mocné těsnící vrstvy zjílověného čediče (bude 

potřeba cca 173 900 m3 ). 

Zhutnění vrstvy.  

Náklady na sanační práce: 

Navezení a rozprostření těsnící vrstvy     4 260 550 Kč 

Zhutnění vrstvy       2 173 750 Kč 

Celkem sanační práce       6 434 300 Kč 
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V této variantě do nákladů sanace nepočítám s likvidací technologického zařízení 

To by v budoucnu mohlo být využito na úpravu dopravovaných odpadů. Také 

administrativní budova, expedice, autováha, zůstanou zachovány pro budoucí provoz 

skládky. 

Nevyužité vnější výsypky a deponie ornice budou osety jetelotravní směsí, aby se 

snížila možnost vzniku eroze. V budoucnu po ukončení provozu skládky budou využity na 

rekultivaci skládky. Směs osiva na 5,04 ha po dobu 4 let představuje celkové náklady 

443 520 Kč.  

Do nákladů nezapočítávám samotnou stavbu skládky, neboť to už není součást sanací 

a rekultivací. Tyto náklady budou až na budoucím provozovateli skládky. 

Celkové náklady na sanace a rekultivace jiné využití činí: 6 877 820 Kč. 

Po vytěžení kamenolomu Všechlapy vznikne prostor o objemu 6 956 000 m3. Po 

odečtení potřebné 0,5 m mocné těsnící vrstvy a následné 1,5 m mocné vrstvy potřebné na 

rekultivaci po ukončení provozu skládky, můžeme počítat s objemem 6 521 250 m3. Při 

průměrné objemové hmotnosti 1 200 kg/m3 bude možno na skládku uložit cca 7 825 500t 

odpadu. 

Možné výnosy z budoucí skládky 

Výnosy z budoucí skládky pro odpady kategorie ostatní  závisí na objemové 

hmotnosti skládkovaného materiálu a ceny za uložení 1t materiálu. Pro výpočet byly 

stanoveny průměrné hodnoty objemové hmotnosti 1 200 kg/m3 a 700 Kč/t za uložení. 

Z uvedených hodnot získáme možné výnosy ze skládky ve výši 5 477 850 000Kč. 

Potřebné orientační náklady na výstavbu takové skládky se pohybují ve výši 

1 630 312 000 Kč. Uvedené údaje jsou pouze orientační. Při roční kapacitě ukládaných 

odpadů 100 000t/rok by skládka mohla fungovat více jak 78 let. 
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5. Návrh varianty řešení, technicko-ekonomické a ekologické 

zhodnocení 

Výběr vhodné varianty sanace a rekultivace kamenolomu Všechlapy není 

jednoduchý proces. Výběr jiné varianty než je řízená sukcese, by si vyžádalo provedení 

změny územně plánovací dokumentace obce Zabrušany pod kterou DP Všechlapy spadá. 

Celkové finanční náklady na jednotlivé varianty sanace a rekultivace, ukazuje 

přehled celkových nákladů.  

Přehled celkových nákladů: 

Varianta 1 - sanace a rekultivace lesnicko-zemědělská  66 891 030 Kč 

Varianta 2 - řízená sukcese      18 631 064 Kč 

Varianta 3 - jiné využití (úložiště ostatního odpadu)  6 877 820 Kč 

5.1  Technicko – ekonomické a ekologické zhodnocení 

 Ekonomické hledisko lze při výběru optimálních způsobů rekultivace uplatnit ve 

dvou směrech, a to při: 

• Výběru způsobu rekultivace při její realizaci 

• Výběru způsobu rekultivace při používání rekultivovaných území 

Z výše uvedených nákladů na sanaci a rekultivaci vyplývá, že z ekonomického 

hlediska je nejvýhodnější varianta 3 jiné využití. Už jednou zdevastované území bude 

nadále sloužit průmyslu a vytvářet pracovní místa pro zdejší obyvatele a přinášet nemalé 

peníze obcím na jejichž katastru DP leží. Oproti tomu se jeví jako nejméně finančně 

výhodná varianta 1 lesnicko-zemědělská sanace a rekultivace. Z důvodu přesunu 

obrovských množství hmot a velké potřeby sazenic stromků a keřů. I následná péče bude 

finančně poměrně náročná. 

 Po technické stránce je nejvýhodnější varianta 3, kde je rozsah a technická 

náročnost prací nejmenší. Naopak varianta 1 lesnicko-zemědělská sanace a rekultivace je 

technicky nejnáročnější. 
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 Z hlediska sociálně společenského je nejvýhodnější varianta 1 lesnicko-zemědělská 

sanace a rekultivace, neboť je to varianta, která bude mít největší přínos pro vytvoření 

místa k odpočinku a rekreaci v části lesnické rekultivace a navrátí část území do 

zemědělského půdního fondu v části zemědělské rekultivace. Naopak varianta 3 jiné 

využití (skládka ostatního odpadu) nenajde z pohledu sociálně společenského velkou 

podporu z okolí a pro místní obyvatele by tato varianta neměla z tohoto hlediska žádný 

přínos. 

 Z hlediska ekologického je nejvhodnější varianta 2 řízená sukcese, která se snaží co 

nejmenším zásahem do přírody navrátit zdevastované území do okolní krajiny. Je to 

nejlepší řešení pro místní flóru a faunu. Krajině se takto vrátí přirozené druhy rostlin a 

živočichů. Z ekologického hlediska je varianta 3 jiné využití (skládka ostatního odpadu) na 

tomto místě nevhodná. Ale když se na to podíváme z toho pohledu, že ušetříme jiné území 

od výstavby skládky, není tato varianta tolik neekologická. Potřeba ukládat odpady bude 

pořád.   

 Pro přehlednější posouzení variant jsem sestavil tabulku, kde jsou varianty 

ohodnoceny body, kdy nejvýhodnější varianta získá 5 bodů a nejméně vhodné řešení získá 

1 bod. 

Tab.č.15 Porovnání variant   

 
Technické 
hodnocení 

Sociálně 
společenské 
hodnocení 

Ekonomické 
hodnocení 

Ekologické 
hodnocení 

Celkem 
bodů 

Varianta 1 3 5 3 4 15 

Varianta 2 4 5 4 5 18 

Varianta 3 5 1 5 3 14 

Po celkovém sečtení dosažených bodů jednotlivých variant je jako nejvýhodnější 

varianta 2 řízená sukcese. Z hlediska ekologického je to pro dané území bezpochyby 

nejlepší řešení. Tato varianta navrátí krajinu do podoby nejvíce podobné té původní před 

počátkem těžby. 
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6. Závěr 

Úkolem této práce bylo navrhnout a vybrat nejvhodnější variantu sanace a 

rekultivace kamenolomu Všechlapy. 

Porovnáním finančních nákladů jednotlivých variant sanace a rekultivace 

kamenolomu Všechlapy, sociálně společenského přínosu, ekologického zatížení 

a posouzení výhod či nevýhod jednotlivých variant způsobů rekultivace dané  lokality, 

doporučuji jako nevhodnější způsob sanace a rekultivace variantu 2 řízená sukcese. Tato 

varianta vrátí přírodě přirozenou tvář daného území. Jedná se o přírodě blízkou variantu 

řešení sanace a rekultivace daného území, která se snaží co nejmenším zásahem do přírody 

navrátit zdevastované území do okolní krajiny. Je to nejlepší řešení pro místní flóru 

a faunu. Krajině se takto vrátí přirozené druhy rostlin a živočichů pro toto území typické. 

Dále s touto variantou sanace a rekultivace počítá i územně plánovací dokumentace 

obce Zabrušany do které dané území spadá. 

Jako druhá varianta se umístila lesnicko – zemědělská, která je nejdražší, ale jak 

z hlediska sociálně společenského tak ekologického by byla přínosem pro obyvatele 

daného území. 

Jako třetí se umístila varianta 3 jiné využití. Hlavně kvůli dopadům na životní 

prostředí na daném území a malému sociálně společenskému přínosu. 
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