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Anotace diplomové práce 

Na kamenolomu Plešovice probíhá hornická činnost ve stanoveném 

dobývacím prostoru Plešovice. Rozhodnutím Obvodního báňského úřadu v Plzni 

ze dne 28.9.1994, č.j. 2923-465/93/Ju/Př byly změněny hranice DP Plešovice s 

tím, ţe do něj byly zahrnuty zbývající původní dva dob. prostory Holubov  a 

Holubov I. DP má rozlohu 49,1071 ha a je evidován pod č. 7/0093. 

V současné době je v DP Plešovice povolena hornická činnost pouze na 

části DP, která zahrnuje odlesněnou a skrytou část výhradního loţiska (I. etapa 

těţby). Provádění hornické činnosti dle zpracovaného plánu otvírky, přípravy   a 

dobývání bylo povoleno rozhodnutím Obvodního báňského úřadu v Plzni ze dne 

7.12.2001 pod zn. 2672/511.4/01/II. 

V roce 2000 byla provedena EIA, ve které je řešeno několik variant v 3D 

rozměru. Vzhledem k tomu, ţe dobývací prostor je součástí CHKO Blansko, 

varianty se zpracovávaly ve spolupráci s CHKO a obcí. 

 Smyslem této práce je shrnout poznatky, které musely předejít před 

samotným započetím sanace a rekultivace. V diplomové práci se zaměřím na 

podrobnější vysvětlení a pochopení způsobu a postupu sanace a rekultivace. 

 Práce shrnuje zkušenosti získané při samotné těţbě, organizaci, 

seminářích a školeních. 

 

Graduation Thesis Annotation 

In the Plesovice quarry, mining activity takes place in the determined 

Plesovice mining space. By the decision of the District Bureau of Mines in Pilsen, 

dated 28 September 1994, ref. no. 2923-465/93/Ju/Pr, the borders of the 

Plesovice MS were changed, while the remaining original two mining spaces 

Holubov and Holubov I were included into it. The MS has an area of 49.1071 ha 

and it is filed under no. 7/0093. 

Currently, mining activity is permitted only in a part of the Plesovice MS, 

which includes the deforested and hidden part of the exclusive deposit (mining 



 Bc. Otakar Veselý: Plán sanace a rekultivace lomu Plešovice  

   

   

stage I.). The performance of the mining activity according to the prepared plan of 

opening, preparation, and mining was permitted by the decision of the District 

Bureau of Mines in Pilsen, dated 7 December 2001 under ref. 2672/511.4/01/II. 

In 2000, an EIA was performed, in which several variants are designed in 

3D. Due to the fact that the mining space is a part of the Blansko Protected 

Landscape Area, the variants were prepared in cooperation with the PLA and the 

municipality. 

The meaning of this thesis is to summarise the knowledge that must 

precede the actual commencement of redevelopment and reclamation. For more 

detailed explanation and understanding, I will focus on the redevelopment and 

reclamation procedure in the thesis. 

The thesis summarises the experience obtained during the actual mining, 

organisation, workshops, and training. 
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Seznam použitých symbolů: 

 

1. OBÚ - obvodní báňský úřad 

2. GŘ - generální ředitelství 

3. DP - dobývací prostor 

4. ÚR - územní rozhodnutí 

5. VKP - významný krajinný prvek 

6. CHKO - chráněná krajinná oblast 

7. ÚSES - územní systém ekologické stability 

8. SaR - sanace a rekultivace 

9. Z - západ 

10. V - východ 

11. J - jih 

12. S - sever 

13. PC - osobní počítač 
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1 Úvod 

Na kamenolomu Plešovice probíhá hornická činnost ve stanoveném 

dobývacím prostoru Plešovice. Rozhodnutím Obvodního báňského úřadu v Plzni 

ze dne 28.9.1994, č.j. 2923-465/93/Ju/Př byly změněny hranice DP Plešovice s 

tím, ţe do něj byly zahrnuty zbývající původní dva dob. prostory Holubov a 

Holubov I. DP má rozlohu 49,1071 ha a je evidován pod č. 7/0093. 

V současné době je v DP Plešovice povolena hornická činnost pouze na 

části DP, která zahrnuje odlesněnou a skrytou část výhradního loţiska (I. etapa 

těţby). Provádění hornické činnosti dle zpracovaného plánu otvírky, přípravy a 

dobývání bylo povoleno rozhodnutím Obvodního báňského úřadu v Plzni ze dne 

7.12.2001 pod zn. 2672/511.4/01/II. 

Poloha kamenolomu Plešovice a DP s plochou povolené hornické činností 

jsou zakresleny na obrázcích č.1 a 2. 

 

Cíle práce 

Cílem práce je navázat na přehodnocení zásob loţiska v DP provedeného 

v únoru 1999 a navrhnout způsob a rozsah těţby II. etapy dobývání na zbývající 

ploše DP, kde v současné době není povolená hornická činnost. V návaznosti na 

to navrhnou způsob sanace a rekultivace všech pozemků dotčených hornickou 

činností po úplném dotěţení loţiska v DP Plešovice. 

Předpokládám, ţe závěry práce budou prospěšným podkladem pro těţební 

organizaci při dalším rozhodování o moţném budoucím rozvoji kamenolomu 

Plešovice a základním podkladem pro zpracování případné změny POPD. 
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Obrázek 1.- Poloha kamenolomu Plešovice 

Obrázek 2.- Letecký snímek se zákresem DP a hranicí povolené hornické činnosti 

Obrázek 1 - Poloha kamenolomu Plešovice 

Obrázek 2 - Letecký snímek se zákresem DP a hranicí povolené hornické činnosti 
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2 Charakteristika zájmového území 

2.1 Geografie 

Kraj:  Jihočeský (kód CZ 031) 

Okres:  Český Krumlov (kód CZ 0312) 

Obec:  Zlatá Koruna (kód CZ0312545864) 

  Holubov ( kód CZ0312545490) 

Katastrální území: Plešovice (číslo k. ú. 793 027) 

  Holubov (číslo k. ú. 641 472) 

  Třísov (číslo k. ú. 641 529) 

Kamenolom se nachází cca 2,5 km JJV od obce Holubov a 1 km SZ od 

obce Plešovice, při východním okraji morfologicky výrazného masivu Blanský les, 

na východním svahu jeho dílčí elevace Jiříčkův vrch (kóta 757 m n.m.) a asi 4 km 

východně od vrchu Kleť (1 083 m n.m.). 

Okresní město Český Krumlov leţí cca 6 km JJZ od kamenolomu a České 

Budějovice jsou vzdáleny cca 15 km na SV. 

Z hlediska komunikačního napojení je loţisko velmi dobře disponováno. 

Mezi vlastním lomem a areálem zázemí kamenolomu probíhá silnice III. třídy 

Český Krumlov – Křemţe, která zajišťuje spojení s vyššími centry osídlení (Český 

Krumlov, Křemţe) a napojení na silnice II/143 (Č. Budějovice-Křemţe-Prachatice) 

a II/159 (Č.Budějovice-Č.Krumlov). Podél východní strany areálu kamenolomu 

vede ţelezniční trať Český Krumlov – České Budějovice č. 194, na kterou je 

kamenolom připojen vlečkou. 

Poloha kamenolomu je zakreslena na obrázku č. 1. 
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2.2 Půdy 

Na vývoji půd v zájmovém území měl hlavní vliv reliéf terénu, půdotvorný 

substrát a klimaticképoměry. 

Na ploše DP uvaţované k těţbě ve II. etapě dobývání loţiska jsou lesní 

půdy průměrného a nadprůměrného produkčního potenciálu méně odolné proti 

účinkům kyselých sráţek a spadů. Půdy se zde dají charakterizovat dle 

stanovených lesních typů, které jsou v zájmovém území určeny: 

 LT 5K1 - kyselá jedlová bučina metlicová na mírných svazích a plošinách 

Pedologie: oligotrofní hnědá půda, surový humus, surový moder, silně 

kyselá, hp, slabě skeletovitá, hluboká aţ středně hluboká, čerstvě vlhká, 

drobivá 

 LT 5K3 - kyselá jedlová bučina biková na středních částech svahů 

Pedologie: oligotrofní hnědá půda, surový humus aţ surový moder, silně 

kyselá, hlinitopísčitá, slabě skeletovitá, hluboká aţ středně hluboká, čerstvě 

vlhká, drobivá 

 LT 5K6 – kyselá jedlová bučina borůvková na hřbetech a hor. částech 

svahů  

Pedologie: oligotrofní aţ podzolovaná hnědá půda, surový humus, silně 

kyselá, hp, středně aţ silně skeletovitá, středně hluboká aţ hluboká, mírně 

aţ čerstvě vlhká, drobivá aţ rozpadavá 

 LT 5I1 – uléhavá kyselá jedlová bučina s bikou chlupatou na plošinách a 

bázích svahů  

Pedologie: oglejená oligotrofní hnědá půda, pseudoglejová hnědozem, 

surový humus aţ surový moder, středně aţ silně kyselá, ph-h, hlinitopísčitá, 

ojediněle skeletovitá, hluboká, čerstvě vlhká, drobivá, dospod ulehlá 

 LT 5N4 – kamenitá kyselá jedlová bučina borůvková na balvanitých svazích 

a vrcholech 

Pedologie: oligotrofní podzolovaná hnědá půda, přechody k rankeru, surový 

humus, silně kyselá, hp, skeletovitá aţ skeletová, mělká aţ středně 

hluboká, mírně aţ čerstvě vlhká, rozpadavá 
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 LT 5S1 – svěţí jedlová bučina šťavelová na mírných svazích 

Pedologie: oligo-mezotrofní aţ mezotrofní hnědá půda, moder aţ mullový 

moder, středně kyselá, hlinitopísčitá, slabě skeletovitá, hluboká aţ středně 

hluboká, čerstvě vlhká, kyprá 

Půdy v zájmovém území nejeví známky kontaminace ani se zde nevyskytují 

ţádné viditelné zdroje (např. skládky a pod.) kontaminace škodlivými látkami. 
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2.3 Klimatické poměry 

Kamenolom Plešovice leţí klimaticky v oblasti, kterou dle Quitta 

charakterizuje normální aţ krátké léto, mírně suché. Přechodné období je 

normální aţ dlouhé, s mírným jarem a mírným podzimem. Zima je zde normálně 

dlouhá, mírně chladná, mírně suchá s normálním aţ krátkým trváním sněhové 

pokrývky. 

V následujících tabulkách jsou uvedeny průměrné roční charakteristiky 

(období 1961 – 1990). 

 

                Tabulka 1 - Průměrná měsíční a roční teplota vzduchu ve °C 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 rok 

-3 -1,7 1,8 6,2 11,2 14,5 16,1 15,5 12,0 7,2 2,1 -1,5 6,7 

 

      Tabulka 2 - Průměrná měsíční a roční úhrn srážek v mm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 rok 

20 24 32 42 68 96 80 80 49 28 33 24 576 

 

              Tabulka 3 - Průměrná měsíční a roční počet mrazových dnů 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 rok 

26,6 23,5 20,2 11,3 2 0,1 0 0 0,8 8,3 16,8 24,2 133,8 

 

    Tabulka 4 - Průměrná měsíční a roční počet dnů se sněhovou pokrývkou 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 rok 

20 14,7 9,7 2,1 0,1 0 0 0 0 0 5,4 13,8 65,8 
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2.4 Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) 

Na zájmovém území i v jeho okolí byl v rámci konceptu územního plánu 

VÚC Blanský les zpracován generel ÚSES. 

Východně od lomu v údolí Vltavy se nachází biocentrum nadregionálního 

významu Dívčí Kámen. Jedná se o nadregionální biocentrum evropského 

významu a prostor kamenolomu spadá do ochranného pásma tohoto biocentra. 

Při dobývání loţiska ve II. etapě bude část těţby zasahovat do místního 

biocentra Jiříčkův vrch. 

2.5 Zvláště chráněná území 

Kamenolom není v přímém kontaktu s ţádným zvláště chráněným územím 

a ani není součástí ţádného přírodního parku. 

2.6 Významné krajinné prvky 

Podle § 3 odst.1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 

krajiny v platném znění významný krajinný prvek jako ekologicky, geomorfologicky 

nebo esteticky hodnotná část krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá 

k udrţení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní 

toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje 

podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, 

stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, 

umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe lesní porost na zbývající části DP je dle § 3 

odst.1 písm. b) výše citovaného zákona VKP.  

Registrované významné krajinné prvky se v prostoru kamenolomu ani 

v jeho nejbliţším okolí nenacházejí. 
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2.7 Evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy 

NATURA 2000 

Celý prostor kamenolomu spadá do Chráněné krajinné oblasti Blanský les. 

Chráněná krajinná oblast Blanský les byla zřízena 12. prosince 1989 vyhláškou 

Ministerstva kultury ČR na ploše 212 km2. Z celkové rozlohy zaujímá lesní půdní 

fond 56,6%, zemědělský půdní fond 32,5%, vodní plochy 2,5%, zastavěná území 

1,2% a ostatní plochy 7,3%. V oblasti je vyhlášeno 19 zvláště chráněných území a 

18 památných stromů. Území je rozděleno do 3 zón s ohledem na přírodní 

hodnoty oblasti. 

Poloha lomu a hranice CHKO jsou zakresleny na následujícím obrázku. 

Obrázek 3- Poloha lomu a hranice CHKO Blanský les 
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3 Geologická charakteristika ložiska 

3.1 Geologie širšího okolí ložiska 

Loţisko leţí v jiţní části jádra Českého masivu, budované největší stavební 

jednotkou Moldanubikem. Moldanubikum je ve své šumavské větvi zastoupeno 

jednotvárnou a pestrou sérií, sérií svorů a svorových rul a granulitovým 

komplexem. Jihočeský granulitový komplex se člení na jednotlivé drobné i větší 

masívy, z nichţ největší a nejsouvislejší je masív Blanského lesa, který je 

protaţen zhruba ve směru generální foliace SZ-JV. 

3.2 Geologie vlastního ložiska 

Loţisko samo lze charakterizovat jako strukturně homogenní celek, vzniklý 

a vytvářející se pod vlivem stejných tlakových poměrů v tlakovém poli 

charakterizovaném směrem generálního tlaku SZ aţ SSZ - JV aţ JJV. Horninový 

komplex vytváří nepravidelně mocné, středně ukloněné lavice v různé intenzitě 

příčně, podélně i kose rozpukané. V celku má loţisko výraznou monoklinální 

stavbu směru SV-JZ upadající k SZ.  

Kvarterní plášť na loţisku reprezentují produkty zvětrávacích procesů 

matečných hornin. Ve svrchních částech svahu je mocnost menší okolo 2 - 3,5 m, 

na úpatí svahů dosahuje místy aţ přes 10 m. 
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3.3 Petrografie ložiska 

Loţiskovou výplň tvoří několik typů hornin granulitové facie, petrograficky 

poměrně blízkých. Relativní petrografickou pestrost hornin, která je podmíněna 

spíše texturními a strukturními znaky, neţ minerálním sloţením, značně ovlivňují 

mechanické tlakové jevy, zasahující i do jejich vnitřní stavby.  

Převládajícím typem jsou jemně zrnité, typické kyselé granulity s častým 

biotitickým páskováním. Páskování je však nepravidelné a nesouvislé, takţe 

tmavé biotitické polohy mají spíše povahu smouh a tenkých čoček. Vlastní světlé 

granulity jsou na biotit dosti chudé.  

Tmavé součástky jsou zastoupeny hlavně granátem a distenem. 

Světlé součástky jsou reprezentovány křemenem, draselným ţivcem a v 

podřízeném mnoţství plagioklasem. 

Hornina má v čerstvém stavu bělavě šedou barvu s naţloutlými nádechy, s 

postupem do hloubky bývá slabě namodralá aţ zelenavě šedá. Je houţevnatá, 

ostrohranně štěpná. Vzhledem k proměnlivě vyvinuté foliaci je rozpad horniny 

kusovitý s tendencí k plošší odlučnosti. 

Po pozvolných, často velmi špatně zřetelných, převáţně neostrých stycích, 

prostupují předchozí granulity nepravidelně mocné polohy granulitových rul, 

přecházejících případně aţ do biotitických aţ dvojslídných rul. 

3.4 Tektonika ložiska 

1) Jedním ze strukturních prvků loţiska jsou foliace vyznačující jeho 

monoklinální stavbu v základním směru SV-JZ, převáţně se středním úklonem k 

SZ. Jsou vyvinuté s velmi variabilní intenzitou, podmíněnou jednak polohou v 

loţisku, jednak petrografickým sloţením. Velmi dobře sledovatelné jsou foliace ve 

svrchních partiích loţiska na rozhraní zvětrávací zóny a v jednotlivých polohách 

bohatších biotitem přecházejících do granulitových rul. Jsou průběţné, ve většině 

případů rovné, vyjímečně jsou jejich plochy mírně zvlněné. 

2) Neméně důleţitým stavebním prvkem loţiska jsou pukliny sdruţené 

do několika systémů různých orientací i charakteru. Naprosto převládajícím 
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systémem jsou pukliny směru SZ-JV s velmi strmými úklony buď k JZ, nebo při 

transformaci strmého úklonu opačným směrem k SV. Pukliny tohoto systému jsou 

poměrně stálé ve směru i úklonu. Jejich plochy jsou poměrně rovné, hladké, 

průběţné, většinou otevřené, v některých případech vyhojené produkty 

sekunderní mineralizace. 

L-pukliny se vyskytují málo, převáţně jen jako mrazové pukliny při povrchu, 

kde sledují přibliţně konfiguraci terénu s mírnými úklony k JZ, event. k SV. 

3) Z mladší tektoniky se na loţisku vyskytují dislokace zhruba dvou 

hlavních směrů. Reprezentují je hlavně dvě poruchové zóny zachycené na 

jihozápadě a severu loţiska. Prakticky omezují a vykliňují nejproduktivnější a 

nejhodnotnější část loţiska. Nejdůleţitější je dislokace probíhající v JZ části ve 

směru SZ-JV s velmi strmým aţ svislým úklonem k JZ. Šíře poruchového pásma 

se pohybuje v rozmezí 40 - 180 m. Výplň poruchového pásma tvoří na svrchu 

hrubý písčitý materiál, zcela hydrotermálně rozloţená hornina, v niţších partiích 

pak drobně úlomkovitá a brekciovitá, tektonicky namoţená a do různého stupně 

alterovaná hornina. Porucha zásadně geologicky omezuje loţisko v tomto směru a 

tvoří pro těţbu nepřekročitelnou překáţku. 

Podstatně menší význam, hlavně po stránce těţební, má druhá 

tangenciální dislokace probíhající v severní části loţiska. Její průběh je mírně 

stočený do směru VSV-ZSZ v důsledku méně strmého úklonu 50-65° k SSZ. Šíře 

poruchového pásma se pohybuje v rozmezí 12 - 75 m. Podstatně rozdílná oproti 

předchozí je i výplň dislokace, která se skládá z úlomkovitě podrcené horniny, ve 

svrchních částech s daleko menší mocností rozrušené a písčitě rozloţené horniny. 

Protoţe se jeví všechny parametry této dislokace příznivější pro případné 

překročení těţbou, byla zahrnuta do loţiska, včetně části leţící za ní. 

Mimo popsaných dislokací se na loţisku, resp. v jeho vnitřní části, vyskytují 

drobné poruchy, které vzhledem ke své poloze, mocnosti a výplni nemají 

podstatný vliv na těţbu. 
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3.5 Hydrogeologická charakteristika ložiska 

Povrchové vody zájmového území náleţí do poměrně nevýrazného 

mezipovodí Vltavy (č. hydrolog. pořadí 1-06-01-194), vymezeného jejími 

levostrannými přítoky Křemţský potok a Kokotínská rokle. Hydrologicky je 

zájmové území ohraničeno levým břehem meandrující Vltavy na východě a svahy 

Jiříkova vrchu na západě. Na jiţní straně tvoří hranici Kokotínská rokle a její 

bezejmenný přítok od Spáleného vrchu. Severní hranici tvoří povodí 

bezejmenného přítoku Vltavy z lesa Plánský. 

Povrchový odtok je soustředěn do následujících 4 odtokových os: 

- bezejmenná vodoteč z lesa Plánský 

- bezejmenná vodoteč z Jiříkova vrchu s pravostranným přítokem od 

Plešovic 

- bezejmenný levostranný přítok Kokotínské rokle z lokality Konopáč 

- bezejmenný levostranný přítok Kokotínské rokle od Spáleného vrchu 

Z uvedeného přehledu dílčích recipientů území je zřejmé, ţe území 

ovlivněné lomem zasahuje do povodí velmi malých, hydrologicky jen místně 

významných toků s velmi nízkými průtokovými parametry. 

Vlastní hydrogeologické poměry na loţisku jsou jednoduché. Loţisko leţí 

velmi vysoko nad místní erozivní bází danou hladinou řeky Vltavy. V místech pod 

loţiskem má hladina výšku 443 m n. m., nejniţší zvolená těţební báze lomu je ve 

výšce 525 m n. m. Loţisko je příznivě tvarováno i morfologicky, vytváří mírně 

protáhlý hřbet s osou SZ-JV, s upadajícími svahy k SV a JZ. Sráţkové vody proto 

mohou velmi snadno odtékat mimo těţební prostor do uvedených vodotečí. 

Loţisko je tvořeno většinou jemnozrnným granulitem, který je v čerstvém 

stavu zcela nepropustný; omezenou cirkulaci podzemní vody v masívu umoţňují 

různé systémy puklin a dislokace. Zvětralinový plášť, kryjící granulitové horniny má 

charakter spíše písčitější, avšak se stále omezeným retenčním účinkem. 

Budoucím zahloubením lomu Plešovice bude ovlivněn reţim podzemních 

vod v okolí lomu. Vzhledem k nepravidelnému zvodnění puklinových kolektorů 
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v tektonických pásmech, přetínající lomový prostor, nebude dosah tohoto ovlivnění 

v okolí lomu rovnoměrný.  

Další zahloubení lomu a především rozšíření těţby ve 2. etapě, bude mít 

vliv na sníţení vydatnosti jímacího pramene, který vyvěrá 250 m severně od 

rybníka „Konopáč“, v úrovni 614 m n.m., na poruchovém pásmu směru SSZ-JJV, 

které protíná severozápadní část loţiska Plešovice. Z tohoto pramene je 

samospádným vodovodem zásobována zástavba Na Drahách u jiţního okraje 

loţiska. Proto je nutné počítat s tím, ţe při zahájení 2. etapy těţby bude nutné pro 

domky Na Drahách vybudovat náhradní vodní zdroj nebo vodovodní přípojku 

z obce Plešovice, která je jiţ napojena na vodní zdroj Kokotín. Vybudování 

náhradního vodního zdroje nebo vodovodní přípojky bude provedeno na náklady 

těţební organizace. 
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3.6 Jakostní a technologická charakteristika suroviny 

Loţisková výplň se vyznačuje dobrými fyzikálně-mechanickými vlastnostmi, 

určité kolísání kvality je vázáno pouze na některé svrchní partie loţiska. Stupeň 

navětrání v těchto ojedinělých polohách se projevuje v dynamickém namáhání. 

Surovina splňuje všechny kvalitativní poţadavky a je vhodná na výrobu 

drceného kameniva dle ČSN. 

objemová hmotnost 2 688 kg/m3 

měrná hmotnost 2 742 kg/m3 

hutnost 97,59 % 

obsah SO3  0,58 % 

Radionuklid Ra-226  57 Bq/kg 

Jakostní charakteristika vybraných vyráběných frakcí je uvedena 

v následující tabulce. 

 

                   Tabulka 5 - Jakostní charakteristika vyráběných frakcí 

Frakce 0-4 4-8 8-16 16-22 32-63 

Humusovitost     ČSN 72 1177       A     

Nasákavost        ČSN 72 1174   % hm  0,4 0,3 0,4 0,3 

Otlukovost          ČSN 72 1175    % hm  21,2 20,0 17,7 16,5 

Pevnost v rázu   ČSN 72 1175    Kdr     0,88 

Trvanlivost         ČSN 72 1176   % hm 1,9 1,7 0,6 1,7 0,1 

Mrazuvzdornost ČSN 72 1176 % hm 3,4 0,2 0,1 1,2 0,1 
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3.7 Stav zásob 

V únoru 1999 provedla firma GET s.r.o., Praha geologické přehodnocení 

všech zásob v hranicích dobývacího prostoru Plešovice, v rámci kterého bylo 

ověřeno pokračování loţiska na bázi 525 m n.m. a byl proveden nový výpočet 

všech zásob suroviny v dobývacím prostoru. Kubatura zásob se stavem 

k 29.9.1998 je uvedena v následující tabulce. 

 

Tabulka 6 - Stav geologických zásob suroviny v dob. prostoru Plešovice k 29.9.1998 

Kategorie Blok číslo Kubatura (m3) 

zásob  celk. skrývky suroviny 

prozkoumané 

bilanční 

1 - 10 832 433 

2 7 343 282 855 

3 435 051 8 923 379 

4 - 540 355 

5 67 843 835 573 

6 11 380 220 118 

vyhledané 

bilanční  
7 660 061 7 218 786 

 Celkem k bázi 570 m n.m.  1-7 1 181 678 28 853 499 

 

vyhledané 

bilanční 

pod bází 

570 m n.m. 

11  9 539 325 

21  287 325 

31  3 625 425 

41  328 950 

51  555 075 

61  128 025 

71  3 040 200 

 Celkem k bázi 525 m n.m. 11-71  17 504 325 

 Geologické zásoby celkem 1 181 678 46 357 824 

Současný stav zásob dle výkazu Geo (MŢP) V 3-01 je k 31.12.2010 celkem 

43 935 030 m3.  

Vyhodnocené bloky zásob jsou zakresleny v příloze č. 3. 
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4 Současný stav ložiska 

V současné době je loţisko těţeno stěnovým lomem v šesti etáţích s 

nadmořskými výškami plat 585, 605, 618, 636, 651 a 668 m. Generální postup 

etáţí je od ochranného pásma silnice Zlatá Koruna - Křemţe k ZSZ. 

Hlavní těţební činnost se odvíjí na etáţích s nadm. výškou 585 a 605 m. 

Zbývající čtyři etáţe jsou téměř dotěţené – viz. příloha č. 2. 

Kamenolom je zpřístupněn zpevněnými komunikacemi, které lemují jeho 

severní a jiţní okraj. Z nich jsou vybudovány sjezdy na jednotlivé etáţe.  

Rozpojená surovina je dopravována nákl. automobily do násypky 

primárního drtiče umístěného na nejniţší etáţi kamenolomu. Podrcený materiál je 

dále pásovým dopravníkem přepraven k dalšímu zpracování na úpravárenskou 

linku, která se nachází ve východní části areálu kamenolomu. 

Na následujícím obrázku je letecký pohled na kamenolom Plešovice 

s doplněním aktuálního polohopisu. 

Obrázek 4 - Letecký pohled na kamenolom Plešovice s aktuálním polohopisem 
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5 Technologie dobývání 

Surovina v kamenolomu je rozpojována pomocí trhacích prací velkého 

rozsahu a to clonovými odstřely. Rubanina je nakládána elektrickým bagrem na 

nákladní automobily a dopravována do násypky prim. drtiče, umístěné 60 m SV od 

vrcholu dob. prostoru Š2, v úrovni 585 m n.m. Podrcený materiál je dále pásovým 

dopravníkem, vedeným tunelem pod silnicí Zlatá Koruna - Křemţe, dopraven k 

dalšímu zpracování na úpravárenskou linku, umístěnou východně od uvedené 

silnice, v prostoru mezi silnící a ţeleznicí. 

V roce 1998 byla 80 m západně od vrcholu dob. prostoru č. 61, na platě 

s nadm. výškou 584 m, vybudována betonárka, která bude při dotěţování zásob 

demontována a zásoby suroviny blokované touto stavbou budou dotěţeny. 

Na následujícím obrázku je pohled na čelo porubní fronty kamenolomu. 

 

Jak jiţ bylo uvedeno v úvodu, v současné době je hornická činnost 

Obrázek 5 - Pohled na čelo porubní fronty kamenolomu 
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povolena pouze pro I. etapu dobývání loţiska, která představuje odlesněnou a 

roztěţenou část DP. V následujících kapitolách je uveden plánovaný postup 

dobývání na ploše povolené hornické činnosti dle plánu otvírky, přípravy a 

dobývání a dále návrh způsobu technologie dobývání ve II. etapě. 
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5.1 Postup dobývání v I. etapě 

V rámci hornické činnosti dle zpracovaného POPD bude těţba probíhat na 

pozemcích, které jsou jiţ vyjmuté z půdního fondu (hranice současného 

odlesnění) s postupným zahlubováním aţ na kótu 525 m n.m.  

Při dalším dobývání loţiska dle POPD budou postupně dotěţeny jednotlivé 

těţební řezy v rozsahu znázorněném v příloze č. 4 a 6. Mezi současně nejniţší 

etáţí s nadm. výškou 573 m a etáţí s výškou 604 m n.m. bude nafárán další 

těţební řez, kterým bude rozdělena příliš velká mocnost mezi uvedenými etáţemi. 

Těţební řez bude nafárán v úrovni 587 m n.m. z komunikace, procházející napříč 

těţebním prostorem k primárnímu drtiči. 

Během postupného dotěţování jednotlivých etáţí a po dostatečném 

postupu nejniţší etáţe (573) bude zahájeno zahlubování stávajícího dna lomu na 

kótu 525 m n.m. Zahloubení lomu bude postupně provedeno třemi těţebními 

stupni o výšce 16 m s nadm. výškou plata 557, 541 a 525 m. Plata jednotlivých 

etáţí budou z důvodu odvodnění udrţována s mírným stoupáním ve směru 

postupu těţby. Generální směr postupu těţby bude severo-západním směrem. 

Přehled etáží po jejich úplném roztěžení: 

číslo etáže nadm. výška plata výška etáže 

 1. 683 m 8  (bude nafárána aţ ve II. etapě) 

 2. 666 m 17 

 3. 651 m 15 

 4. 635 m 16 

 5. 618 m 17 

 6. 604 m 14 

 7. 587 m 17 

 8. 572 m 15 

 9. 557 m 15 

 10. 541 m 16 

 11. 525 m 16 
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V průběhu dobývání budou při postupném dotěţování etáţí zrušeny sjezdy 

na etáţe z cesty podél severního okraje lomu a podél horní hrany těţební jámy 

bude dosypán ochranný val, který zabrání případnému pádu osob nebo techniky, 

pohybující se po uvedené cestě, do vytěţeného prostoru. Val bude vysoký 

minimálně 2 m a bude nasypán z materiálu z odhlinění nebo ze skrývkových 

zemin. V současné době je jiţ ochranný val částečně vybudován a postupně bude 

dosypán mezi jednotlivými sjezdy na etáţe a po jejich zrušení pak v celé délce 

kolem této cesty. 

Těţební stěny pod touto cestou budou dotěţeny a upraveny do konečného 

tvaru, tzn., ţe závěrný sklon etáţí bude upraven pod úhlem 60° a mezi 

jednotlivými etáţemi bude ponechán stupeň o šířce 5 m. 

Další doprava rubaniny bude jiţ prováděna pouze po technologické 

komunikaci vedoucí podél jiţního okraje lomu. 

Po dotěţení západní stěny kamenolomu bude mezi etáţemi také ponechán 

stupeň o min. šířce 5 m s tím, ţe v jiho-západní části budou na kaţdé etáţi 

ponechány plošiny o rozměrech cca 15 x 35 m, ze kterých bude moţné po 

povolení II. etapy těţby rozfárat další postup jednotlivých stupňů. 

Komunikace a sjezdy v jiţní části lomu budou zachovány pro případnou 

dopravu rubaniny při dalším povolení těţby. Aby mohlo být v rámci těţby dle 

POPD vytěţeno co nejvíce suroviny, je v závěrné fázi těţby navrţeno vybudování 

sjezdu z 5. na 6. etáţ, čímţ bude pro odvoz rubaniny z uvedených etáţí vyuţívána 

pouze jedna komunikace. 

Objem vytěţitelných zásob dle výkazu Geo (MŢP) V 3-01 v I. etapě činí 

k 31.12.2010 celkem 10 902 870 m3. Doba těţby při uvaţovaném dlouhodobém 

objemu těţby 223 000 m3/rok (600 000 t/rok) je 49 let. 

5.2 Postup dobývání ve II. etapě 

Druhá etapa dobývání je zaměřena na dotěţení loţiska v jeho celém 

rozsahu aţ na hranici dobývacího prostoru Plešovice.  

Vzhledem k tomu, ţe zahájení druhé etapy těţby připadá v úvahu za cca 49 

let, je nutno vzít v úvahu, ţe navrţený způsob dobývání můţe být např. vlivem 

vývoje techniky v budoucnosti pozměněn. 
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Uvedený časový odstup vytváří prostor jednak pro hledání případných 

korekcí způsobu těţby a jednak pro úpravu hospodaření v lesních porostech tak, 

aby dopady předpokládaného rozšíření těţby na lesní porosty a jejich funkci byly 

omezeny na nejnutnější rozsah. 

Předpokládá se, ţe II. etapa dobývání se bude provádět současnou těţební 

metodou.  

Před zahájením těţby II. etapy bude nutné nejprve vyjmout příslušné 

pozemky určené pro plnění funkcí lesa z půdního fondu a odlesnit. Následně bude 

na odlesněné ploše provedena skrývka, za kterou bude následovat těţba 

v jednotlivých etáţí. 

Při provádění skrývkových prací bude kolem hranice dobývacího prostoru 

vybudován min. 2 m vysoký ochranný val ze skrývkových hmot, který zabrání 

případnému pádu osob nebo techniky pohybující se na pozemcích v okolí 

vytěţeného prostoru. 

Rozfárání loţiska na jednotlivé etáţe bude zachováno jako v I. etapě a 

těţba etáţí bude zahájena z ponechaných plošin v jihozápadní části lomu. Protoţe 

výška horní etáţe by při dalším postupu těţby dosahovala aţ 36 m a bezpečnostní 

předpis (odst. 6, § 35 vyhl. ČBÚ č. 26/1989 Sb. v platném znění) povoluje 

maximální výšku etáţe při dobývání hornin pomocí clonových odstřelů 25 m, bude 

na kótě 683 m n.m. nafárána další - 1.etáţ. 

Při dosaţení konečné hranice těţby budou závěrné svahy etáţí upraveny 

do sklonu 60° a mezi jednotlivými etáţemi bude ponechán mezistupeň o šířce 5m. 

V počátku bude postup dobývání orientován především na horní těţební 

řezy, aby byla dosaţena relativně co nejdříve konečná hranice těţby. Tím bude 

moţno provádět konečnou rekultivaci závěrných lomových stěn postupně shora 

dolů a po počátečním zvětšení zářezu lomu do svahu Blanského lesa bude 

docházet k postupnému definitivnímu zahlazování zásahu těţby do krajinného 

rázu a k zapojování upravené plochy do okolního lesního komplexu. 

Jako poslední bude dotěţena jiţní část lomu, kde budou postupně ze shora 

dolů dotěţeny jednotlivé etáţe s ponecháním ochranného mezistupně o šířce 5 m. 

Tím dojde ke zrušení příjezdových komunikací na jednotlivé těţební řezy, které jiţ 
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budou dotěţeny. Zachovaná zůstane pouze technologická komunikace vedoucí na 

počvu lomu, která bude i nadále slouţit pro zpřístupnění provedené rekultivace. 

Objem vytěžitelných zásob ve II. etapě činí cca 23 180 000 m3 a doba 

těţby při uvaţovaném dlouhodobém objemu těţby 223 000 m3/rok (600 000 t/rok) 

je 104 let. Výpočet těţitelných zásob je uveden v následující tabulce. 

 

Tabulka 7 - Výpočet kubatury těžitelných zásob ve II. etapě dobývání ložiska 

etáž nadm. výška plata prům. mocnost plocha etáže těžitelné zásoby 

 (m n.m.) (m) (m
2
) (m

3
) 

1. 683 8 113 125 905 000 

2. 666 17 152 405 2 590 885 

3. 651 15 159 245 2 388 675 

4. 635 16 158 230 2 531 680 

5. 618 17 153 110 2 602 870 

6. 604 14 148 670 2 081 380 

7. 587 17 142 260 2 418 420 

8. 572 14 135 935 1 903 090 

9. 557 16 128 850 2 061 600 

10. 541 16 119 825 1 917 200 

11. 525 16 111 160 1 778 560 

    CELKEM                                                                                        23 179 360 

 

Rozfárání loţiska s vyznačeným konečným stavem lomových stěn po 

ukončení II. etapy (dotěţení loţiska) je znázorněno v příloze č. 5 a 6. 

Skrývky – v rámci realizace II. etapy dobývání loţiska bude nutné provést 

skrývku na celé ploše plánované těţby. Skrývka bude provedena hydraulickým 

rypadlem s podkopovou lţící a odvezena nákladními automobily. Pevné partie 

skrývky budou nejprve rozrušeny trhacími pracemi pomocí plošných odstřelů. 

Objem skrývky je uveden v následující tabulce. 
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Tabulka 8 - Objem skrývky ve II. etapě dobývání 

číslo bloku prům. mocnost  
(m) 

plocha skrývky 
(m

2
) 

objem skrývky 
(m

3
) 

2 BB 4,3 1 770 7 611 

3 C1B 4,7 53 040 249 288 

4 C2B + okolí 6,2 114 085 707 327 

         C e l k e m                                                                                                       964 226 

                                                                                                                    zaokr. 965 000 

Výše uvedený objem skrývkových hmot bude částečně pouţit na výstavbu 

ochranného valu kolem vytěţeného prostoru, ale převážná část bude postupně 

ukládána na vnitřní výsypku. Vytěţený objem 11. etáţe v I. etapě je 1 350 000 m3. 

I kdyţ při zahájení dobývání II. etapy nebude moţné plně vyuţít vytěţený objem 

(pouze cca 685 000 m3), je kapacita vnitřní výsypky, při sypání na mocnost 16 m, 

plně dostačující, protoţe skrývky budou prováděny postupně a mezi tím dojde i 

k postupu těţebních řezů a tím i ke zvýšení kapacity vnitřní výsypky. Navrţený 

konečný stav vnitřní výsypky v příloze č. 5 má kapacitu cca 1 275 000 m3. 

V případě, ţe by ještě nebylo loţisko dostatečně rozfáráno, je moţné zmenšit 

plochu vnitřní výsypky a navýšit mocnost ukládaného materiálu na dvojnásobek, 

t.j. na 32 m. 

Dopravní cesty - pro dopravu rubaniny budou vyuţity technologické komunikace 

vybudované v I. etapě, které budou postupně rozšiřovány v závislosti na 

postupu těţby. 

Odvodnění – dle dosavadních dlouholetých zkušeností z těţby vyplývá, ţe přítoky 

jak povrchových, tak podzemních (puklinových) vod do těţebního prostoru 

nijak neztěţují dobývání loţiska. Povrchové vody z prostoru za hranicí 

provedené skrývky převáţně odtékají po přirozeném svahu mimo prostor 

kamenolomu. Voda z atmosférických sráţek a z puklin, která se dostane do 

těţebního prostoru stéká po jednotlivých těţebních řezech na stávající 

počvu lomu a zde částečně zasakuje do puklinového systému skalního 

masívu a zbytek je odváděn kanalizací, která začíná ve vybudovaném 

tunelu pro dopravní pás pod silnicí Zlatá Koruna-Křemţe. Kanalizací jsou 

důlní vody svedeny přes areál úpravny kameniva do propustku pod 

ţelezniční tratí, který vyúsťuje do bezejmenné vodoteče. 
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Po zahloubení lomu pod stávající úroveň počvy t.j. pod kótu 572 m n.m. jiţ 

bude docházet k hromadění důlní vody v posledních třech zahlubovaných 

etáţí č. 9, 10 a 11. Pro jímání důlních vod bude vţdy na příslušné etáţi 

vystřílena jímka o rozměrech cca 15 x 15 m s hloubkou cca 3 m. Čerpání 

důlních vod bude prováděno pomocí ponorného čerpadla, ocelového 

potrubí a poţárních hadic do výše uvedené kanalizace. 

Údaje o pozemcích, které budou dotčeny plánovanou hornickou činností ve II. 

etapě dobývání loţiska – plocha II. etapy se rozkládá na pozemku č. 613/1 

v k.ú. Plešovice a 1171/1 v k.ú. Holubov. Oba pozemky vlastní Česká 

republika ve správě státního podniku Lesy České republiky. 

Vlastnictví pozemků v DP Plešovice je zakresleno v příloze č. 8. 
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6 Technologie zpracování suroviny 

Surovina je rozpojována trhacími pracemi velkého rozsahu za pouţití 

clonových odstřelů. Nadměrné kusy rubaniny jsou druhotně rozpojovány bouracím 

kladivem. Nakládka rubaniny je prováděna elektrickým bagrem, doprava do 

násypky primárního drtiče nákladními automobily. 

Při úpravě suroviny je uplatněn třístupňový zdrobňovací proces. Na prvním 

stupni zdrobňování je nainstalován jednovzpěrný čelisťový drtič DCJ 12 500 x 

1 600 mm, na druhém stupni kuţelový drtič Sandvik H 6800 a na třetím stupni 

zdrobňování jsou nasazeny tři kuţelové drtiče typu DKT 1200/70, Svedala H 3000 

a Nordberg HP 200. 

Expedice hotových výrobků je prováděna nákladními automobily nebo po 

ţeleznici. 

Technologické schéma zpracování a úpravy suroviny, včetně osazení 

jednotlivými stroji, je znázorněno na následujícím obrázku. 
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Obrázek 6 - Technologické schéma zpracování a úpravy suroviny na kamenolomu 

Plešovice 
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7 Plán sanace a rekultivace 

Úkolem rekultivací obecně je zohlednit následky těţby a vytvořit znovu 

krajinu, která bude opět slouţit zemědělské, lesnické či vodohospodářské činnosti, 

poskytne prostor pro rekreaci a vyhoví dalším zájmům společnosti. Rekultivační 

opatření musí být však motivováno nejen zájmy lidské populace, ale i (a moţná 

hlavně) “ekologicky” - ve prospěch přírody. 

Budoucí vyuţití prostoru ovlivní zejména konečný tvar těţebny po vytěţení 

suroviny. Důleţitou roli hraje i morfologie okolní krajiny, jejíţ součástí dotčený 

prostor je a bude. 

Pro rekultivaci určitého území se předpokládá, ţe zásoby nerostných 

surovin budou vytěţeny tak, aby bylo moţné sanovaný prostor lomových stěn 

povaţovat za vydobytý a konečný ve smyslu zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a 

vyuţití nerostného bohatství (Horní zákon), v platném znění. 

Plán sanace a rekultivace řeší veškeré pozemky, které budou dotčeny 

plánovanou hornickou činností při dobývání loţiska v průběhu I. a II. etapy těţby. 

7.1 Zásady sanace a rekultivace 

V řešeném prostoru kamenolomu Plešovice je na základě terénních poměrů 

po dokončení těţby a s ohledem na lokalizaci území v krajině navrţeno navrácení 

vytěţeného prostoru zpět přírodě. Plán sanace a rekultivace zohledňuje 

skutečnost, ţe pro těţbu byly odňaty lesní pozemky a proto je navrţena u ploch, u 

kterých je to moţné, rekultivace zpět na pozemky určené k plnění funkcí lesa. Z 

hlediska konfigurace terénu po těţbě bude jejich funkce zejména půdoochranná, 

krajinotvorná a ekologicky stabilizující. Hospodářská funkce lesa bude těmito 

porosty plněna jen částečně nebo v omezeném rozsahu. K tomu má výsledný 

prostor po ukončení těţby reálné předpoklady: různá expozice a sklon skalních 

stěn a svahů deponií skrývek s moţností modelace terénu, změna vlhkosti od 

výsušných ploch aţ po vodní plochy atd. Vznikem řady rozdílných stanovištních 

podmínek dojde k vytvoření prostoru s vysokou mírou druhové různorodosti jak z 

hlediska flóry, tak fauny. 

Mnohé původní ohroţené druhy organismů dnes nacházejí útočiště 

převáţně v činných nebo nerekultivovaných těţebních prostorech. Cennost 
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jednotlivých těţeben často spočívá v tom, ţe se jedná o ţivinami chudá 

stanoviště, na kterých nacházejí útočiště konkurenčně slabé druhy, které z okolní 

krajiny rychle mizejí. Těţební prostory proto hrají v dnešní krajině důleţitou roli při 

ochraně biodiverzity na všech úrovních. 

Po ukončení těţby se jeví ve většině případů jako nejvhodnější pouţít při 

sanaci a rekultivaci přírodě blízké způsoby obnovy území, čímţ se rozumí 

především spontánní (samovolné zarůstání lokality) nebo usměrněná (řízená) 

sukcese, případně řízené zásahy pro některá ohroţená společenstva či druhy. Pro 

zdárný průběh takové obnovy se navrhuje dodrţení následujících zásad, které 

byly formulovány na odborném semináři konaném v lednu 2009 v Českých 

Budějovicích: 

1. Před zahájením těţby je nezbytný kvalifikovaný biologický průzkum okolí 

těţebního prostoru. Vlastní těţbu by bylo ţádoucí usměrňovat pokud 

moţno tak, aby bylo v bezprostředním okolí těţebny zachováno (případně 

i udrţováno a rozšířeno) co nejvíce (polo)přirozených stanovišť. Pro 

následnou kolonizaci území při spontánní sukcesi je klíčový zhruba 

stometrový pás v okolí, odkud se dostává do těţebny nejvíce druhů. 

2. Po ukončení těţby, lépe však uţ v jejím průběhu, je nezbytný další 

průběţný průzkum lokality, který odhalí výskyt vzácných a ohroţených 

druhů a zajímavých geologických či geomorfologických fenoménů. 

S ohledem na tento průzkum bude nutné plán obnovy upravit. Tento 

průzkum by měla zajišťovat těţební organizace prostřednictvím 

autorizované osoby. 

3. Před těţbou, během ní i po jejím ukončení je ţádoucí provádět monitoring 

invazních druhů v těţebně i jejím okolí. Pokud znamená jejich výskyt 

moţné ohroţení zamýšleného způsobu obnovy, je třeba vyuţít pro jejich 

odstranění asanační management. 

4. Velká většina těţbou narušených území má potenciál obnovit se 

samovolně – spontánní sukcesí, která můţe být také cíleně řízena 

(usměrněna či blokována). V případě větších těţeben by mělo být 

ponecháno spontánní sukcesi zpravidla minimálně 20 % jejich rozlohy v 

biologicky nejcennějších částech. Menší těţebny se obvykle do krajiny 
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začlení bez problémů, ekologická sukcese by se tedy mohla uplatnit na 

jejich celé ploše. 

5. V případě ohroţených a zvláště chráněných, na těţební prostory výrazně 

vázaných druhů nebo společenstev bude nutné zajistit odpovídající řízení 

jejich populací a biotopů. To by mělo být hrazeno z povinných odvodů 

těţebních firem určených na rekultivaci, po jejím ukončení z veřejných 

prostředků určených na krajinotvorné programy.  

6. Nejhodnotnější těţebny mohou být vyhlášeny jako zvláště chráněná 

území (nejčastěji v kategorii přírodní památka) s odpovídajícím 

managementem, nebo přechodně chráněnou plochou, pokud je nutná 

pouze jejich časově omezená ochrana. Méně hodnotné těţebny mohou 

být téměř vţdy alespoň registrovány jako významné krajinné prvky. 

7. Obnova těţebny by měla zvýšit stanovištní rozmanitost krajiny. Nejpozději 

po ukončení těţby (lépe však ještě během ní) je třeba zvýrazňovat nebo 

vytvářet nepravidelnosti na rovných liniích (okrajích těţebny, pobřeţní 

čáře apod.) a na rovných površích. 

8. Po ukončení těţby by měly být odstraněny nevhodné technické prvky a 

odpady, pokud je cílem začlenit těţebnu opět do přírody. 

9. Ţivinami bohaté svrchní půdní horizonty je nutné z těţebny odváţet v co 

nejkratším termínu a na obnovované území je uţ nevracet. Návratem 

skrývkové zeminy se vracejí i přebytečné ţiviny, které většinou podpoří 

rozvoj několika málo hojných, konkurenčně silných druhů, včetně 

invazních. 

10. V případě větších těţebních prostorů je nejvhodnější postupná těţba i 

obnova, nejlépe rozloţená do delšího časového úseku, kdy jsou sukcesi 

postupně ponechávány opuštěné sektory těţebního prostoru. 
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7.2 Charakteristika sanačních prací na jednotlivých plochách 

V rámci důlně-technických opatření bude jiţ v průběhu těţby terén 

modelován ve shodě s plánovaným cílovým stavem. Průběţné provádění 

sanačních úprav sníţí i celkové konečné náklady na tuto činnost. 

7.2.1 Ochranný val 

Podél horní hrany těţební jámy bude postupně vybudován ochranný val, 

který bude plnit zejména bezpečnostní funkci z hlediska zabránění moţnému pádu 

osob, popř. lesní techniky do vytěţeného prostoru. Těleso valu bude zalesněno 

výsadbou stromů a keřů s přirozeným doplněním náletovými dřevinami. Po 

dostatečném vzrůstu dřevin dojde k zahuštění okraje okolních otevřených lesních 

pozemků a tím i k omezení pronikání náporových větrů do lesních porostů a k 

zabránění následným polomům. Zalesněný val umoţní plynulejší napojení 

skalních stěn na okolní zeleň.  

Těleso valu bude dlouhé cca 2 200 m. Val bude vysoký 2 m a šířka v patě 

bude činit cca 6 m. Pouţito bude celkem cca 13 200 m3 skrývkových zemin. 

Svahy ochranného valu budou upraveny do sklonu 1 : 1,5. 

Výstavba tělesa valu bude prováděna souběţně s prováděním skrývek. 

7.2.2 Závěrné svahy kamenolomu 

Při dotěţování jednotlivých etáţí bude konečný sklon stěn upraven do úhlu 

60° a těţební stěny budou očištěny od uvolněných kamenů a případných zátrhů. 

Aby se přerušily dlouhé a pravidelné horizontální linie mezistupňů a vytvořila se 

tak členitá skalní stěna s plošinami pro uchycení náletové zeleně, budou stěny v 

některých místech v závěru těţby jednotlivých etáţí dotěţeny aţ k patě 

předcházejícího těţebního stupně. Cílem této úpravy je přirozené začlenění 

konečných svahů etáţí do okolního rázu krajiny. 

Lomové stěny budou vlivem tektonického narušení loţiska a puklinami 

vzniklými při provádění trhacích prací rozčleněny výstupky, proláklinami a 
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trhlinami. Takto rozrůzněné svahy umoţní zachycení náletových dřevin i přímo na 

skalních stěnách.  

Mezi jednotlivými těţebními stupni budou ponechány zbytky pracovních 

plošin (mezistupně) o šířce 5 m. Mezistupně nad plánovanou úrovní vodní hladiny 

573 m n.m. budou povezeny zeminou o mocnosti 0,5 m, coţ přispěje k lepšímu 

uchycení náletových dřevin. 

Povezení mezistupňů zeminou bude realizováno v rámci provádění skrývek 

a z bezpečnostních důvodů bude rozprostření a urovnání zemin provedeno před 

realizací poslední linie clonových odstřelů. 

K rozčlenění závěrných stěn a k přiblíţení rázu skalní stěny lomu 

přírodnímu charakteru přispěje i vytvoření několika suťových kuželů. Tělesa 

kuţelů lze vytvořit odstřelem při konečné úpravě stěn nebo nasypáním vhodného 

materiálu z horní hrany závěrného svahu etáţe, popř. kombinací obou způsobů. 

7.2.3 Dno lomu 

Po ukončení čerpání důlních vod dojde k zatopení vytěţeného prostoru na 

předpokládanou úroveň 573 m n.m. Vodní hladina bude mít plochu cca 27,9 ha a 

maximální hloubku 48 m. Výška hladiny bude udrţována vybudovaným přepadem 

do kanalizace začínající v tunelu pod silnicí procházející podél východního okraje 

lomu. 

Zatopená technologická komunikace bude na okraji vodní plochy zavezena 

skrývkovým materiálem tak, aby došlo na ploše cca 400 m2 k vytvoření vodní 

plochy s max. hloubkou 1 m. Sklon břehů kolem této plochy bude upraven do 

mírného sklonu, aby vzniklo mělké pobřeţní pásmo vhodné pro zakořenění 

vodních rostlin a rozmnoţování některých obojţivelníků.  

Předpokládaná kubatura zemin pro úpravu dna je cca 2 000 m3. 

7.2.4 Plochy po demontované technologické lince, po demolici 

provozních budov a zbývající manipulační plochy 

Budova sociálního zařízení, sousední sklad, dílny, trafostanice a přiléhající 

zpevněné nádvoří a areál skladu trhavin budou ponechány pro případné další 
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vyuţití. O konečném způsobu vyuţití těchto prostor bude rozhodnuto po dotěţení 

loţiska při zpracování plánu likvidace.  

Zbývající vyklizené prostory jsou v současné době rozděleny do řady ploch 

výškově různě posazených, na kterých jsou umístěny jednotlivé části 

technologické linky, provozní budovy nebo manipulační plochy. Po provedené 

demontáţi technologického zařízení a demolici provozních budov budou jednotlivé 

plochy zachovány v původních úrovních. 

Následně budou plochy urovnány a povezeny zúrodnitelnými zeminami o 

mocnosti 0,3 m. Celkem se jedná o plochu přibliţně 25 700 m2, na kterou bude 

navezeno 7 710 m3 zeminy. Zachováním stávajícího rozčlenění rekultivovaných 

ploch a následným zatravněním a ozeleněním dojde opět k lepšímu zapojení 

zrekultivovaných ploch do okolního rázu krajiny. 

Náklady na demontáţ a demolici technologického zařízení a provozních 

budov jsou uvaţovány ve výši 600 000,- Kč. 

7.2.5 Deponie 

V současné době jsou na kamenolomu provozovány tři deponie: deponie u 

skladu trhavin, deponie ve starém lomu severně od úpravny kamenolomu a 

deponie pod ţelezniční tratí. U deponie vedle skladu trhavin je vyuţívána pouze 

část hlavy deponie a zbývající plochy jsou jiţ zrekultivovány a zalesněny. 

Na deponie je převáţně ukládána nestandardní frakce 0-2 mm a odprašky z 

odsávacího zařízení. Jedná se o materiály, které nejsou vhodné pro následnou 

biologickou rekultivaci. Proto v konečné fázi sypání a úpravy těles deponií budou 

na deponie ukládány skrývkové zeminy, aby stávající nezúrodnitelné materiály 

byly překryty vrstvou o minimální mocnosti 0,5 m a byly tak vytvořeny podmínky 

pro následnou biologickou rekultivaci.  

Celková plocha rekultivovaných deponií je 14 800 m2, z toho svahy činí 6 

700 m2. 
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7.2.6 Komunikace 

Výše uvedené zrekultivované plochy budou zpřístupněny ponechanou 

technologickou komunikací vedoucí podél severního okraje kamenolomu a 

ponechanou příjezdovou komunikací do areálu zázemí a úpravny kamenolomu. 

Jednotlivé zrekultivované plochy jsou zakresleny v příloze č. 7. 

7.3 Biologická rekultivace 

Cílem sanace a rekultivace kamenolomu je území přírodního charakteru s 

relativně vysokou pestrostí přírodě podobných stanovišť. Vzhledem k velké 

různorodosti stanovištních podmínek v prostoru vzniklém ve vytěţeném lomu lze 

předpokládat i relativně vysokou různorodost vegetace. Zkušenosti potvrzují, ţe 

rekultivovaný prostor, byť uměle vytvořený, můţe být osídlen nejen běţnými druhy 

fauny a flóry, ale i druhy vzácnými, či ohroţenými. 

Kromě samovolně probíhající sekundární sukcese budou na přístupných 

místech dřeviny vysázeny či vysety cíleně právě s ohledem na vznikající 

stanovištní podmínky. 

Pro výsadbu budou pouţity dřeviny, které jsou typické pro danou oblast a 

jejichţ druhová skladba bude před vlastní výsadbou konzultována se Správou 

CHKO Blanský les, v jejímţ území se kamenolom nalézá. 

S ohledem na zejména krajinotvorné poslání těchto výsadeb je třeba 

usilovat o vytvoření víceetáţového a druhově, do budoucna i věkově, rozdílného 

porostu. K ţádoucí různověkosti výsledného porostu dojde postupným 

samovolným rozšířením na okolní plochy. Další rozrůznění dřevin by mělo 

probíhat přirozenou cestou, tedy vzájemnou konkurencí vysázených dřevin. 

Vysázené skupiny dřevin s keřovým patrem budou i vhodným novým útočištěm 

pro drobnou zvěř a ptactvo. 

Na řadě ploch jiţ během provozu kamenolomu došlo k přirozenému 

ozelenění náletovými dřevinami a tyto plochy nevyţadují další sanační a 

rekultivační zásah. Uvedené plochy jsou zakresleny v příloze č. 7 a dále jsou 

patrné z leteckého snímku na obrázku č. 2 na str. 2 
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7.3.1 Ochranné valy 

Po dokončení ochranného valu (13 200 m2) bude těleso valu ozeleněno 

výsadbou stromů (90%) a keřů (10%). Vysázení stromů a keřů bude mít význam i 

při zajištění stability svahů valu a rovněţ zamezí poškození svahů vodní erozí a v 

neposlední řadě stromy s keřovým patrem budou i vhodným refugiem pro drobnou 

zvěř a ptactvo. Pro osázení valů budou pouţity následující dřeviny: 

 

Tabulka 9 - Seznam a počet sazenic pro osázení valů 

Druhy 
Zastoupení 

v kultuře (%) 
Počet sazenic 

na 1 ha 
Počet sazenic 

celkem 

Stromy - 90% 100   
Buk lesní  25 9 000 2 673 

Javor klen 20 6 000 1 426 

Smrk ztepilý  15 4 000 713 

Habr obecný  15 4 000 713 

Lípa srdčitá  15 6 000 1 069 
Jedle bělokorá 10 5 000 594 

Keře – 10 % 100   
Líska obecná  25 6 000 198 
Zimolez obecný 25 6 000 198 
Bez červený  25 6 000 198 
Jeřáb ptačí pravý 25 6 000 198 

 

7.3.2 Závěrné svahy kamenolomu 

Mezistupně a skalní stěny budou ponechány k přirozenému ozelenění 

náletovými dřevinami z okolních porostů. 

7.3.3 Plochy po demontované technologické lince, po demolici 

provozních budov a zbývající manipulační plochy 

Na plochách povezených zeminou budou vysázeny samostatné skupiny 

dřevin, které budou pokrývat cca 1/3 celkové plochy (0,86 ha). Osázeny budou 

stromovými a keřovými dřevinami uvedenými v následující tabulce. K ţádoucí 

různověkosti výsledného porostu dojde postupným samovolným rozšířením. Další 

rozrůznění dřevin by mělo probíhat přirozenou cestou, tedy vzájemnou konkurencí 

vysázených dřevin. 
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Tabulka 10 - Seznam a počet sazenic pro skupinovou výsadbu 

Druhy 
Zastoupení 

v kultuře (%) 
Počet sazenic 

na 1 ha 
Počet sazenic 

celkem 

Stromy - 60% 100   
Buk lesní  30 9 000 1 393 

Javor klen 30 6 000 929 

Borovice lesní  20 9 000 929 

Bříza bělokorá  20 6 000 619 

Keře – 40 % 100   
Líska obecná  25 6 000 516 
Zimolez obecný 25 6 000 516 
Bez červený  25 6 000 516 
Jeřáb ptačí pravý 25 6 000 516 

 

Zbývající plochy (cca 1,71 ha), na nichţ nebude provedena skupinová 

výsadba dřevin, budou mít charakter lučních porostů a budou osety směsí většího 

mnoţství druhů lučních květin a trav - např. směsí „Česká květnice“, která je díky 

zastoupení velkého počtu druhů vhodná téměř na kaţdé místo, tzn. od výsluní po 

mírný stín, od podmáčené po suché půdy. Na kaţdém stanovišti, stejně jako u 

dřevin, vlivem přírodních podmínek převládnou jiné rostliny, kterým tyto podmínky 

budou lépe vyhovovat. Sloţení uváděné směsi je 90,3 % lučních květin a 9,7 % 

trav. 

7.3.4 Deponie 

Na ploše uvedených zemních těles (0,46 + 0,57 + 0,45 ha) bude zaloţen 

lesní porost, který by měl plnit i hospodářskou funkci lesa. 

Tělesa deponií budou osázeny následujícími dřevinami: 

 

Tabulka 11 - Seznam a počet sazenic pro výsadbu na tělesech deponií 

Druhy 
Zastoupení 

v kultuře (%) 
Počet sazenic 

na 1 ha 
Počet sazenic 

celkem 
Javor klen 25 6 000 2 220 

Buk lesní  20 9 000 2 664 

Borovice lesní  20 9 000 2 664 

Habr obecný  15 4 000 888 

Lípa srdčitá  15 6 000 1 332 
Dub zimní 5 8 000 592 
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7.3.5 Způsob výsadby a následného ošetřování sazenic 

Vlastní výsadbu dřevin se doporučuje provést v brzkém jaru, čímţ by se 

měly výrazně sníţit ztráty vzniklé přísuškem v letních měsících a pokud moţno co 

nejdříve po ukončení terénních úprav a konsolidaci rozprostřených zemin, a to z 

důvodu omezeného výskytu neţádoucí buřeně. 

Potřeba vylepšení (nezdar zalesnění) se předpokládá s ohledem na nově 

zalesňované pozemky cca 20 %. 

Výsadba sazenic bude provedena ručně s výsadbou sazenic do jamek o 

průměru a hloubce 25 cm. Vrstva zeminy okolo sazenice má zůstat o něco větší, 

aby po slehnutí zeminy nebyl obnaţen kořenový krček. 

Při výsadbě budou sazenice přihnojeny hnojivem SILVAMIX ve formě 

tablet. K jedné sazenici bude aplikováno 40 – 50 g hnojiva, t.j. 4 – 5 tablet. 

SILVAMIX umoţňuje vyuţívat výhody lokální aplikace, která při správném 

provedení zaručuje podstatně lepší vyuţití dodávaných ţivin, neţ při plošné 

aplikaci běţných průmyslových hnojiv. Ţiviny jsou z hnojiv uvolňovány do půdy po 

dobu 2 let a v průběhu této doby hospodárně zásobují rostliny. Tablety se kladou 

na povrch půdy a patou nohy se zašlápnou mělce pod povrch. Vzdálenost tablet 

od kmene odpovídá průmětu obvodu koruny na půdu. Nejblíţe se tablety kladou 

do vzdálenosti 15 cm od kmene, nejdále do vzdálenosti o 10 cm větší neţ je 

průmět obvodu koruny na půdu. 

Ochrana proti okusu u sazenic jehličnanů bude prováděna aplikací 

nátěru Morsuvin nebo obdobným schváleným repelentem v dávce 5 kg/1 000 

sazenic, a to bezprostředně po zalesnění a druhým a třetím rokem. 

Ochrana proti okusu a vytloukání sazenic listnáčů bude zajištěna 

mechanickou ochranou – plastový nebo drátěný chránič, oplocenky. 

Ochrana proti buřeni a ožínání sazenic nebude prováděno. Podle 

dosavadních zkušeností při rekultivaci pozemků osázených neprodleně po 

provedení technické rekultivace není nutné provádět ochranu sazenic z důvodu 

jejich zarůstání travou a plevelem. 
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8 Ekonomické zhodnocení sanace a rekultivace 

pozemků dotčených hornickou činností 

Pro rozpočet byly pouţity ceny z katalogu popisů a směrných cen 

stavebních prací pro rok 2011, ceník "Zemní práce 800-1", „Plochy a úpravy 

území 823-1“ a "Rekultivace 823-2" a dále ceny dodavatelů uvedené na 

internetových stránkách. 

8.1 Technická rekultivace 

Dno lomu  

Vytvoření mělčiny a mokřadu na ploše cca 400 m
2
 

 

Tabulka 12 - Náklady na technickou rekultivaci dna lomu 

Položka Popis M.J. Množství Cena Kč Kč celkem 

122 10-1403 Vykopávky v zemnících, hor.1-2                   

do 5 000 m3 
m

3
 2 000,0 43,00 86 000,00 

162 30-1101 Vod. přemístění do 500 m, hor. 1-4 m
3
 2 000,0 53,10 106 200,00 

181 10-1101 Úprava pláně bez zhutnění m
2
 400,0 5,27 2 108,00 

Technická rekultivace celkem       194 308,00 

 

Plochy po demontované technologické lince, po demolici provozních 

budov a zbývající manipulační plochy   

Návoz zemin a úprava pláně – 25 700 m2 
    

 

Tabulka 13 - Náklady na technickou rekultivaci ploch po demolici budov a zbývajících 

man. ploch 

Položka Popis M.J. Množství Cena Kč Kč celkem 

122 10-1404 Vykopávky v zemnících, hor.1-2                   

přes 5 000 m3 
m

3
 7 710,0 36,50 281 415,00 

162 30-1101 Vod. přemístění do 500 m, hor. 1-4 m
3
 7 710,0 53,10 409 401,00 

181 10-1101 Úprava pláně bez zhutnění m
2
 25 700,0 5,27 135 439,00 

- Demontáž techn. linky a demolice budov ks 1,0 600 000,00 600 000,00 

Technická rekultivace celkem       1 426 255,00 
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Deponie 

Úprava hlavy a svahu deponií, 14 800 m
2
, z toho svahy 6 700 m

2
 

 

Tabulka 14 - Náklady na technickou rekultivaci deponií 

Položka Popis M.J. Množství Cena Kč Kč celkem 

181 10-1101 Úprava pláně bez zhutnění m
2
 8 100,0 5,27 42 687,00 

182 20-1101 Svahování násypů m
2
 6 700,0 38,00 254 600,00 

Technická rekultivace celkem       297 287,00 

 

8.2 Biologická rekultivace 

Ochranný val (1,32 ha) 

 

Tabulka 15 - Náklady na biologickou rekultivaci ochranného valu 

Položka Popis M.J. Množství Cena Kč Kč celkem 

184 30-2211 Výsadba saz. přes 0,25 m s vykop. jamek kus 7 980,0 8,95 71 421,00 

184 80-3221 Vylepšení výsadby saz. přes 0,25 m - 20% kus 1 599,0 9,70 15 510,30 

184 81-3111 Ochrana jehličn. proti okusu nátěrem - 3x kus 3 921,0 1,74 6 822,54 

184 80-4111 Ochrana listnáčů chráničem z um. hmoty kus 6 673,0 5,70 38 036,10 

- Hnojení sazenic Silvamixem kus 7 980,0 5,00 39 900,00 

  Mechanické práce celkem       171 689,94 

Materiál:         

- Sazenice-buk lesní + 20% vylepšení kus 3 208,0 5,50 17 644,00 

- Sazenice-javor + 20% vylepšení kus 1 711,0 4,00 6 844,00 

- Sazenice-smrk + 20% vylepšení kus 856,0 6,20 5 307,20 

- Sazenice-habr + 20% vylepšení kus 856,0 5,00 4 280,00 

- Sazenice-lípa + 20% vylepšení kus 1 283,0 5,60 7 184,80 

- Sazenice-jedle + 20% vylepšení kus 713,0 7,50 5 347,50 

- Sazenice-líska + 20% vylepšení kus 238,0 16,00 3 808,00 

- Sazenice-zimolez + 20% vylepšení kus 238,0 32,00 7 616,00 

- Sazenice-bez černý + 20% vylepšení kus 238,0 20,00 4 760,00 

- Sazenice-jeřáb ptačí + 20% vylepšení kus 238,0 5,00 1 190,00 

- Plastový chránič kus 6 673,0 23,00 153 479,00 

- Hnojivo Silvamix 0,05 kg/sazenici kg 399,0 50,00 19 950,00 

- Morsuvin 5,- kg/1 000 sazenic - 3x kg 19,6 40,00 784,00 

  Materiál cekem       238 194,50 

Biologická rekultivace celkem       409 884,44 
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Plochy po demontované technologické lince, po demolici provozních 

budov a zbývající man. plochy ( 0,86 ha výsadba dřevin + 1,71 ha zatravnění) 

 

Tabulka 16 - Náklady na biologickou rekultivaci ploch po demolici budov a zbývajících 

man. ploch 

Položka Popis M.J. Množství Cena Kč Kč celkem 

184 30-2211 Výsadba saz. přes 0,25 m s vykop. jamek kus 5 934,0 8,95 53 109,30 

184 80-3221 Vylepšení výsadby saz. přes 0,25 m - 20% kus 1 187,0 9,70 11 513,90 

184 81-3111 Ochrana jehličn. proti okusu nátěrem - 3x kus 2 787,0 1,74 4 849,38 

184 80-4111 Ochrana listnáčů chráničem z um. hmoty kus 5 005,0 5,70 28 528,50 

 - Hnojení sazenic Silvamixem kus 5 934,0 5,00 29 670,00 

180 45-1112 
Setí na ploše do 5 ha se sklonem přes 5° ha 1,7 

1 

200,00 
2 052,00 

  Mechanické práce celkem       129 723,08 

Materiál:         

- Sazenice-buk lesní + 20% vylepšení kus 1 672,0 5,50 9 196,00 

- Sazenice-javor + 20% vylepšení kus 1 115,0 4,00 4 460,00 

- Sazenice-borovice + 20% vylepšení kus 1 115,0 2,70 3 010,50 

- Sazenice-bříza + 20% vylepšení kus 743,0 3,90 2 897,70 

- Sazenice-líska + 20% vylepšení kus 619,0 16,00 9 904,00 

- Sazenice-zimolez + 20% vylepšení kus 619,0 32,00 19 808,00 

- Sazenice-bez černý + 20% vylepšení kus 619,0 20,00 12 380,00 

- Sazenice-jeřáb ptačí + 20% vylepšení kus 619,0 5,00 3 095,00 

- Plastový chránič kus 5 005,0 23,00 115 115,00 

- Hnojivo Silvamix 0,05 kg/sazenici kg 296,7 50,00 14 835,00 

- Morsuvin 5,- kg/1 000 sazenic - 3x kg 13,9 40,00 556,00 

- Nákup luční směsi - 40,0 kg/ha kg 68,4 150,00 10 260,00 

  Materiál cekem       205 517,20 

Biologická rekultivace celkem       335 240,28 

 

Deponie (1,48 ha) 
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Tabulka 17 - Náklady na biologickou rekultivaci deponií 

Položka Popis M.J. Množství Cena Kč Kč celkem 

184 30-2211 Výsadba saz. přes 0,25 m s vykop. jamek kus 10 360,0 8,95 92 722,00 

184 80-3221 Vylepšení výsadby saz. přes 0,25 m - 20% kus 2 072,0 9,70 20 098,40 

184 81-3111 Ochrana jehličn. proti okusu nátěrem - 3x kus 7 992,0 1,74 13 906,08 

184 80-4111 Ochrana listnáčů chráničem z um. hmoty kus 7 696,0 5,70 43 867,20 

              - Hnojení sazenic Silvamixem kus 10 360,0 5,00 51 800,00 

  Mechanické práce celkem       222 393,68 

Materiál:         

- Sazenice-javor + 20% vylepšení kus 2 664,0 4,00 10 656,00 

- Sazenice-buk lesní + 20% vylepšení kus 3 197,0 5,50 17 583,50 

- Sazenice-borovice + 20% vylepšení kus 3 197,0 2,70 8 631,90 

- Sazenice-habr + 20% vylepšení kus 1 066,0 5,00 5 330,00 

- Sazenice-lípa + 20% vylepšení kus 1 598,0 5,60 8 948,80 

- Sazenice-dub + 20% vylepšení kus 710,0 4,40 3 124,00 

- Plastový chránič kus 7 696,0 23,00 177 008,00 

- Hnojivo Silvamix 0,05 kg/sazenici kg 518,0 50,00 25 900,00 

- Morsuvin 5,- kg/1 000 sazenic - 3x kg 40,0 40,00 1 600,00 

  Materiál cekem       258 782,20 

Biologická rekultivace celkem       481 175,88 

 

8.3 Celkové náklady na sanaci a rekultivaci pozemků 

Celkové náklady na technickou rekultivaci: 

Dno lomu  194 308,00 

Plochy po demolici a zbývající man. plochy 1 426 255,00 

Deponie   297 287,00 

C E L K E M 1 917 850,00 

 

Celkové náklady na biologickou rekultivaci: 

Ochranný val  409 884,44 

Plochy po demolici a zbývající man. plochy 335 240,28 

Deponie   481 175,88 

C E L K E M 1 226 300,60 

 

Celkové náklady na sanaci a rekultivaci pozemků: 

Technická rekultivace 1 917 850,00 

Biologická rekultivace 1 226 300,60 

C E L K E M   SaR 3 144 150,60 
 



 Bc. Otakar Veselý: Plán sanace a rekultivace lomu Plešovice  

2011  41 

9 Závěr 

Plánovaným rozšířením kamenolomu na zbývající část dobývacího prostoru 

dojde k navýšení těţitelných zásob o cca 23 180 000 m3 a doba těţby II. etapy při 

uvaţovaném dlouhodobém objemu těţby 223 000 m3/rok (600 000 t/rok) je 104 

let. 

Po provedené sanaci a rekultivaci pozemků dotčených hornickou činností 

dojde v DP Plešovice k vytvoření vodní plochy o rozloze 27,9 ha. Vodní plocha 

bude lemována skalní stěnou s přerušovanými mezistupni, která bude navazovat 

na zalesněný ochranný val. Ten bude tvořit plynulý přechod do okolních lesních 

pozemků. Skalní stěna s mezistupni bude ponechána spontánní sukcesi. Plochy 

deponií budou osázeny dřevinami, které by měly plnit i hospodářskou funkci lesa. 

Plochy po technologické lince budou zatravněny a ozeleněny skupinovou 

výsadbou dřevin. Sociální zařízení s přilehlými budovami a areál skladu trhavin 

bude ponechán pro případné další vyuţití, o kterém bude rozhodnuto při likvidaci 

kamenolomu. 

Provedenou sanací a rekultivací bude vytvořeno území přírodního 

charakteru s poměrně vysokou pestrostí přírodě podobných stanovišť a případně i 

s moţností částečného vyuţití pro rekreaci obyvatel, coţ přispěje k opětovnému 

začlenění areálu kamenolomu do okolního rázu krajiny. 

 

Vyhodnocení cíle práce 

Navrţeným způsobem a rozsahem těţby na ploše plánovaného rozšíření 

kamenolomu ve zbývající části dobývacího prostoru Plešovice. 
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