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Anotace:  

V mé diplomové práci je vypracováno řešení pokračování těţby bentonitu 

na lomu Maršov v rozšířeném dobývacím prostoru. V úvodní části je popsána 

stručná charakteristika lomu z hlediska geologie a hydrologie. Z výsledků 

geologického průzkumu byl proveden výpočet zásob v rozšířeném dobývacím 

prostoru.   

Dále je navrţena otvírka lomu podle platných legislativ. Pozornost byla 

věnována dvěma variantám řešení navrţené sanace a rekultivace. Řešení bylo 

posouzeno z hlediska báňsko-technických, ekonomických a ekologických 

parametrů. Na závěr je diplomová práce celkově zhodnocena. 

 

Klíčová slova :  bentonit, rozšířený dobývací prostor, výpočet zásob 

 

 

Summary: 

This thesis treats the continuation of bentonite mining at the Maršov quarry 

in extended allotment. At the beginning the brief quarry characterization is 

described in the light of geological and hydro-geological situation of the deposit. 

On grounds of information that was extracted from geological survey, reserves are 

calculated in extended allotment.  

In the next part of the thesis, another quarry progress is proposed according 

to valid legislation. Attention to two alternates of proposed sanitation and 

reclamation solution was aimed. Solution was reviewed in the light of technical–

economical and environmental parameters. A solution was reviewed in the light of 

technical–economical and environmental parameters. Overall assessment of 

thesis is recommended finally. 

 

Keywords: bentonite, extended allotment, reserves calculation, sanitation and 
reclamation 
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1. ÚVOD 

Při plánování alternativ rekultivačního řešení ploch dotčených povrchovou 

těţbou je ţádoucí nejprve definovat pravděpodobné budoucí vyuţití území a návrh 

pak přizpůsobit očekávané situaci. 

V současné praxi je v případě zemědělské rekultivace dávána přednost 

zakládání trvalých travních porostů a podobným extenzivním způsobům 

hospodaření. Velmi důleţitou je obnova hydrologické sítě včetně různých vodních 

ploch a mokřadů, které plní funkci zadrţení vody v krajině a umoţňují její 

samočištění. Rovněţ účelné rozloţení a napojení cestní sítě umoţní lepší budoucí 

vyuţití území. 

Koncepce rekultivace zpravidla doporučuje realizovat takové způsoby, které 

umoţňují nenásilné včlenění rekultivovaných ploch do okolního prostoru. Moderní 

způsobem rekultivované území by tak mělo plnit nejen funkci hospodářskou, ale 

rovněţ i funkci ekologickou a krajinně estetickou. Tu podporují zejména tzv.  

ekologické plochy s určitým podílem spontánní sukcese. 

Poslední platný plán otvírky, přípravy a dobývání  (dále jen POPD) pro 

původní velikost DP Maršov byl povolen rozhodnutím OBÚ v Plzni ze dne 

14.2.1991 čj. 394/91 čj. 2891/01. Platnost rozhodnutí nebyla časově omezena. Pro 

rozšíření DP vyvstala nutnost zpracovat nový POPD. Předpokládaný POPD je 

zpracován pro celý DP v hranicích stanovených ve výše uvedeném rozhodnutí 

OBÚ v Příbrami. [4] 

Loţisko je otevřeno jámou hlubokou cca 6m. Při dobývání loţiska je 

uplatněna metoda plošné etáţové těţby s tím, ţe je v současnosti proveden 

skrývkový řez a těţba je prováděna v jedné etáţi. (obr. č.1) 
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Obrázek č. 1 : Pohled na lom ze severu (zdroj KERAMOST, a.s.) 

 

Cíle diplomové práce 
 

1) Hlavním cílem je návrh sanace a rekultivace bentonitového lomu v k.ú. 

Maršov podle platné legislativy ČR a posouzení současného stavu 

geologických, hydrogeologických a hydrologických podmínek. 

 
Dílčí cíle 

 

2) Návrh na otvírku včetně stanovení parametrů lomu, skrývkových prací a 

odvodnění. 

3) Báňsko-technické, ekonomické a ekologické vyhodnocení řešení. 
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2. STRUČNÁ GEOLOGICKÁ, STRATIGRAFICKÁ, 

PETROGRAFICKÁ A HYDROGEOLOGICKÁ 

CHARAKTERISTIKA VÝHRADNÍHO LOŢISKA 

2.1 Chráněné loţiskové území 

Na loţisku bylo stanoveno chráněné loţiskové území Maršov rozhodnutím 

Obvodního  báňského  úřadu  (dále jen OBÚ) v Plzni ze dne 12.10.1989 

čj.148/460,2/1989. Jedná se o výhradní loţisko bentonitu aţ bentonického jílu 

mezi obcemi Maršov a Obora. Má tvar pruhu, který je přibliţně 300m široký a 700 

m dlouhý. Mocnost skrývek je cca 1,5 m; mocnost suroviny se pohybuje v průměru 

7 – 8 m. Ţádné další průvodné nerosty se zde nevyskytují. [4] 

2.2 Dobývací prostor 

Loţisko bentonitu se nachází blízko obce Maršov cca 7 km jiţně od Tábora, 

na katastrálním území Maršov. Na severu, severovýchodě a východě je 

omezenou nivou Maršovského potoka, na jihu a jihovýchodě nivou bezejmenného 

potůčku, který je přítokem Maršovského potoka. Západní okraj loţiska tvoří silnice 

č. III/1377 spojující obce Maršov a Obora. Vlastní lom je v mírném jihovýchodním  

svahu  od  nadmořské  výšky 442 m n.m. aţ k nejniţšímu bodu 433 m n.m.  

Dobývací prostor (dále jen DP) Maršov byl stanoven rozhodnutím 

Ministerstva průmyslu ze dne 3.12.1990 čj. TZÚS/SSZ 213/90 a následně rozšířen 

rozhodnutím OBÚ v Příbrami ze dne 13.8.2007 čj. 285/2006/07/12. Rozšířený DP 

zabírá pouze část chráněného loţiskového území. [4] 

2.2.1 Stávající DP Maršov  

Ve stávajícím DP Maršov o výměře 50,6622 hektarů, probíhá hornická 

činnost v jámovém povrchovém lomu. 
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2.2.2 Rozšířený DP Maršov 

Hranice rozšířeného DP Maršov jsou tvořeny stranami nepravidelného 

osmiúhelníka o výměře 3,1445 hektarů. Jednotlivé vrcholy DP Maršov nejsou 

v terénu nijak signalizovány ani stabilizovány. Souřadnice vrcholů DP Maršov jsou 

uvedeny v platném Křovákově systému (známější jako systém S – JTSK) 

v tabulce č. 1  a grafické zobrazení je vidět na obrázku č.2. 

Rozšíření stávajícího dobývacího prostoru vyplývá z potřeb zajištění 

optimální suroviny do úpravny v Malém Chvojně. Ve stávajícím lomu je bentonit 

téměř vytěţen. [4] 

 

Tabulka č. 1 : Souřadnice vrcholů DP v souřadnicovém systému JTSK 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrchol Y X 

1 738 779,00 1 126 601,50 

2 738 633,50 1 126 598,50 

A1 738 633,39 1 126 615,86 

B1 738 478,35 1 126 656,85 

C1 738 509,23 1 126 881,39 

D1 738 631,98 1 126 834,82 

3 738 631,50 1 126 910,00 

4 738 680,50 1 126 919,00 
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Obrázek č. 2 : Dobývací prostor – stávající a rozšířený -  lom Maršov 
 

2.3 Geologická charakteristika, strukturní stavba 

Geologicky je loţiskové území součástí útrţkovitého výskytu terciéru, tzv. 

turovické pánvičky, které tvoří severní a severovýchodní pokračování Třeboňské 

pánve. Terciér zde představuje okrajový vývoj mydlovarského souvrství 

v marinních, z větší části i brakických podmínkách sedimentace průtokových jezer. 

Spočívá v izolovaných denudačních reliktech o mocnosti 30 – 40 m na okolních 

parabřidlicích českého moldanubika, popřípadě na pozdně variských intruzívech 

Středočeského plutonu budovaného v této části syenodioritem táborského typu, 

který je součástí malešické apofýzy táborského masívu. 

Dno pánve v prostoru lokality je budováno pyroxenicko-biotitickým syenitem 

táborského typu, který je součástí malešické apofýzy táborského masívu. U 

východního a západního okraje loţiska můţeme ve dně sedimentačního bazénu 

předpokládat biotitické pararuly, případně migmatity s větším podílem ortosloţky, 
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zjištěné mapováním ve výchozech v těsné blízkosti bilančního prostoru a 

zachycené vrty Ma 7 a Ma 9. 

Dno sedimentačního prostoru tvoří mírnou pánvovitou depresi, jejíţ 

nejhlubší část leţí v prostoru vrtů BT 10, BT 13 a BT 19. Souřadnicový  seznam 

pouţitých vrtů je v tabulce č. 2 a grafický přehled je na mapové příloze č.2. 

Sedimentační prostor by mohl být tektonicky predisponován. Vlastními 

průzkumnými pracemi v prostoru lokality však nebyla existence poruch průkazně 

doloţena, respektive bylo zjištěno, ţe úloţné poměry loţiskové substance výrazně 

neovlivňují. Sedimentace začíná v miocénu splachy hrubě kamenitých a písčitých 

klastik, zachycených např. vrtem Ma 6 při východním okraji. Hrubá klastika 

tvořená jen slabě opracovanými valouny aţ úlomky křemene, zřídka pegmatitů, 

nejsou v sedimentačním prostoru rozšířena průběţně, nýbrţ tvoří jen okrajové 

osypové lemy. Hrubě klastické bazální sedimenty jsou postupně vystřídány hrubě 

zrnitými písky, které přecházejí do písků jemnozrnných s prolohami velmi silně 

písčitých jílů. V nadloţí bazální, převáţně psamitické sedimentace pokračuje pak 

ukládání pelitů, které se vyvíjejí od jílů silně písčitých aţ k téměř nepísčitým. Toto 

je názorně dokumentováno prakticky ve všech vrtných pracech provedenými 

granulometrickými rozbory. Z jejich vyhodnocení vyplývá, ţe v rámci zachyceného 

miocénního souvrství lze rozlišit typy pelitů, které mají v celé ploše loţiska své 

stabilní rozmístění. 

Podařilo se rozlišit celkem čtyři faciální typy značené shora dolů římskými 

číslicemi I, II, III a jako IV velmi silně písčitý deluviální splachový typ, k němuţ 

řadíme písky a jíly se zřetelným obsahem nerozloţených ţivců. Při vertikálním 

rozčlenění takto pojatém lze pak sledované souvrství dělit na horizonty konformně 

uloţené s reliéfem dna sedimentačního prostoru. Zejména mocnost deluviální 

facie přímoúměrně vzrůstá s klesající hloubkou dna.  

Lze tedy oprávněně označovat charakterizované typy sedimentace na 

základě granulometrie jako facie jednoho sedimentačního cyklu s pozitivní 

gradací, neboť nejsvrchnější pelity – facie I – vykazují obsah zbytků na sítě 900 

pod 3%, pelity facie II ve střední části souvrství mají obsah na sítě 900 3-10%, 
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pelity facie III a uloţeniny deluviální facie vykazují na sítě 900 obsah zbytků 

výrazně nad 10%. 

Spodní část souvrství tvoří pelity a psamity deluviání facie s rozkolísaným 

sloţením obou sloţek, které dosahují největší mocnosti v jihovýchodní nejhlubší 

části sedimentačního prostoru. Stabilní rozšíření v několika metrových 

mocnostech mají pelity facie I a III. Sedimentace pelitů facie II představuje kratší 

interval s lokálním přerušením plynulého vývoje pelitické sedimentace ve střední 

části lokality. Zde probíhá generelně mezi hlavou pelitů facie III a pelity facie II 

pískovcová mezivrstva, která představuje výplň mělké erosivní brázdy, která se 

vytvořila v době lokálního přerušení sedimentace. Probíhá obloukovitě středem 

lokality a báze koryta klesá od severo-severozápadu k jiho-jihozápadu v rozmezí 

kót 424 (BT 11) aţ 418 (BT12). 

Z výsledků granulometrických rozborů moţno usuzovat, ţe hlavní přítok do 

sedimentačního prostoru přicházel od západu přibliţně ve směru dnešního 

maršovského potoka. Základní mineralogicko-petrografická dokumentace byla 

provedena z vrtů Ma 2, Ma 5 a Ma 6. Dokládá zásadně shodný mineralogicko-

petrografický typ jílů v prostoru loţiska v průběhu všech tří facií. Jde o směsný typ 

montmorillonit – kaolinitový. Obsah kaolinitu se poněkud zvýrazňuje směrem do 

podloţí. V souladu s mineralogickou shodou pelitů všech tří facií je i velmi stabilní 

kvalitativní způsobilost pro sledovaný účel, neboť s výjimkou lokálně zastoupených 

poloh o vyšším obsahu křemelinové příměsi, neklesá prakticky nikde hodnota 

výměny báze pod 20 mval/100g. S ohledem na popsanou charakteristiku uloţení, 

statigrafie a malé kvalitativní rozkolísanosti loţiska, lze je oprávněně řadit k typu 2. 

2.4 Hydrologická charakteristika 

Severní část výhradního loţiska Maršov hydrograficky náleţí do povodí 

Maršovského potoka, protékajícího cca 350 m za severovýchodní hranicí loţiska. 

Jiţní část je odvodňována do Čenkovského potoka, který teče ve stejné 

vzdálenosti za jeho jiţní hranicí. 
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Oba toky v dotčeném území mají nadmořskou výšku 416, resp. 426 m, 

prostor vlastního loţiska s výškou 446 – 433 m tedy leţí nad touto erozivní bází 

dostatečně vysoko. 

Přítoky do prostoru lomu jsou tvořeny pouze vodami sráţkovými. Tyto 

občasné přítoky jsou bezproblémově odváděny gravitačně systémem 

odvodňovacích rýh na dno lomu do odkalovací jímky. V té je instalováno kalové 

elektrické čerpadlo, které 5/4“ potrubím odvádí zachycené vody do Maršovského 

potoka. Čerpání důlních vod je prováděno v souladu s rozhodnutím Krajského 

úřadu Jihočeského kraje dvakrát ročně, vţdy před začátkem těţby v maximálním 

objemu 4 000 m3/rok. 

2.5 Hydrogeologická charakteristika 

Výhradní loţisko bentonitu je vyvinuto v tektonické depresi krystalinika, 

vyplněného sedimenty terciérního stáří, které se vyznačují převáţně nízkou 

propustností. Terciérní uloţeniny jsou tvořené zejména jíly s proměnlivou 

písčitostí, s polohami většinou jílovitých písků, tedy horninami prakticky 

nepropustnými a slabě propustnými. Sedimenty miocénu začínají bazálními 

klastiky, špatně propustnými jílovitými písky aţ písky s valouny. Hrubší frakce 

převaţují v okrajových částech báze loţiska. Směrem k západu bazální písčité 

polohy vykliňují a přecházejí do nadloţních pelitických poloh. Kvartérní pokryv 

tvoří špatně průlomově propustné zahliněné jílovité písky a písčité jíly, uloţené 

nad úrovní hladiny podzemních vod. 

Pohyb podzemních vod je v krystaliniku soustředěn především na svrchní 

rozvětralé polohy eluvia. Směrem do hloubky se propustnost sniţuje a pohyb vod 

je vázán na významnější pukliny a poruchové linie. V terciérních sedimentech jsou 

relativně příznivější podmínky pro proudění podzemních vod v písčitých a 

štěrkovitých polohách, které se nejčastěji vyskytují při bázi sedimentačního cyklu. 

V těchto sedimentech se vytvořily dvě zvodně. První mělká, je vyvinuta ve hloubce 

2 – 10 m pod úrovní terénu v mezilehlých písčitých polohách, sezónní rozkyv je 

cca 3 m. Na bázi miocénu se vytvořila druhá zvodeň. Nepropustným stropem této 

zvodně jsou polohy jílů v hloubce 3 – 15 m u severovýchodního okraje loţiska. 
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Směr proudění je u obou zvodní generelně od západu k severovýchodu, 

východu a jihovýchodu. V těsném předpolí těţební plochy není lokalizována ţádná 

zvodnělá plocha, ani nejsou zaznamenány ţádné výrony spodních vod. 

Očekávané přítoky důlních vod budou tvořené průsaky mělkých podpovrchových 

vod, které bezprostředně souvisejí s intenzitou sráţek. Podstatné přítoky 

podzemních vod se nepředpokládají. 

Rozšířením těţby dojde k lokálnímu sníţení úrovně hladiny podzemní vody 

v dotčeném prostoru. Vlivem těţby prakticky nepropustných jílů nebude mít 

rozšíření podstatný vliv na vydatnost přítoků podzemní vody. Vzhledem k rozsahu 

otevírané plochy je však potřeba počítat zhruba se zdvojnásobením kubatury 

sráţkových vod, jeţ bude nutné z lomu odčerpávat. 

2.6 Klimatická charakteristika 

Podnebí oblasti je charakterizováno jako mírně teplé, mírně suché 

s převáţně mírnou zimou, širší území zahrnuje klimatické rajony MT – 7, MT – 9 a 

MT – 10. Klimatické podmínky jsou charakterizovány následujícími hodnotami :  

Průměrná roční teplota      8,0˚C 

Průměrný roční úhrn sráţek     490 mm 

Nejteplejší měsíc, prům. teplota     červenec, 17 - 18˚C 

Nejchladnější měsíc, prům. teplota    leden, -2 aţ -3˚C 

Délka vegetačního období      160 dní 

Průměrná teplota vegetačního období    14,2˚C 

Úhrn sráţek ve vegetačním období    400 – 450 mm 

Úhrn sráţek v zimním období     200 – 250 mm 

Větrné poměry – převládající jsou větry západní (26%), jihozápadní (13%) a 

severozápadní (11%), nejniţší je četnost severního (3%) a jiţního větru (2%). 
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3. SOUČASNÝ STAV DOBÝVÁNÍ, DOPRAVY A ÚPRAVY 

3.1 Způsob a technologie dobývání  

Loţisko je otevřeno jámovým lomem, které má v současnosti dvě části 

severní a jiţní. Těţené části loţiska jsou odděleny ochranným celíkem pod 

elektrickým vedením 22kV. Reţim těţby je cyklický, tj. skrývka nadloţí je vţdy 

provedena s předstihem tak, aby byly uvolněny zásoby bentonitu pro roční postup 

lomu a surovina je průběţně odváţena do mezidepa u silnice Maršov – Obora a 

velkoobjemovými nákladními automobily dopravována do úpravny. Těţba i 

doprava jsou prováděny sezoně v období příznivých klimatických poměrů (léto) 

v délce zhruba 70 dní v roce. Provoz je jednosměnný, 5 dní v týdnu od 700 do 1500 

hodin. To má za následek, ţe přilehlé okolí není obtěţováno nadměrným hlukem, 

ani nadměrnou prašností. 

Skrývka 

Nadloţí bentonitů je tvořeno ornicí a podorničím o mocnosti cca 0,25 m a jílovitými 

vrstvami v mocnosti cca 2 m.  

Skrývání ornice se provádí pomocí dozerů nebo jiných strojů určených k tomuto 

účelu. Takto skrytá ornice je shrnuta na hromady, které jsou následně odebírány 

hydraulickými rýpadly na nákladní automobily. Z této ornice bude tvořen ochranný 

val kolem těţeného prostoru, který bude cca 3 m vysoký a 5 m široký. 

Skrývkové a výklizové hmoty se provádějí pomocí hydraulických rýpadel 

s nakládkou na nákladní automobily s dopravou na vnitřní výsypku.  

Dopravní cesty, pracovní plošiny skrývkových řezů a výsypkových etáţí se 

upravují dozery. 

Těžba 

Při těţbě loţiska je pouţívána metoda těţby v lávkách (řezech) o běţné výšce 3 – 

4 m, ve třetí etáţi aţ 5 m z důvodu dotěţení zásob aţ na bázi loţiska, která není 

rovná.  
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Těţební činnost nerostu se provádí hydraulickými rýpadly a je nakládána na 

nákladní automobily a odváţena na homogenizační deponie vytvořené v západní 

části předpolí lomu. Pomocnou mechanizací je dozér, který upravuje pracovní 

plošiny jednotlivých řezů, tak i úpravu deponií při ukládání bentonitové suroviny. 

Pracovní plošiny se tvarují tak, aby docházelo ke gravitačnímu odvodnění do 

centrálního retenčního prostoru lomu s čerpací jímkou.   

Výsypkové hospodářství 

Pro ukládání nezpracovatelné suroviny a skrývkových materiálů bude vyuţívána 

vnitřní výsypka, která bude vytvořena ve vytěţené jiţní části původního 

dobývacího prostoru a dále bude postupovat podél západní hranice dobývacího 

prostoru. Vnitřní výsypka bude ukládána do max. výšky 1,5 m nad úroveň terénu 

tak, aby bylo zajištěno po jejím ulehnutí dosaţení výšky původního terénu. 

Stávající odval, který je u severní hranice dobývacího prostoru a zasahuje mimo 

dobývací prostor, bude pouze upraven tak, aby tvořil protihlukovou stěnu 

vzhledem k obci Maršov. Jeho další vyuţívání se nepředpokládá. 

Předpokládané mnoţství skrývky činí celkem 82 500 m3. Na vnitřní výsypku bude 

nutné uloţit také nevyuţitelnou surovinu. Tato surovina bude rovněţ vyuţita na 

terénní úpravy dna těţebny po dotěţení loţiska. Kapacita vnitřní výsypky je pro 

uloţení výše uvedených mnoţství materiálu dostatečná a jejím uloţením dojde 

k zasypání vytěţené části dobývacího prostoru podél západní hranice o šířce cca 

22 m. Volná strana vnitřní výsypky bude sesvahována stejně jako závěrné svahy 

těţebny tj. do lavic o výšce 3 m s odlehčovacími stupni. [5]  

3.2 Technologie úpravy a zušlechťování 

 Hlavní úpravárenský proces bentonitu je prováděn v úpravně mimo loţisko, 

a to na závodě Obrnice, provoz Malé Chvojno. Do areálu úpravny je naváţena 

surovina bentonit jako přírodní materiál a za pomocí tepelného zpracování, třídění 

a odprašování se zpracovává na konečný produkt – výrobek jako stelivo pro 

domácí zvířectvo v domácnostech. U bentonitu na lokalitě Maršov byl uvaţován 

jediný kvalitativní ukazatel pro vymezení surovin k zemědělským účelům, a to 
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výměna iontů 20 mval/100g. V podstatě se jedná o 3 vlastnosti bentonitu, jejichţ 

působení se v půdě projevuje : 

 schopnost přijímat a udrţovat vodu a přitom zvětšovat svůj objem (tím se 

mění v písčitých půdách nekapilární póry v kapilární a zlepšuje se tak 

vodní reţim v půdě) 

 bentonit kromě vody zadrţuje téţ účinné kationty dodávané umělými 

hnojivy, coţ je způsobeno jeho vysokou sorpční kapacitou 

 poslední, důleţitou vlastností je schopnost bentonitu spojovat se 

s organickou sloţkou v půdě, tj. humusovými látkami a vytvořit tak 

humus-jílový komplex. Tento bioorganominerální komplex vytváří 

podmínky pro účinnost půdních mikroorganizmů.  

 Navážka 

Naváţka suroviny bentonit se provádí pomocí nákladních automobilů se sklopným 

zařízením. Nákladními automobily je bentonit vykládán na předem určenou 

deponii, ze které je prováděn její následný odběr. Řidiči se řídí dopravním řádem. 

Deponie a odběr z deponie  

Deponie má určený prostor na závodě, který určuje vedoucí pracoviště a který 

zároveň řídí potřebné mnoţství naváţky bentonitu k jeho dalšímu zpracování. 

Výška deponie nepřesáhne 5 m, tak aby odběr byl bezpečný.  

Odběr z deponie provádí kolový nakladač, který odváţí bentonit ke zpracování do 

výrobní linky. 

Úprava a zpracování 

Kolový nakladač naveze surovinu v dostatečném mnoţství ke šnekovému 

přihrnovači. Šnekovým přihrnovačem je dále surovina dopravována na pasový 

dopravník, který navazuje na další pasový dopravník a z tohoto pasového 

dopravníku dále do rotační sušárny k tepelnému zpracování. 

Z rotační sušárny je prosušený materiál odebírán dalším pasovým dopravníkem 

na vibrační třídič. Z vibračního třídiče je materiál roztříděn na dvě frakce. První 

frakce je finální produkt, druhá frakce je tzv. nadsítné.  
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1) První frakce jako finální produkt je odebírána a dopravována pasovým 

dopravníkem do mezizásobníku, kerý je umístěn nad balicí linkou finálního 

výrobku. Pokud je tento mezizásobník přeplňován, dochází k přepadu a 

kovovým skluzem (potrubím) do zasobníku. Z tohoto zásobníku je tento 

materiál opět odebírán a dopravován pasovým dopravníkem na pasový 

dopravník, který vede do mezizásobníku. 

2) Druhá frakce (tzv. nadsítné) je dopravována na pasový dopravník, který tento 

materiál dopravuje do drtiče. Podrcený materiál je drtičem dopravován 

pasovým dopravníkem na další pasový dopravník, který vede zpět do rotační 

sušárny. 

Tímto uzavřeným okruhem vzniká bezodpadové hospodářství výroby steliv. 

Balení finálního produktu 

Balení finálního produktu se provádí plněním do papírových obalů pomocí balící 

linky a šitím papírových obalů. Kdyţ je finální produkt takto zabalen, následuje 

ruční skládání na dřevěné palety, které jsou následně odebírány a ukládány 

pomocí vysokozdviţných vozíků do určených skladů finálního výrobku. [5]  
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4. STAV ZÁSOB VÝHRADNÍHO LOŢISKA V ROZŠÍŘENÉM DP, 

VÝPOČET ZÁSOB 

Loţisko bylo zkoumáno v rámci předběţné etapy při vyhledávacím 

průzkumu „Bentonity Třeboňsko“, která sledovala moţnost vyuţití jihočeských 

bentonitických  jílů jako suroviny pro slévárenské účely.  Výpočet zásob 

přeloţený z této akce je pouze podkladem, který bilancuje zásoby bentonitických 

jílů. Další etapa průzkumu byla provedena v květnu  1966  bývalým  n. p. 

Geologický průzkum. Zásoby byly vypočteny  metodou geologických bloků, které 

jsou zařazeny do kategorií s ohledem na stupeň prozkoumanosti coţ je 

přehledně uvedeno v tabulce č.3. S ohledem na typ loţiska byly zásoby  řazeny 

do kategorie C1 a C2 a dále byly ověřeny technologické parametry suroviny. V 

roce 1990 proběhlo další ověřování zásob a kvality suroviny organizací Calorfig 

Borovany s. p. Zásoby zjištěné na loţisku průzkumem byly rozděleny do třech 

bloků zásob a to 1 a 2C1B a 3C2B. Zásoby kategorie C1 jsou ve střední a 

východní části loţiska, zásoby západního pole byly zařazeny do kategorie C2. 

Zásoby kategorie C1 jsou při severní a východní hranici s ohledem na omezenou 

perspektivu ohraničeny mírnou extrapolací. Jiţní hranice probíhá po spojnici vrtů 

na předpokládané nejniţší úrovni pro udrţení suchého dna lomu. Západní 

hranice probíhá po spojnici vrtů, ze něţ je provedeno vymezení zásob kategorie 

C2 . Prostor kategorie C1 byl s ohledem na mocnost těţební etáţe rozdělen 

interpolačně na dva bloky, blok č.1 a 2. Zásoby kategorie C2 jsou  zahrnuty do 

bloku č.3. Pro zjednodušení jsou počítány přes vyšší mocnost neţ 8 m k dané 

těţební bázi jako celek bez samostatného vymezení zásob svrchní etáţe. 

Kontura bloku respektuje pilíř k státní silnici III/1377, elektrická přípojka není 

s ohledem na stupeň kategorie zásob vyčleňována z plochy bloku. Při výpočtu se 

vycházelo ze starší metody výpočtů, a to z metody geologických bloků.  Výsledná 

hodnota objemu zásob a skrývek v bloku je dána součinem plochy bloku a 

průměrných mocností skrývky a suroviny, viz. tabulky č.3 a 4. V tabulkách při 

přepočtu je jiţ pouţito novějšího označení klasifikace a nikoli kategorizace zásob 

dle zákona č.44/1988 Sb., o ochraně a vyuţití nerostného bohatství (horní 

zákon), § 14 Klasifikace zásob výhradních loţisek, posuzování a schvalování 
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výpočtu zásob výhradních loţisek. Z odběru vzorků byla stanovena objemová 

váha suroviny potřebná k vyčíslení tonáţe. Plocha bloků byla stanovena digitálně 

v softwarovém programu Atlas. 

Území pro rozšířený DP bylo navrţeno na základě geologického 

průzkumu. Seznam vrtů pouţitých pro výpočet je uveden v tabulce č. 2. Zásoby 

bentonitu byly vypočítány po dokončení dorozvědného vrtného průzkumu v říjnu 

2010. Odebrané vzorky z vrtů byly vyhodnoceny v laboratoři závodu Obrnice. 

Získané výsledky byly zpracovány digitálním geologickým modelem softwarové 

firmy Atlas. Tento model je definován soustavou ploch (modelů), které definují 

rozhraní geologických vrstev. Tyto plochy jsou doplněny o modely určující obsah 

příměsí - např. síry, popela, apod. [6] 

 

Tabulka č. 2 : Seznam vrtů 

název Y X Z název Y X Z 

MA2 738655.40 1126656.99 442.36 MV7 738294.72 1126693.73 434.15 

MA3 738200.92 1126589.35 430.40 MV8 738336.12 1126777.42 435.43 

MA4 737931.33 1126744.69 427.96 MV9 738433.84 1126908.77 435.47 

MA5 738463.02 1127132.46 428.76 MV10 738442.72 1127054.13 431.41 

MA6 738074.70 1127091.68 426.47 MV11 738193.70 1126693.89 432.78 

MA7 737639.89 1127078.27 429.80 MV12 738269.73 1126854.22 433.25 

MA8 737873.48 1127330.97 422.14 MV13 738324.55 1127176.85 423.40 

MA9 738730.03 1127543.80 433.91 MV14 738268.51 1126976.43 431.45 

MA10 738742.89 1127295.46 431.44 MV15 738291.78 1127076.57 428.87 

BT10 738214.71 1127069.95 428.00 MV16 738070.39 1126801.54 430.35 

BT11 738415.29 1126622.41 435.92 MV17 738122.93 1126934.68 429.76 

BT12 738331.20 1126893.98 433.87 MV18 738130.81 1127007.87 429.33 

BT13 738493.31 1126994.35 433.57 MV19 738146.06 1127098.36 426.72 

BT18 738456.45 1126813.47 437.98 MV23 738432.31 1126575.84 435.74 

BT19 738354.51 1127033.47 430.44 MV24 738408.66 1126687.99 436.97 

BT20 738217.78 1126797.86 431.58 MV25 738430.28 1126803.43 437.67 

BT24 738192.07 1127387.17 429.63 MV26 738491.10 1126942.03 435.34 

BT25 739331.57 1127421.89 441.87 MV27 738562.80 1127070.73 432.15 

BT26 738700.68 1126756.30 441.85 MV28 738088.69 1126664.14 429.90 

M2 738052.47 1126945.91 428.45 MV29 737982.80 1126734.76 429.62 

OB5 738850.82 1126720.73 446.11 MV30 737994.91 1126883.22 428.62 

OB7 738681.06 1127084.80 432.80 MV31 738016.56 1127009.43 427.28 

MV1 738538.00 1126613.00 439.20 MV32 738027.59 1127131.17 423.51 

MV2 738552.00 1126693.00 440.20 MV33 738177.94 1127150.68 423.35 

MV3 738534.00 1126740.00 440.10 MV34 738488.48 1127163.37 428.08 

MV4 738561.00 1126833.00 439.40 MV35 738366.62 1126994.14 432.16 

MV5 738590.00 1126970.00 435.30 MV36 738320.25 1126616.30 434.32 
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Tabulka č. 3 : Stav zásob podle stupně prozkoumanosti 

bilanční volné 

 [kt]  

prozkoumané 558,0 

vyhledané 674,7 

nebilanční volné 

[kt] 

prozkoumané 723,4 

vyhledané 421,2 

geologické  [kt] 2377,3 

 

Tabulka č. 4 : Stav vytěžitelných zásob 

Zásoby v DP [kt] 881,6 

Vytěţitelné zásoby v původním DP [kt] 80,2 

Vytěţitelné zásoby v rozšíření DP [kt] 436,7 

Celkem vytěţitelné zásoby [kt] 516,9 

 

Vytěţitelné zásoby v navrţeném rozšíření DP 

- plocha rozšíření   =  14 900 m2  

- průměrná mocnost suroviny  =  11,50 m 

- kubatura     = 171 350 m3 

- měrná hmotnost   =  1,80 t.m-3 

- zásoby     = 308 430 t 

 

Ornice 

- plocha     = 22 400 m2 

- průměrná mocnost   =  0,4 m 

- objem     =  8 960 m3 

 

Skrývka 

- plocha     = 20 400 m2 

- průměrná mocnost   = 1,5 m 

- objem     = 30 000 m3 

 

Překryvný poměr 
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- zásoba bentonitu   = 308 430 t 

- neproduktivní hmoty celkem  = 38 960 m3 

- překryvný poměr   = 1 : 0,1263 

 

Zásoby technologicky vázané v ochranném pilíři linky el. vedení 

- plocha vázaných zásob  = 3 640 m2 

- průměrná mocnost suroviny  = 10,00 m 

- kubatura vázaných zásob  = 36 400 m3 

- měrná hmotnost   = 1,8 t.m-3 

- zásoby vázané linkou el. vedení  = 64 800 t 
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5. NÁVRH POSTUPU TĚŢBY V ROZŠÍŘENÉM DP, STAV PO 

UKONČENÍ TĚŢBY 

Další postup těţby bude proveden tak, ţe po přeloţce elektrického vedení 

se začne těţit původně ochranný celík elektrického vedení směrem od jihu 

k severu (obr. č.3) a současně se bude pokračovat s těţbou skrývkového řezu tak, 

aby byl vytvořen dostatečný předstih tohoto řezu. Vzhledem k nutnosti nejdříne 

odtěţit ochranný celík elektrického vedení, nebylo uvaţováno o ţádné jiné 

variantě. Celková výška skrývkového řezu je 2m. Nejprve bude provedena skrývka 

ornice, ze které bude vytvořen ochranný val na hranici dobývacího prostoru, 

zbytek bude uloţen na deponii ornice u jihozápadní hranice dobývacího prostoru 

v ochranném celíku komunikace III/1377 a v těţbou nedotčené části dobývacího 

prostoru. Pak bude provedena zbývající skrývka jílovité zeminy. Tento postup je 

vázán na vyjmutí pozemků ze ZPF. [1] 

Po spojení obou těţebních jam bude postup první etáţe veden východním 

směrem jiţní hranice rozšířeného DP. Po vytvoření dostatečně dlouhé těţební 

fronty se postup otočí severním směrem. Cílem toho postupu je vytvoření prostoru 

pro zahloubení druhé těţební etáţe. Stejným způsobem bude vytvořen prostor pro 

zahloubení třetí etáţe, která bude poslední. Výška jednotlivých etáţí se 

předpokládá od 3 do 4 m. Výška třetí etáţe bude upravena tak, aby byla vytěţena 

surovina aţ na bázi loţiska s tím, ţe maximální výška nepřekročí 5 m. 

Při těţbě loţiska je pouţívána metoda těţby v lávkách (řezech).  [2] 
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Obrázek č. 3 : Pohled na lom z jihozápadu (zdroj KERAMOST, a.s.) 

Důvodem pouţití této metody je její jednoduchost a osvědčenost na loţisku. 

Na těţebním řezu bude moţné pouţít dočasný sklon aţ 80°a trvalý sklon, který 

bude pouţit v i závěrném svahu, je maximálně 45°. Mezi jednotlivými řezy tj. 

skrývkovým a těţebními, budou v závěrném svahu ponechány odlehčovací stupně 

o šířce 3 m mezi skrývkovým a prvním těţebním řezem a 3,5 m mezi těţebními 

řezy. Takto bude vytvořen závěrný svah v poměru 1 : 2, coţ odpovídá úhlu 30°. 

Tento úhel závěrného svahu vychází ze znaleckého posudku „Stanovení 

závěrných svahů na výhradním loţisku bentonitu Maršov“, který zpracoval znalec 

v oboru geologie – geomechanika Ing. Jiří Růţička, CSc., dne 10. 8. 2008 a je 

zapsán ve znaleckém deníku pod poloţkou 837 – 26/2008. [4] 

Podle výkazu Hor (MPO) 1-01 byly vyčísleny k 1.1. 2011 těţitelné zásoby 

ve výši 441 400 tun, tj. 245 220 m3. Při předpokládané průměrné mocnosti 

suroviny 10 m  zůstane  v ochranném  pilíři  silnice  III/1377  vázáno  celkem       

49 500 m3, tj. 89 100 t. V závěrných svazích zůstane vázáno celkem 153 100 m3 

zásob, tj. 275 600 t.  

Celkové mnoţství vytěţitelných zásob činí 441 400 t. Při předpokládané 

výtěţnosti 80% je moţné na loţisku vytěţit 353 120 tun  suroviny dalšímu 

zpracování.    

Vzhledem k nutnosti zajistit stabilitu závěrného svahu bude v případě 

potřeby závěrný svah zpevněn odlehčovací lavicí ze skrývkového materiálu a 
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ornice. Lavice bude u závěrného svahu vytaţena do výšky poloviny druhé etáţe a 

sesvahována směrem do těţebny pod úhlem 10°. Tak bude vytvořen pozvolný 

svah ke dnu jámového lomu. [3] 

Těţební činnost v lomu Maršov bude prováděna sezónně po dobu 70-100 

dnů roce. Těţba je vyloučena v zimním období a při nevhodných klimatických 

podmínkách (intenzivní sráţky). Skrývka bude těţena lţícovým rýpadlem a 

odváţena nákladními automobily na výsypku. Bentonitová surovina bude těţena 

rovněţ lţícovým rýpadlem a nákladními automobily převáţena na mezideponii 

v severní části ochranného celíku komunikace Maršov – Obora. Po odleţení bude 

nakládána na velkoobjemové nákladní automobily a odváţena do úpravny 

s četností 3 – 4 vozy denně. 

Na ochranném celíku komunikace Maršov – Obora je vytvořena panelová 

manipulační plocha. Zde je prováděna nakládka na nákladní automobily, které 

odváţí surovinu k další úpravě. V místě nakládky bude panelová plocha rozšířena 

tak, aby umoţňovala otáčení nákladních automobilů. V jiţní části navazuje 

panelová plocha na mezideponii suroviny, která je umístěna v prostoru 

ochranného celíku komunikace. 

Pro technologickou dopravu v lomu bude slouţit zpevněná cesta. Vjezd do 

těţebny je situován z panelové plochy u západní hranice dobývacího prostoru. 

Z ornice, které bude v průběhu dalšího postupu v rozšířeném DP Maršov 

získáno 13 390 m3, bude vytvořen ochranný val kolem lomu. Podmínka zřízení 

valu vplývá z rozhodnutí o rozšíření DP. Val bude cca 3 m vysoký. Ve valu bude 

deponováno celkem 6 500 m3 ornice. Zbylá ornice bude deponována na deponii 

ornice umístěné u západní hranice DP mezi vrcholy 3 a 4 podorniční vrstva 

skrývky bude uloţena do vnitřní výsypky v části dobývacího prostoru. 

Skryté nadloţní zeminy budou ukládány na vnitřní výsypku, která bude 

tvořena ve vytěţené jiţní části původního DP a dále bude rozšiřována severním 

směrem podél západní hranice lokality. Předpokládané mnoţství skrývky, která 

zde bude deponována, činí cca 82 500 m3 .Na vnitřní výsypku bude nutné rovněţ 

uloţit nevyuţitelnou surovinu v mnoţství cca 57 500 m3 . 
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V souladu se souhlasem Krajského úřadu jihočeského kraje                      

č.j. KUJCK/22075/OZZL/2-Se ze dne 18.7.2007 budou do vnitřní výsypky 

deponovány rovněţ rybniční sedimenty v objemu 13 000 m3  , vytěţené při čištění 

maršovských rybníků. [3] [4] 

Podrobnosti o celém loţisku jsou patrny z výpisu registru loţisek Geofondu 

ČR. Přes navrhovaný prostor rozšíření DP vede severojiţním směrem linka 

elektrického vedení, s jejíţ přeloţkou je do budoucnosti počítáno a tato skutečnost 

je předem s jejím vlastníkem prokonzultována. Výpočet zásob rozšíření DP byl 

proveden pro celou plochu rozšíření DP. Výpočet je proveden pro zásoby 

vytěţitelné, při respektování zásob vázaných v bočních svazích dle parametrů 

současného POPD. Tento výpočet zároveň předpokládá i zrušení ochranného 

pilíře a přeloţky linky elektrického vedení. 

V oblasti dobývacího prostoru se neuvaţuje s umístěním jakékoliv stavby. 

Rozšířením DP Maršov a těţbou v tomto dobývacím prostoru nevzniknou 

zvýšené nároky na dopravní infrastrukturu, doprava prakticky zůstane na stejné 

úrovni, protoţe se jedná o pokračování stávajícího stavu. Nepřibude mnoţství 

přepravovaných materiálů  a nebude  zvýšena intenzita dopravy. Dopravou na 

účelové komunikaci mezi lomem a úpravnou v Malém Chvojně za existence 

rozšířeného  dobývacího prostoru se zabývá rozptylová i hluková studie. 

Pro analýzu stavu území po ukončení těţby ve výše uvedeném rozsahu 

jsem nejprve s vyuţitím počítačového software Atlas DMT verze 5.0.3. DMT, 

vypracovala digitální model terénu (základní modul programového softwaru Atlas, 

který umoţňuje zpracovávat polohopisná i výškopisná data - to jsou data, která 

obsahují údaje o poloze a třetí rozměr – textové soubory z upravených 

geodetických  zápisníků, tzv. totálek).  

Výchozím podkladem pro jeho zpracování bylo zaměření současného 

stavu, do kterého byly namodelovány změny způsobené vytěţením suroviny a 

přemístěním skrývky a výklizu. DMT je prostorová plocha, která kopíruje skutečný 

(zaměřený) nebo projektovaný terén. Vzniká na základě zadaných 3D bodů, linií a 

ploch, kterými prochází. Mimo ně se dopočítává podle matematických vzorců tak, 

aby se blíţila skutečnosti. [6] 
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Zbytková jáma po ukončení těţby bude tvarována tak, aby sklon její báze 

umoţnil bezproblémové odvedení sráţkových vod do nejniţšího místa v jiţní části 

zbytkové jámy, kde se předpokládá vznik malé vodní plochy. Závěrné svahy lomu 

a výsypky budou upraveny způsobem, který umoţní realizovat doporučený způsob 

rekultivace. 

Konfigurace ploch : 

1 - vnější výsypka 

Plocha podél severní hranice DP o výměře 0,6717 ha, na které se 

v současné době nachází vnější výsypka lomu Maršov. V průběhu těţby bude 

slouţit jako ochrana proti hluku pro jiţní část obce Maršov. Po ukončení těţby 

bude vnější výsypka rozebrána a uvolněná plocha rekultivována. 

2 - vnitřní výsypka - plošina 

Vnitřní výsypka bude vytvořena ve vytěţené jiţní části původního 

dobývacího prostoru, odkud bude rozšiřována do uvolněné jámy severním 

směrem. Po  ukončení  zakládání bude plošina vnitřní výsypky mít výměru 

0,7148 ha. 

3 - vnitřní výsypka – závěrný svah 

Závěrný svah vnitřní výsypky bude tvořit západní svah zbytkové jámy 

loţiska bentonitu. Jeho výměra bude 0,4068 ha. 

4 - manipulační plocha + rezervní plocha 

Manipulační plocha se nachází na severozápadní hranici DP v ochranném 

pásmu silnice III/1377. Je částečně zpevněna betonovými panely. Z technických 

důvodů je k této ploše přičleněno území mezi patou vnější výsypky a prostorem 

těţby, které rovněţ můţe být vyuţito pro technologické účely. Výměra takto 

definované plochy je 0,4358 ha. 
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5 – mezideponie suroviny + ochranné pásmo silnice III/1377 

Mezideponie suroviny je umístěna v ochranném pásmu silnice III/1377 jiţně 

od manipulační plochy. Spolu s tímto OP má výměru 0,4370 ha. 

6 – deponie ornice + plocha pro rozšíření deponie 

Současná deponie je umístěna v jihozápadní části dobývacího prostoru 

mezi vrcholy 3 a 4, na níţ je umístěno 6 244 m3 ornice. Spolu navazující plochou 

pro rozšíření deponie se jedná o výměru 0,4974 ha. 

7 – ochranný val v rozšíření DP 

Ochranný val bude vybudován podél severní, východní a jiţní hranice 

rozšíření dobývacího prostoru na výměře 0,4666 ha. 

8 – zbytková jáma - báze 

Po ukončení se zbytková jáma bude nalézat ve východní části rozšířeného 

dobývacího prostoru s nejniţším místem 424 m n.m. v jihovýchodním cípu, odkud 

se bude dno  plynule  zvyšovat  severozápadním směrem  aţ na kótu   429 m n. 

m. Plocha zbytkové jámy činí 2,1503 ha. 

9 – zbytková jáma – severní svah 0,4385 ha 

10 – zbytková jáma – východní svah 0,3686 ha 

11 – zbytková jáma – jiţní svah 0,2838 ha 

Ze severní, východní a jiţní strany bude zbytková jáma ohraničena 

závěrnými svahy ve sklonu cca 30 stupňů. Jednotlivé svahy budou mít výše 

uvedené výměry. 
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12 – přístupová komunikace 

Pro zpřístupnění rekultivovaných ploch bude vyuţita účelová provozní 

komunikace o délce 120 m a šířce 3 metry. Její plocha je součástí výměry 

rekultivovaných ploch 0,0360 ha. [3] [4] 

Přehled dílčích ploch v rozšířeném lomu Maršov je zpracován v tabulce 

č. 5. Současný stav lomu Maršov a plánovaný postup do ukončení těţby podle 

zpracovaného POPD jsou znázorněny v mapové příloze č.5. 
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Tabulka č. 5 : Návrh rekultivace po ukončení těžby   
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6. NÁVRH SANACE A REKULTIVACE 

6.1 Alternativy řešení  

Jak jsem jiţ v úvodu uvedla je důleţité při plánování SaR znát 

pravděpodobné budoucí vyuţití území a návrh pak přizpůsobit očekávané situaci. 

Jako moţné řešení sanace a rekultivace území dotčeného těţbou lomu 

Maršov jsem posuzovala tři základní varianty : 

- zbytkovou jámu zpětně zasypat skrývkovým materiálem 

z případného pokračování těţby v další etapě, 

- zbytkovou jámu ponechat po ukončení těţby přirozené sukcesi, tj. 

bez následné sanace a rekultivace, 

- zbytkovou jámu sanovat a rekultivovat v souladu s očekávanými 

potřebami budoucího vyuţití lokality. 

Kaţdá z uvedených variant má své výhody a nevýhody.  

Varianta zásypu zbytkové jámy do úrovně původního terénu by minimálně 

o dalších 30 let prodlouţila negativní důsledky hornické činnosti v rozšířeném DP 

Maršov. Po ukončení zásypu a následné převrstvení zúrodnitelnými zeminami a 

ornicí by zde však bylo moţno obnovit zemědělské pozemky ve stejném rozsahu 

jako před zahájením těţby. 

Varianta ponechat celou zbytkovou jámu sukcesnímu vývoji by byla 

velmi snadno realizovatelná. Tímto způsobem by v prostoru lomu Maršov vznikla 

sukcesí plocha o rozloze aţ 3 hektary, tj. na 44% celkové výměry. Takto rozsáhlé 

a monotónní uspořádání prostoru zbytkové jámy však v ţádném případě 

nedoporučuji. 

U této varianty můţe být významné i hledisko ekonomické. Vzhledem ke 

skutečnosti, ţe v případě sukcesích ploch nejsou vyčísleny ţádné náklady na 

sanaci a rekultivaci, by na toto území nebyla vytvářena finanční rezervy podle 

zákona č. 168/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů (ze dne 18. května 1993, 

kterým se mění a doplňuje zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a vyuţití nerostného 

bohatství [horní zákon], ve znění zákona České  národní  rady  č.  541/1991  Sb.  
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a zákona České národní rady č.10/1993 Sb.). To by při následné změně 

poţadavků na další vyuţití území mohlo v budoucnosti přinést významné 

komplikace. 

Řešení rekultivace loţiska bentonitu v rozšířeném DP Maršov, 

předkládané tímto plánem sanace a rekultivace, vychází ze současných a 

v budoucnu očekávaných územních souvislostí a vazeb a zároveň v co největší 

míře obnovuje stav území před zahájením těţební činnosti. 

Technická rekultivace bude spočívat v terénních úpravách, přičemţ 

základní tvar svahů bude upraven jiţ v průběhu vlastní těţby a zakládání. Na 

všech etáţích výsypky budou provedeny celoplošné terénní úpravy, čímţ budou 

odstraněny lokální nerovnosti a případné budoucí erozní rýhy. Pro zajištění 

přístupu na rekultivované plochy bude zčásti vyuţita stávající provozní 

komunikace. 

Biologická rekultivace je navrţena v závislosti na charakteru současného 

území a stavu v průběhu a po ukončení těţby. Zemědělská rekultivace zaujímá 

největší podíl, na ornou půdu je doporučeno rekultivovat cca 47% a jako louku 

dalších 17,5% dotčené výměry. Rekultivace na trvalé travní porosty, doplněná 

skupinovou výsadbou stromových a keřových dřevin (tzv. krajinotvorná zeleň), je 

pouţita pro strmé závěrnými svahy zbytkové jámy, které zaujímají cca 12% 

z celkové plochy. 

Hydrická rekultivace předpokládá vznik vodní plochy v jihovýchodní části 

rozšířeného DP Maršov s hladinou o rozloze 0,6 aţ 0,7 ha. Této rozlohy bude 

dosaţeno při zaplavení do úrovně 426,0 m n.m. a bude tak zaujímat cca 9,5% 

řešeného území. Reliéf terénu umoţní svádět do tohoto prostoru sráţkové vody 

z celého podpovodí zbytkové jámy. 

Pro spontánní sukcesi je ponechána část svahů zbytkové jámy a pobřeţní 

pás báze kolem budoucí voní plochy. Sukcese by tak měla probíhat na 14,5 % 

území. [3] 
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6.2 Doporučené způsoby rekultivace 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti navrhuji pro rekultivaci území 

dotčeného těţební činností v rozšířeném DP Maršov níţe uvedené způsoby a 

postupy rekultivace. 

Zemědělská rekultivace – orná půda 

V souvislosti se současnými podmínkami zemědělské výroby je dnes velmi 

obtíţné prognózovat poptávku po zemědělsky rekultivovaných plochách. Do 

popředí tak vystupuje otázka budoucího významu zemědělských rekultivací. 

Přitom se diskuse vede všeobecně o problematice nadbytu určitých zemědělských 

produktů a o změně hodnot, ke které dochází u obyvatel ve prospěch rekreace a 

ochrany přírody. 

Přirozeně úrodné půdy nemusí být samozřejmě v dobách nadbytku domácí 

potravinářské produkce nebo výhodného importu intenzívně vyuţívány, ale nesmí 

být likvidovány nebo nenávratně znehodnoceny. Na plochách převrstvených 

v průběhu technické rekultivace ornicí o mocnosti minimálně 0,5 m se doporučuje 

realizovat meliorační agrocyklus s cílovou kulturou orná půda. V případě lomu 

Maršov se jedná prakticky o celou západní část území přiléhající k jiţnímu okraji 

obce a k silnici III/1377. Tímto způsobem bude realizováno území o celkové 

výměře 2,7567 ha. Stejným způsobem bude rekultivována i plocha po 

rozebraném ochranném valu o výměře 0,4666 ha. 

Zemědělská rekultivace – louka 

Luční porosty jsou navrhovány jako alternativa v místech, kde by rekultivace 

na ornou půdu v daných podmínkách nemusela být dostatečně efektivní.  V  

případě  lomu  Maršov se  jedná o severní část báze zbytkové jámy  o rozloze 

1,2029 ha, kterou doporučuji po dorovnání převrstvit ornicí o mocnosti 0,3 m a 

vysít trvalé travní porosty. V závislosti na aktuálních podmínkách umoţňuje tento 

způsob rekultivace intenzívní nebo extenzívní obhospodařování. V počáteční 

etapě revitalizace se jako pravděpodobnější jeví extenzívní vyuţití ve formě 

trvalých travních nerostů, později bude moţná snadná přeměna v ornou půdu. 

Obhospodařované trvalé travní porosty, doplněné skupinovou nebo pásovou 
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výsadbou tzv. doprovodné zeleně, jsou rovněţ vhodné pro naplnění ekologické a 

rekreační funkce krajiny. 

Pro zabezpečení řádného vývoje travních porostů je potřeba v průběhu 

rekultivace a po jejím dokončení zajistit potřebnou základní péči. Při následné péči 

je nutno vzít v úvahu, ţe ve střední Evropě neexistuje sukcesí řada, která by vedla 

k dlouhodobému udrţení travinobylinných porostů. Proto je nutno tyto plochy 

pečlivě udrţovat sečením nebo spásáním a průběţně odstraňovat náletové 

dřeviny. 

Vodní plocha 

Voda je podstatnou a neopominutelnou součástí ţivotního prostoru. Tuto 

funkci můţe splnit zejména za předpokladu, ţe se nachází ve stavu blízkém 

přírodě. Malé vodní plochy a mokřady ponechané v přírodním stavu nebo k tomu 

uzpůsobené jsou rozmanitými ţivotními prostory. Jsou ekologickou páteří krajiny a 

kladně ovlivňují své okolí. Moderní přístup k budování a údrţbě těchto systémů 

podporuje jak schopnost bezpečného odvedení a akumulace vody, tak zachování, 

resp. zřízení ţivotních prostorů pro vodní rostliny a zvířenu. Malé vodní plochy by 

proto měly být koncipovány co nejpřirozeněji, s cílem zajistit dobrou ekologickou 

stabilitou těchto systémů. 

Na loţisku Maršov se předpokládá vznik vodní plochy v jihovýchodní části 

DP, kam budou sváděny sráţkové vody z celé plochy zbytkové jámy. Jak jiţ bylo 

uvedeno v předchozím textu, v případě zahloubení do nepropustné vrstvy jílů 

bude pravděpodobně docházet k výtonům tlakových vod z bazálních poloh 

terciéru. Přítok podzemní vody do původního DP byl v hydrogeologické 

dokumentaci odhadnut na max. 0,3 l.s-1 , pro rozšířený DP lze analogicky uvaţovat 

s přítokem max. 0,5 – 0,6 l.s-1 . Podstatnější pro vodní bilanci zbytkové jámy však 

bude přítok povrchové vody, související s mnoţstvím a intenzitou atmosférických 

sráţek. 

Hydrotechnické výpočty pro odhad velikosti vodní plochy byly provedeny 

s výsledkem, ţe za současných klimatických podmínek by rovnováţného stavu 

mělo být dosaţeno při rozloze 0,6 aţ 0,7 ha. Pro účely této dokumentace je proto 

navrţena vodní plocha s hladinou o úrovni 426,0m n.m. o výměře 0,6514 ha. 
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Stále významnější roli ve vodohospodářských výpočtech pro vzdálenější období 

však bude sehrávat další vývoj klimatu, který můţe vzhledem k období, kdy budou 

tyto záměry realizovány (cca za 26 let), vodohospodářské výpočty výrazně ovlivnit. 

Ostatní rekultivace – zatravnění se skupinovou výsadbou dřevin 

Na závěrné svahy, navazující na severní část zbytkové jámy mimo prostor 

budoucího zatopení, doporučuji výsadbu lesních dřevin formou skupinové 

výsadby. Tyto plochy budou realizovány jako kombinace zatravněných ploch a 

skupinové výsadby vysoké zeleně s tím, ţe volné plochy by měly tvořit 70% 

celkové výměry a výsadby 30%. Takto rekultivované plochy svahů, kde vysazené 

skupiny lesních dřevin budou plnit funkci rozptýlené zeleně v krajině, budou po 

zapojení porostů zařazeny do ploch ostatních jako ostatní veřejná zeleň. 

Zatravnění – před zahájením biologické etapy budou z jednotlivých dílčích 

ploch odstraněny nevhodné ruderální porosty. V prvním roce realizace na jaře 

budou zatravňované plochy upraveny smykováním a vláčením. Bude vyseta 

jetelotravní směs v mnoţství 50 kg.ha-1, po výsevu bude provedeno válení. Toto 

mnoţství osiva je doporučeno pro podmínky extrémního stanoviště. Posečená 

zelená hmota bude vyuţita pro mulčování vysazených sazenic dřevin, sloţení 

travní směsi bude navrţeno s ohledem na extenzívní charakter vyuţívání ploch, 

který umoţňuje základní údrţbu. V počátečním stádiu do zapojení jsou plánovány 

dvě seče, ve stádiu plně zapojeného porostu pouze jedna seč ročně. Posečená 

zelená hmota bude vyuţita pro mulčování vysazených sazenic dřevin. Zatravněné 

plochy jsou navrhovány na strmé severní, východní a západní svahy zbytkové 

jámy tak, ţe travní porosty budou tvořit 70% rozlohy ostatní krajinotvorné zeleně. 

Budou tedy zaujímat plochu 0,5565 ha. 

Skupinová výsadba dřevin bude provedena na 30% rozlohy určené pro 

krajinotvornou zeleň. V případě loţiska Maršov je tato výsadba plánována na 

celkové výměře 0,2383 ha. Pro skupinové výsadby platí obdobné zásady 

výsadby a pěstební péče jako pro klasické zalesnění i analogický postup prací. 
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Ostatní rekultivace – komunikace 

Přístupovou komunikaci doporučuji vzhledem k intenzitě jejího budoucího 

vyuţívání rovněţ zatravnit, takto bude upravena cesta v šíři 3,0 m o celkové 

délce 120 m. Její výměra je zahrnuta do výměry rekultivovaných ploch. 

Spontánní sukcese 

S ohledem na přepokládaný tvar závěrných svahů v jiţní části zbytkové 

jámy doporučuji ponechání těchto ploch spontánní sukcesi. Tato sukcese by měla 

pokrýt území 0,9989 ha. 

6.3 Technická rekultivace 

6.3.1 Terénní úpravy 

Konečný tvar území je spolu s charakterem zemin na jeho povrchu 

nejdůleţitějším vstupem pro následnou rekultivaci. Tvar terénu po ukončení 

těţební činnosti jiţ nebude moţné v rámci technické rekultivace zásadně měnit. 

Pro konečný úspěch bude proto velmi důleţitý soulad mezi koncepcí tvarování 

území dle potřeby rekultivace a skutečným stavem po ukončení těţebních prací. 

Při dosaţení poţadovaného tvaru povrchu jiţ v průběhu zakládání tak budou 

nároky na financování dalších terénních úprav z rezervy minimalizovány. 

Hrubé tvarování terénu, potřebné pro navrţený způsob rekultivace, a jeho 

napojení na okolní území bude provedeno jiţ v průběhu těţby a zakládání bez 

nároků na financování z finanční rezervy na sanace a rekultivace. V rámci 

technické rekultivace je naplánováno pouze dorovnání povrchu v rozsahu do 

5 000 m3ha-1  na svazích a v rozsahu 2 000 m3.ha-1  na rovinných plochách. Tyto 

dorovnávky budou z praktických důvodů provedeny aţ před zahájením vlastní 

biologické rekultivace, čímţ se současně odstraní buřeň. Při konečných úpravách 

na loţisku Maršov tak budou realizovány úpravy svahů v objemu 8 852 m3 a 

úpravy v rovině v rozsahu 3 974 m3. V obou případech nepřesáhnou přesuny 

hmot vzdálenost 100 m. Grafické zobrazení je v příloze č.5. 
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6.3.2 Protierozní úpravy 

Vzhledem k charakteru řešeného území a doporučenému způsobu 

rekultivace nenavrhuji ţádné specifické úpravy. 

6.3.3 Převrstvení ornicí 

Jak jsem jiţ uvedla, pro rekultivační účely v DP Maršov bude celkem 

k dispozici 19 634 m3 ornice, viz tabulka č. 6. Nejvhodnějším způsobem vyuţití 

skryté ornice je jejich okamţité rozprostření na rekultivovanou plochu. Pokud to 

není moţné, je nutno ornici deponovat a ošetřovat tak, aby nemohlo dojít k jejímu 

znehodnocení. 

Tabulka č. 6 : Bilance ornice 

plocha  

zdroje ornice potřeba ornice 

výměra [ha] 
mocnost 
[m] 

objem 
[m

3
] 

výměra [ha] mocnost [m] objem [m
3
] 

deponie k 1.1. 2011     6244       

skrývka z plochy 
rozšíření DP (mimo 

ochranný val) 
2,6779 0,50 13390       

              

vnější výsypka       0,6717 0,50 3389 

vnitřní výsypka + 
plošina 

      0,7158 0,50 3574 

manipulační + rezervní 
plocha 

      0,4358 0,50 2179 

mezideponie suroviny + 
OP silnice III/1377 

      0,4370 0,50 2185 

deponie ornice + 
rezervní plocha 

      0,4974 0,50 2487 

ochranný val v rozšíření 
DP 

      0,4666 pův.profil 0 

zbytková jáma - báze       1,2029 0,50 3609 

rezerva            2210 

              

celkem 2,6779   19634 4,4272   19633 
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Při uloţení na deponii  je potřeba dodrţovat následující zásady : 

- u dohodových deponií je vhodné tvarovat skládky kulturních zemin 

tak, aby je bylo moţné obdělávat, popřípadě dočasně zatravnit, 

aby se zabránilo jejich postupnému zaplevelení. Tento způsob má 

tu přednost, ţe pravidelným obděláváním, včetně hnojení 

napomáháme udrţovat a stabilizovat ve skryté ornici vytvořenou 

půdní strukturu a intenzitu mikrobiálního oţivení, 

- pokud není moţno u dlouhodobých deponií zajistit jejich 

obhospodařování, je nutné zabezpečit jejich ošetřování proti 

plevelům pravidelnými postřiky herbicidy v průběhu celého 

vegetačního období, 

- všechny deponie je potřeby zajistit před cizími vodami, které by 

mohly způsobit jejich rozplavování, 

- deponie kulturních půdních vrstev je nutno současně zabezpečit 

před případným zcizováním. 

Deponovaná ornice bude po ukončení terénních úprav a rekonstrukce 

meliorační soustavy navezena a rozprostřena na plochy určené pro zemědělskou 

rekultivaci. Coţ je přehledně uvedeno v tabulce č.5. Bude zde vyuţit celý 

disponibilní objem, coţ umoţní vytvoření orniční vrstvy o průměrné mocnosti 0,30 

– 0,50 m, která je pro předpokládané zemědělské vyuţití optimální a umoţní 

obnovení původní kvality a struktury půdní vrstvy. 

6.3.4 Komunikace 

Pro zajištění přístupu na rekultivované plochy bude vyuţita provozní 

komunikace. Je navrţena jako nezpevněná, bude mít délku 120 m a šířku 3 m. 

umoţní přístup na plochu zemědělské rekultivace ze silnice III/1377, po ukončení 

technické etapy rekultivace bude zatravněna. 
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7. BÁŇSKO-TECHNICKÉ, EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ  

ZHODNOCENÍ NAVRŢENÉHO ŘEŠENÍ 

Z báňsko – technického hlediska je zde výhodnější rozšíření DP a následné 

dotěţení stávajícího lomu, neţli provádět otvírku nového lomu. 

Z  hlediska ekonomického toto řešení jeví jako optimální. Do ekonomického 

zhodnocení jistě negativně promlouvá přeloţka VN linky – viz obrázek č.3. 

Plánovaná přeloţka celé větve VN linky, vedoucí z Obory do Maršova se nás týká 

pouze v 1. části, a to 9-ti betonových sloupů. I tak je rozhodně ekonomičtější 

pokračování v těţbě stávajícího lomu, protoţe při otvírce nového lomu bývá nutné 

vybudovat nové příjezdové komunikace do lomu vyřešit připojení na elektrickou síť 

a vypouštění důlních vod. Skrývkové hmoty se zakládají na vnitřní výsypku, a tím 

se zkracuje přepravní vzdálenost. Pro sanace a rekultivace doporučuji ze tří 

navrhovaných řešení provést : zbytkovou jámu sanovat a rekultivovat v souladu 

s očekávanými potřebami budoucího vyuţití lokality. 



Bc. Lenka  Nosková : Pokračování těţby na lomu Maršov v rozšířeném dobývacím prostoru. 

2011                                                                                                                                                  35   

8. ZÁVĚR 

V POPD dotčené části loţiska je plánován úbytek zásob těţbou ve výši do 

20 000 tun ročně. Při dodrţení plánované úrovně těţby bude vytěţení zásob ve 

výši 516 900 tun trvat cca 25 let, tj. do roku 2036. 

První etapa rekultivace na loţisku Maršov bude zahájena v jiţní části 

původního DP na náhorní plošině výsypky tak, jak bude postupně dosypávána do 

obecné úrovně. 

Další části, na kterých bude probíhat těţební činnost, tj. báze a svahy 

zbytkové jámy, severní část výsypky, manipulační plochy a plochy mezideponií, 

bude moţno do procesu rekultivace zařadit aţ po vytěţení této části loţiska. Ve 

stejné době budou rekultivovány i plochy ochranných opatření před vlivem těţby, 

tj. ochranný val v rozšíření DP a stávající vnější výsypky. 

Předpokládaný termín zahájení 1. etapy rekultivace kolem roku 2015, 

rekultivace po ukončení těţby bude zahájena v roce 2036. Skutečné termíny 

zahájení budou v přímé souvislosti s rychlostí exploatace loţiska, kterou však 

nelze za současné situace dostatečně spolehlivě prognózovat. 
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